
Hildur och Albert
Boken tar oss med på en hundra år lång resa med start i 1860-talet. På ett mycket nära avstånd får vi ta del av de två huvudper-sonernas livsöden under en tidsperiod som inte ligger speciellt långt bort i det förflutna, men som ändå framstår som annorlunda i många avseenden.

Allt har hänt i verkligheten och Hildur och Albert har funnits på riktigt. Och inte bara det, - de talar direkt till oss i boken. Berättelsen består nämligen till stor del av deras egna brev och no-teringar i oförändrat skick.

Historisk insikt och inte minst släkthistorisk sådan, bidrar till förståelsen av den egna rollen i tid och rum. Stanna upp och begrunda hur dessa strävsamma per-soners mångåriga gärning direkt eller indirekt kan ha påverkat förutsättningarna för ditt eget livsöde. Bevara deras gärningar i tacksamt minne.

Hildur och AlbertEn berättelse om min farmor och farfar

 

           Sammanställd av Henrik Karlsson

www.minbok.nu

Har du skrivit ner din släkts eller ditt eget livs historia, samlat 
och sorterat bilderna och vill se den utgivet som en bok? 
En bok att ge bort till barn och barnbarn för att 
berätta hur det har varit och för att efterlämna 
kunskap om släktens historia.

Tryck din
Släktkrönika

hos oss!!!
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”Bröderna Karlssons släkt” är en släktkrönika som för oss fem

generationer bakåt i tiden. Den tar sin utgångspunkt från bröderna

Gustav och Verner Karlsson, som är födda och uppväxta på gården

Rösvattnet i Rävmarken, Dals-Eds socken. Gustav bor fortfarande på 

Rösvattnet och Verner bor i Årjäng. Denna bok trycks i samband med

Verner Karlssons 90-årsdag den 12 oktober 2011.

Sammanställningen består av utdrag från de gamla källorna,

mestadels kyrkoböcker från Nössemarks och Dals-Eds socknar.

Poängen är att läsaren själv skall få se de gamla dokumenten och

vad som där står om släkten i gamla tider. Efter varje dokument har

kommentarer tillfogats som en hjälp på resan bakåt genom

generationerna – en resa som låter oss stifta bekantskap med allt 

från präster och karoliner till torpare och fattighjon!

Författaren Daniel Grahl är bosatt i Göteborg och gift med Verners

dotterdotter Louise. Ett brinnande intresse för släktforskning ligger

bakom tillkomsten av denna bok. Nedan ser vi en bild på jubilaren vid 

88 års ålder.

 

från Dals-Eds och Nössemarks socknar i Dalsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Grahl 

Nedslag i livet
Minnen från 30- till 70-talet

Sven-Gunnar Sunnanskog”År 1939 fyllde jag tio år och bodde med 

mamma och mormor, på Djurgårdsgatan 31 

i Linköping. Här växte vi upp, kompisen 

Ingemar som bodde i 27:an och jag, strängt 

förbjudna att gå ut på gatan genom den 

stängda vackra grinden. Gungande på 

den följde vi livet på gatan utanför. Så 

småningom smet vi ut genom grinden och 

började utforska världen utanför.

Linköping var en småstad på den tiden med 

bara cirka 38000 invånare. Det var i varje 

fall inte flera än att man tyckte att man 

kände de flesta till utseendet. Tredje klass 

gick jag i Folkungaskolan som var en av de 

största skolorna i staden. Utanför vår gård 

slutade den stensatta gatan och den leriga 

landsvägen tog vid.” 

ur Linköping - en myllrande småstad

Linköping - en myllrande småstad är ett 

av 27 kapitel i boken Nedslag i livet som 

innehåller ett urval av mina minnen som är 

nedtecknade under tiden 2005-2010.

Sven-Gunnar Sunnanskog

(född Eriksson 1929)

Edsbruk 2010
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Min vandring över sju 
decennium

Ola Wiberg
minbok.nu
fö r l a g  &  t r ycker i

Boken du håller i din hand innehåller mina minnen från mitt liv mellan 1940 - 2010 som jag kallat 
”Vandring över sju decennium”.

Jag har försökt att minnas boende, kompisar, lekar, upptäckter och världshändelser 
under min tid från noll till sjuttio. 

I slutet av boken finns en släktbiografi över vår härkomst där vi kan se var vårt släktträd slog rot. I de flesta fallen går det att följa trädet cirka 400 år tillbaka.

kontakta oss!!! 
ring 070-649 82 82 eller maila till info@minbok.nu
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Det var en vårdag 1963, Eric har fått ta med sig en kamrat denna dag. Det var inte alla gånger det passade att ta med någon i faderns lastbil. Inte heller första gången Eric fått tillbringa sin tid efter skolan i fa-derns lastbil och det var inte alltid vad han själv ville. Att få ta med sin ”bästis Lars” denna dag, var därför lite extra spännande. Mannen som hoppade upp på det vänstra fotsteget på lastbilen när fadern parkerat, hade han aldrig sett tidigare. Genom det öppna fönstret får Eric frågan om han trivs med sin nya mamma. Han förstår ingenting av mannens fråga, Eric tittar på Lars och Lars tittar tillbaka. Båda skrattar men inom honom startar en konstig känsla………Efter att som tolvåring ha sökt ett svar blev pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela 2009 den start jag så innerligt väl behövde för att nå mitt mål. Dagboken blev en nyckel till min barndom.

Erics resa
från Vidkärrs barnhem 

till Santiago de Compostela.

Göran Lindwall

En jordnära vandring
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Göran Lindwall 

minbok.nu
minbok.nu

I april 1997 blev jag faktiskt pensionär och 

har haft den ”titeln” i femton år nu, detta var 

för mig en svindlande tanke för trettio år

sedan. Det är skönt med pensionärslivet, det 

dagliga livet är inte fyllt av ständiga plikter 

och ansvarstagande uppgifter.
Vad man däremot märker är, att minnen 

om vad som tidigare hänt i livet blir star-

kare, allra helst när man bläddrar i gamla 

fotoalbum och tittar på tusentals diabilder. 

Med den snabba utveckling som skett under 

1900-talet både materiellt, kulturellt och 

socialt, har det varit stimulerande att skriva 

ner dessa rader om hur min vandring varit. 

Om någon sedan läser raderna och har nöje 

därav skulle det glädja mig.

Prisexempel:
25 ex Biografi, A5, 150 sidor, hårda pärmar.
Ord. pris: 3550 kronor* 

Ditt pris 2840 kronor*
* Priserna gäller vid tryckklara PDF-filer,

Moms och frakt ingår!

Du kan lämna färdiga filer som vi trycker din bok efter.
Du kan också lämna ditt material och vi tar hand om text
och bilder och skapar boken ihop med dig.

Medlemserbjudande

Grattis käre bror 

till dina 60 år 

Dina egna verk 

Dina egna ord 

inbundna, samlade 

i en bok 

Dina syskon 
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