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Årsmöte 15 februari 2006 för Vänersborgs Släktforskare 
Fotografisk stadsvandring med tema affärer och industrier i centrum 

på det Vänersborg som varit 
S Gunnar Peterson berättade 

 

  
Kerstin Johansson avtackar Astrid Stenberg.                 Vår ordförande tackar S Gunnar Peterson. 

 
Vänersborgs Släktforskare höll den 15 februari sitt årsmöte varvid c:a 40 
medlemmar deltog. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Kerstin Johansson 
omvaldes som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Nils-Erik Grusell, Ingvar 
Ragnar, Inga Olsson, Sonja Kingstam, Ingemar Olsson och Gunnel Jende. Den senare 
nyvaldes efter Astrid Stenberg som avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag. 
 En flickkör från musikskolan underhöll med sång och kvällen avslutades med att  
S Gunnar Peterson tog oss åhörare med på en stadsvandring medelst fotografier där 
temat var affärer och industrier i centrum på det Vänersborg som varit.  
 
Referat: Ingemar Olsson 
 



 
                     En flickkör från Musikskolan underhåller under ledning av Carina Söderberg.  
                     Samtliga foto: Ingvar Ragnar 
 
 

 
 

Stadens arkiv -Vänersborgs kommunarkivarie Ingemar Lundvall 
informerade om innehållet i stadens arkiv - den 8 mars 2006 

 

  
Ingemar Lundvall informerar om kommunarkiven i Vänersborg. 
 

Vänersborgs Släktforskare gästades den 8 mars 2006 av Vänersborgs 
kommunarkivarie Ingemar Lundvall som informerade c:a 30 släktforskare om 
innehållet i stadens arkiv.  
Han inledde med att läsa högt ur en ordningsstadga för intagna pensionärer på 
Brålanda ålderdomshem från 1949 som visade en mycket annorlunda inställning till 
de gamla än vi nu är vana vid. Från skolans värld visades exempel på scheman från 
senare delen av 1800-talet där varje morgon inleddes med bibelläsning och bön och 
därefter en lektion kristendomskunskap. Stadsfullmäktigeprotokoll finns nu i viss 



omfattning sökbara på internet. Föreningens ordförande Kerstin Johansson tackade 
för ett intressant och givande föredrag.  
Referat: Ingemar Olsson 
 

  
 

 
Eftersnack med bl.a. Ingemar Lundvall 
Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 
 
 

 
 
 
 



"Bohuslän förr och nu" 
Författaren och journalisten Terje Fredh från Lysekil berättar 

5 april 2006 
 

 
Terje Fredh berättar och visar bilder från Bohuslän 

 
Det ska bli en hiskelig resa med många olika stopp i Bohuslän, inledde  
författaren och journalisten Terje Fredh.  
Och han höll vad han lovade. Med sig hade han en rik berättarskatt som han  
frikostigt öste ur. Han började med att visa en handfull bilder ur sitt 40 500 bilder 
stora fotoarkiv. Publiken fick höra en mängd historier med stor historisk kunskap, 
förmedlat med omisskännlig berättarglädje. 
En allt igenom lyckad kväll och aldrig tidigare hade så många besökt oss som under 
denna medlemsträff. Vi räknade till över 60 personer. 
Referat: Wiveca Ström 
 

 



 
            Aldrig tidigare har så många besökt ett medlemsmöte 

 
 

 
Kerstin Johansson tackar Terje Fredh 

 



 
Kaffestunden efter mötet 

 
Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 

 

 
 

Vänersborgs Släktforskares utflykt den 10 maj 2006 
till Sundals Ryrs gamla kyrka i strålande vårsol 

 

 
Samling på kyrkogården i väntan på klockringningen kl. 18.00. 



Vänersborgs Släktforskare gjorde onsdagskvällen den 10 maj 2006 en utflykt till  
Sundals Ryrs gamla kyrka. I ett underbart vårväder togs där 40 medlemmar och  
andra intresserade emot av Arne Herlogsson och domprost emeritus Nils  
Andersson som kunnigt och medryckande berättade om kyrkans historia som 
börjar på 1000-talet. Den dåvarande kyrkan var betydligt mindre men ouppvärmd  
som nu och församlingen åhörde predikan stående. Målningarna tillkom på  
1700-talet.  
Kyrkogården var indelad i byakvarter så man begravdes i kretsen av familj och  
grannar. Smidda och gjutna kors finns men behöver skyddas för att inte rosta  
bort. Under årens lopp har marknivån höjts c:a 1 m genom att jord tillförts för  
att kunna begrava nya församlingsmedlemmar.  
Kvällen avslutades med ett besök på Pannkakscaféet. 
 
Referat: Ingemar Olsson 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
     Kerstin Johansson tackar domprost emeritus Nils Andersson och överlämnar ett litet snöbarn 
 
     Samtliga foto: Nils-Erik Grusell  



 
 

”Genom fagra Bohuslän” 
Vänersborgs Släktforskares deltog den 20 maj 2006 

i vårresan som i år anordnades av Uddevallaföreningen 
 

Vänersborgs släktforskare med 15 medlemmar från föreningen deltog den 20 maj i 
vårresan som anordnades av Uddevallaföreningen.  
Resan gick per buss med totalt cirka 60 personer från föreningarna i Trestad.  
Första stoppet gjordes vid Södra Bullaresjön där Hilding Jacobsson pekade ut var 
Olofsborg legat och berättade om händelser under 1400-talet. Färden fortsatte till 
Skee kyrka där en guide berättade om bygden och kyrkan.  
Ett besök vid Dårskilds Högar blev inställt då regnet förstört 
parkeringsmöjligheterna.  
Lunch intogs och därefter besöktes Hantverkshuset Loftet i Naverstad och 
gårdsmuseet i Flötemarken med intressanta samlingar av forn och nyare historia. 
 

 
 
 

Vänersborgs Släktforskare gästades den 6 september 2006  
av Nils Zandhers 

som livfullt beskrev sin uppväxt på Frälsningsarméns barnhem Morgonsol i 
Långedrag 

 
Nils läste ur egna uppsatser, sjöng frälsningsarmésånger och kåserade om sina 16 år 
på barnhemmet som hade 40 barn och som sköttes av sju slumsystrar. Både Nils och 
hans tvillingsyster fanns på hemmet men inte förrän han var 10 år fick han klart för 
sig att han hade en syster. Modern hade dött strax efter födseln och barnhemmet 
blev hans familj. Han poängterade att han hade trivts på barnhemmet och att han 
behandlats väl. Efter 2 års studier på folkhögskola utbildade han sig till lärare och 
har verkat som lärare och rektor hela sitt liv. 

 

 
 
 

Vänersborgs Släktforskare gästades den 4 oktober 2006  
av Peter Johansson från muséet som medryckande kåserade om  

"Värdshuset Kasen, ett nöjespalats i 1800-talets Vänersborg 
 

Kasen är känt sedan 1600-talet som en gård under Lockered. Så småningom förlades 
till detta område en del industrier: T ex tegelbruk, tändsticksfabrik, och bränneri.  
År 1777 öppnades utvärdshuset Kasen som omgavs av en vacker trädgård där det 
senare anlades en kägelbana. Den nuvarande byggnaden tillkom 1861-62 och ett år 
senare en teaterlada. Här förekom bl.a. ballonguppstigningar och förevisning av 



elefant. Hundraårsfirandet 1877 var ett stort evenemang. Slutet för Kasen som 
nöjesställe kom 1887 då det såldes till en privatperson. 

 

 
 
 

Skatteverkets informatör Eleanor Ytterby, föreläste över ämnet 
"Folkbokföring förr och nu" 

15 november 2006 
 
Vänersborgs Släktforskares medlemsmöte 15 november besöktes av 46 åhörare som 
lyssnade till Skatteverkets informatör Eleanor Ytterby, hon föreläste över ämnet 
"Folkbokföring förr och nu".  Skattemyndigheten övertog 1991 folkbokföringen från 
kyrkan. Uppgifter som fanns på varje person i dess personakt i den församling där 
man var folkbokförd den 30 juni 1991 överfördes till Skatteverket.  
Arbetet var mycket omfattande och tog mer än två år.  
Numera är alla personuppgifterna datoriserade och finns på s.k. personbilder, som 
man kan beställa eller titta på vid Skattekontorets Allmänhetens terminal.  
Informationen är oftast inte så omfattande som det ibland kunde vara i de gamla 
kyrkböckerna.  
 
Referat: Inga Olsson 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 

 



 
Vänersborgs Släktforskare avslutade året med 
traditionsenligt adventskaffe 6 december 2006 

 

 
Luciastämning i dämpad belysning 

 
Vänersborgs Släktforskare avslutade årets aktiviteter den 6 december 2006 med 
traditionsenligt adventskaffe för c:a 35 medlemmar.  
Ordföranden Kerstin Johansson informerade om vårens planerade aktiviteter och 
Inga Olsson rapporterade från gravstensinventeringen att Kolerakyrkogården är klar 
och avrapporterad och att Väne Ryrs kyrkogård avrapporteras tidigt 2007. Sju 
skönsjungande flickor fån Vänersborgs Musikskola utförde sedan en Luciatablå 
under ledning av Carina Söderberg.  
 
Referat: Ingemar Olsson 

 



 
 

 
Med rosor tackar Kerstin Johansson lucia med tärnor och deras ledare Carina Söderberg 

 
Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 

 

 
 


