
 

   

Rötter i Tiveden? 
…eller var som helst – vi hjälper Dig att leta! 

Tivedstorp 15-18 juli 2015 
 

 

 

 

Onsdag 15 juli 

 

12.00 -  Ulf Sandberg, Sköna Maj-general, journalist, folkbildare och 

Riddarveckans upphovsman m m inviger årets Rötter-dagar 

 

Idé, mål, syfte och ansvariga presenteras 

Kaffestuga/vandrarhem m m – Tivedstorp informerar 

  

13.00 – 15.00 I fädrens spår – Guidad byavandring i Tivedstorp. 

15.30 – 17.00 Gränslandet Tiveden – Historik och nutid av Ulf Sandberg 

18.00 – 20.00 Tivedstorp i våra hjärtan – IM och Vandrarnas kapell 

   

 

Torsdag 16 juli 

 

09.30 – 11.30 Karl, Simon och Hindrik – Tre intressanta anfäder/släktrötter 

i Tiveden. Lena Gribing m fl berättar 

 

13.00 -  16.30 I fädrens spår – Guidat besök på Bruksmuséet i Laxå  

Turen går via Mon och Bomberget. 

   

17.00 – 20.00 Öppet Hus med Smideskväll i Tiveds hembygdsgård, 

Dammtorp. Vid städet: Lars Lejon. Kaffeservering. 

Filmen ”När blästerbruket gav järnet” av Hans-Owe Persson 

och barnbarnet Ebba visas under kvällen   

     

Rötter i Tiveden? – släkt-och bygdeforskardagar i Tivedstorp, för 6:e året i rad 

 

Onsdag 12.30 - 18.00, torsdag - fredag 09.00 - 18.00 samt lördag 09.00 – 13.00 finns bemannad 

”Rötter”- reception i Gamla Kaffestugan. Här finns också tillgång till Internet, register och annat 

underlag av intresse för Din forskning, samt möjlighet till forskningshjälp och anbyte. 

På plats finns också besöksdator, skrivare och skanner, men tag gärna med egen utrustning! 

Försäljning av kartor, litteratur m m. 



       

 

 

 

Fredag 17 juli  

 

09.30 – 12.00 Kungadottern Constantia Eriksdotter Vasa och Bocksjöholm – 

Ingemar Wikenros berättar 

 

13.00 – 16.00 I fädrens spår – byavandring i Bocksjömon och Bocksjö 

 

17.00 – 20.00 Smedforskning – Ulf Berggren 

 

 

Lördag 18 juli 

 

09.00 – 12.00 I fädrens spår – Guidad byavandring i Baggekärr  

13.00 – 15.00 Järnbruket Röfors – Torbjörn Ljungkvist berättar 

Vi avrundar årets Rötter i Tiveden?-dagar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deltagaravgifter 20:-/person för aktiviteter f o m byavandringen vid Tivedstorp, 

förutom onsdag kväll i Vandrarnas kapell som är avgiftsfri.  

Upp till 15 år, inga avgifter 

Guidade aktiviteter Utgår från Tivedstorp med egna fordon, gärna samåkning. 

Startplatser för vandringarna kommer att anslås/markeras i 

anslutning till startplatsen. Medtag för fikapaus.  

  Avgiften betalas vid guideturens start  

Lokaler Aktiviteter, utöver byavandringarna, äger rum i olika lokaler i 

Tivedstorp 

 

Bokningar  Inga förbokningar behövs. 

 

Arrangör NBT – Nätverket för bygdeforskning i Tivedenområdet 

 På www.rotteritiveden.se finns mer information och 

kontaktuppgifter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tivedstorp Kaffestuga och STF vandrarhem. För vägbeskrivning, boende, mat 

m m, tfn 0584-47 20 90 eller www.tivedstorp.se.  

 

Campinggäster hänvisas till www.campingtiveden.com; tfn 0584-474083, eller   

   www.stenkallegarden.se , tfn 0505-60015. 

Kontakta Tivedstorp för enklare camping med husvagn/husbil/tält, 

OBS! Begränsat med el anslutning till husvagn/husbil.  

 

Egna aktiviteter Vandra, rida, cykla, paddla, fiska, bada, m m, se www.tiveden.se  

                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi reserverar oss för ev. programändringar.  

2015-04-30 

http://www.rotteritiveden.se/
http://www.tivedstorp.se/
http://www.campingtiveden.com/
http://www.stenkallegarden.se/
http://www.tiveden.se/

