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TEMA: Kyrkans skatter



Släktforskardagarna 2019 arrangeras i Borås den 24-25 augusti av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges 
Släktforskarförbund och vår huvudsponsor Arkiv Digital. Borås Släktforskare är en ideell förening med uppgift att 
främja släkt- och bygdeforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och har 650 medlemmar.

Sveriges Släktforskarförbund med 167 medlemsorganisationer och ca 70 000 individuella medlemmar håller som 
vanligt riksstämma och medlemskonferens i samband med mässan.

Årets tema är ”Kyrkans skatter”. Intressant, dubbelbottnat och kan åsyfta både de historiskt ovärderliga föremål som 
finns i våra kyrkor och de skatter som under sekler kyrkan inbringade. För oss släktforskare utgör självfallet kyrkans 
bokföring av folket från slutet av 1600-talet fram till 1991 en viktig ”skatt”. Sverige är unika med sina födelse-, vig-
sel- och dödböcker samt husförhörslängder. Släktforskardagarna 2019 äger rum i nyuppförda Borås Kongresscenter 
mitt i Borås centrum med gångavstånd till flera hotell och restauranger. Förutom hotell finns det även stugor, bed & 
breakfast, vandrarhem och camping att utnyttja.

Att ta sig till Släktforskardagarna i Borås 2019 är enkelt. Borås ligger endast 30 minuter från Göteborg Landvetter flyg-
plats. Dessutom lätt att nå med bil och tåg. Rolfs Flyg och Buss arrangerar bussresor till Släktforskardagarna i Borås.

Välkommen till Borås med sina drygt 110.000 invånare, dess långa historia med handel och textil, 
postorder och textilutbildning.
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Det bubblar i Borås 
På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd 
stad. Ryktet är grundmurat sedan decennier tillbaka. För att 
inte säga århundraden.

Detsamma gäller shoppingen, i alla fall i Sverige. 
Varenda kotte känner till några av alla starka va-
rumärken med kontor i staden. Och pratar du 
med konstintresserade om Borås kommer 
de snart bubbla entusiastiskt om stadens 
fantastiska satsning på konst, skulpturer 
och street art.

Borås är helt enkelt en stad där det bubblar av 
det mesta. Det byggs som aldrig förr. Caféer och 
restauranger poppar upp i vart och vartannat 
gathörn. Här finns en av Sveriges bästa djurpar-
ker, inom- och utomhusbad mitt i stan och en 
fantastisk natur alldeles runt knuten.

Så välkommen till Borås.


