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Vänersborgs släktforskare höll årsmöte den 28 februari 2007 
Kvällens höjdpunkt var Håkan Linds bildspel 

med intressanta berättelser från Vänersborg. 
 

Vänersborgs släktforskare höll den 28/2 2007 sitt årsmöte varvid ca 40 
medlemmar deltog.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Kerstin Johansson omvaldes till 
ordförande. Ingemar Olsson, Sonja Kingstam och Inga Olsson omvaldes i 
styrelsen för 2007-2008 och Nancy Svensson nyvaldes för 2007 (efter Ingvar 
Ragnar).  
Håkan Lind visade "Vänersborgsbilder" och underhöll med visor till gitarr.  
Referat: Gunnel Jende 
 

 
Carl-Olof Hasselberg höll klubban med säker hand under  

vårt årsmöte assisterad av sekreterare Gunnel Jende. 



 
Ingvar Ragnar presenterar kassarapporten från år 2006 och förslaget till budget för år 2007. 

 

 
Mötesordförande Carl-Olof Hasselberg och sekreterare Gunnel Jende.  

Ingvar Ragnar följer upp kassarapport och budget med hjälp av Brätte Bladet. 
 

Samtliga foton: Nils-Erik Grusell 



 
Ingvar Ragnar och Bengt-Göran Gunn i samspråk. 

 

 
Vår ordförande Kerstin Johansson avtackar Ingvar Ragnar som på grund av stormen "Pers" 
härjningar i smålandsskogarna blev tvungen att lämna kassörsuppdraget och styrelsen.  
Svårt att kombinera skogsarbete i Småland med styrelsearbetet i vår förening säger Ingvar. 



 
Håkan Lind underhåller med sånger av Birger Sjöberg  

till en bakgrundsbild  från Sjöbergspelen vid Skräcklan. 

 
Kerstin Johansson tackar Håkan Lind för ett fängslande reportage med bildspel från 

Vänersborg från sin uppväxt till nutid. Han avtackades traditionsenligt med ett "snöbarn" 
från Vänersborgs Dockmuseum.  

 



Vänersborgs Släktforskare anordnade lördagen den 2 juni 2007  
en dagstur med buss till Dalsland. 

 

 
Fika på tunet till Gäserudstugan innan vid hälsades välkomna in i stugan av  

Laila Sjöström och Britta Larsson 

 
Vänersborgs Släktforskare anordnade lördagen den 2 juni 2007 en dagstur 
med buss till Dalsland. Sammanlagt 45 personer - med deltagare även från 
Uddevalla och Trollhättans Släktforskare - var med på resan.  
Resan företogs med buss och vi reste väg 172 från Uddevalla upp mot 
Gäserudsstugan, som är en av Dals äldsta profana byggnader. Håbol- och 
Bågenholmssläkterna - Dalslands kanske mest kända och betydande 
allmogesläkter härstammar från stugan.  
Efter kaffe ur medhavd kaffekorg visade guider stugan och berättade om 
Gäserudsstugan.  
Därefter fortsatte vår färd via Håbol utmed sjön Ärtingen till Bengtsfors. Lunch 
på Gammelgården och därefter visning av det enda halmmuséet i Norden - 
Halmens Hus.  
Bussen vände sedan hemåt, men vi besökte utefter väg 172 Lästviks säteri för 
att se de vackra målade taperna från mitten av 1800-talet.  
Vi stannade även vid Alltorps tingshus som var i bruk 1693-1941. Visning av 
tingshuset och kaffe. Därefter fortsatte vi 172:an till våra respektive hemorter. 
En givande dag med intressant program i vackert väder.  



Till Kerstin Johansson, ordförande i Vänersborgs Släktforskare, som hade 
planerat resan och var vår reseledare framförde deltagarna ett varmt tack.  
Referat: Gunnel Jende  
 

 
Lyssnande skara på Gäserudstunet bl.a. Ing-Marie, Elsa, chauffören Ingemar Enström,  

Kerstin och Folke, Gurli Dahlberg, Inge Svensson, Maj o Ingemar, Bo, NN,  
Martin Birging och Göta Olofsson. 

 

 
Röda pelargoner i Gäserudstugan  

 



 
Maj Olsson o Kerstin Johansson njuter av fint väder i gammal miljö. 

 
 

 
På Lästvik en av de unika fantasieggande väggmålningarna av den berömde 

bygdemålaren C.F. Pagander, restaurerade av Riksantikvarieämbetet. 
 

Samtliga foto: Kent Lundvall 



 
Säteriet Lästviks ägarinna tar "teten" in i huset. Vi ser bl.a. Gunilla Stegenberg,  

Nancy och Kjell Svensson, Folke och Kerstin Johansson, Ing-Marie Hedberg,  
Elsa Jansson, Ingemar och Maj Larsson och Bo Engdahl. 

 

 
God lunch vid trevligt dukade bord på Halmens Hus i Bengtsfors. 

 

 
 
 



Ostindiefararen, ”Gammalt men ändå nytt.”  10 okt 2007 
Föredrag av Raili Parkkonen, som arbetat ombord  

under en period av resans gång. 
 

Vänersborgs Släktforskare anordnade onsdagen den 10 oktober ett föredrag 
av Raili Parkkanen-Bûkk om hennes resa som elev med Fartyget Götheborg från 
Recife i Brasilien till Kapstaden i Sydafrika. Ostindiefararen Götheborg var 2005-
2007 på väg till Kina.  
Föredragshållaren visade många vackra bilder från resan, både i Brasilien, resan 
över havet och från Kapstaden, hur livet ombord var för elever och besättning.  
Vidare fick deltagarna information om hur tanken väcktes att bygga ett fartyg i 
full skala efter Svenska Ostindiska companiets fartyg Götheborg som förliste vid 
Älvsborgs fästning år 1745.  
 
Referat: Gunnel Jende 
 

 
Kerstin Johansson avtackar Raili Parkkanen-Bûkk traditionsenligt  

med ett snöbarn från Vänersborgs dockmuseum. 
 

Foto: Nils-Erik Grusell 



 
 

 
 
 
 

Föredrag om Soldater 14 november 2007 
av Björn Lippold 

 

Till Vänersborgs Släktforskare kom onsdagen den 14 november Björn Lippold 
och höll föredrag om soldater och soldatregister. Björn Lippold är ansvarig för 
soldatregistret i Skövde.  
 
Indelningsverket för Västgöta-Dals regemente inrättades 1685 med  
6 kompanier á 150 mannar eller 900 mannar.  
Kronan bildade rotar med 2-3 gårdar i hela landet som var skyldiga att 
underhålla en soldat. Utseende på soldattorp och hur stor åkermark, klädsel 
och vapen m.m. var klart reglerat av Kronan. Alla soldater hade samma klädsel 
och vapen, något som inte var vanligt i Europa vid denna tid.  
Soldattorpet skulle vara 4x8 m, 7 stockar högt, 1 fönster med 1 aln i fyrkant, 
dessutom loge och ladugård, till torpet skulle höra 1 tunnland åkermark. Vidare 
reglerades vad soldaten skulle ha av roten, t.ex. ved, säd. Vidare skulle soldaten 
kunna läsa och skriva och han utbildades i ett yrke, t ex till snickare, smed, fick 
sjukvårdsutbildning och dessutom var soldaten den som förde med sig nyheter 
hem till socknen.  
 
Soldater lärde barn att läsa långt före 1842 års införande av folkskolan.  



 
Soldaten skulle även vara gift eller tvingades gifta sig då han blev soldat. 
Soldathustrun hade en mycket viktig roll eftersom hon fick sköta både familj 
och torpet och så och skörda när maken var på militärövningar eller ute i krig. 
500 000 tunnland åkermark har knektarna odlat upp under tiden mellan 1680-
1901. 
Vad gäller kavallerister så skulle 5-6 gårdar hålla en soldat, hästen tillhörde 
kronan och var mer värdefull än soldaten.  
 
Vid rotestämma samlades de bönder som höll en soldat och man gick igenom 
kontraktet och fördelade vad varje gård skulle bidra med till knekten, t.ex. 
utsäde, ved, fläsk, potatis osv. 
Statistiskt föddes 4,6 barn i soldattorpet. Soldaten tjänstgjorde i medeltal 17 år.  
Knekten skulle vara stor och ståtlig och ha skäggväxt.  
 
Karl XII införde särskilda soldatnamn:  
Infanterisoldater hade enkelnamn, tex Sträng, Lund, Heder. Kavalleristen fick 
dubbelnamn, t.ex. Lundblad, Lindberg. 
I rotekistan förvarade soldaten sin utrustning, uniform och vapen. Var 14:e dag 
skulle soldaterna i socken paradera vid högmässan i sockens kyrka.  
 
Indelningsverket fungerade i 200 år, 35 000 man tillhörde verket. 1901 
försvann detsamma. Stor nackdel med indelningsverket var att man inte hade 
några reserver. 1812 infördes efter fransk förebild beväring.  
Soldaterna utförde mycket offentligt arbete, t.ex. deltog 57 800 indelta 
soldater under 22 år i byggande av Göta Kanal, och 10 000 indelta soldater 
byggde Västra Stambanan.  
Den sista indelte soldaten hette Axel Ljung och avled 1983.  
Om man vill söka efter soldater i Västergötland, gå in på 
http://www.garnisonsmuseet.se  
 
Vid mötet deltog 43 personer. 
 
Noterat av Gunnel Jende 
 

 
 
 

http://www.garnisonsmuseet.se/

