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Vänersborgs Släktforskares årsmöte 20 februari 2008 
Arne Johansson, Vänersnäs, berättade om  

"När separatorn stannade och mjölkbonden försvann" 

Vänersborgs Släktforskare hade onsdagen den 20 februari 2008 årsmöte med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar.  
Ordföranden Kerstin Johansson hälsade 36 medlemmar välkomna.  
Till att leda årsmötet valdes Inga Olsson.  
Till ordförande för 2008 omvaldes Kerstin Johansson.  
Till ledamöter i styrelsen för 2008-2009 omvaldes Nils-Erik Grusell, Gunnel 
Jende och Nancy Svensson.  
Till ord revisor omvaldes Rolf Stenström, revisorssuppleant Ingrid Fryklund.  
Valberedning: omval av Birgitta Linnarsson (ord.) och Gunilla Stegenberg 
(ersättare).  

 
Inga Olsson håller i klubban som ordförande och Gunnel Jende är sekreterare. 



Efter årsmötesförhandlingarna berättade Arne Johansson, Vänersnäs, om 
"När separatorn stannade och mjölkbonden försvann".  
Under sista delen av 1800-talet levde 80 % av Sveriges befolkning av vad jorden 
gav. Torp och små jordbruk försörjde många. På Vänersnäs fanns ca 150 torp. 
Att vara torpare var slitsamt men åtråvärt, man hade en viss frihet, var inte så 
bunden som drängar och pigor var. Ungdomar ville ha ett eget torp och en 
egen ko, det kunde vara kö hos herrgårdar och större jordbruk till att få ett 
torpkontrakt. Att ha en ko var viktigast för torpare, kon skulle svara för 
familjens försörjning och ge kontanter. Man skummade mjölken för att få 
grädde och kärnade grädden till smör, mjölken användes även i matlagning och 
mjölk gavs till kalven. Mjölken förvarades i trätråg. Smöret lämnades till 
lanthandeln mot erhållande av andra varor. Ystade ost gjorde man ett par/ggr 
per år. 
 

 
 

1876 tog Gustaf de Laval patent på Separatorn och serietillverkning började 

1877. Separatorn förändrade landsbygden. Den fungerade så att mjölken 

hälldes i en centrifug med 2 rör, med handkraft vevade man runt centrifugen 

och gräddes skildes då från mjölken och rann ut i ett rör, i det andra röret rann 

mjölken ut. Piga eller dottern i huset mjölkade och separerade mjölken, man 

mjölkade då 3 ggr om dagen, varje gång skulle separatorn diskas, man måste 

komma upp i en viss hastighet för att delningen skulle ske, en klocka ringde 

under arbetet. 



  
Kerstin Johansson tackar Arne Johansson för en intressant föreläsning om  

"mjölkens historia". 

Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 

Separatorn fick sin plats i "kall"-rummet (förråd) eller fastsattes i en stabil bänk 
i köket. På 1930-talet reste försäljare av separatorn runt i bygderna och 
försökte sälja separatorn, på Vänersnäs bl a reste "separator-Karlsson" 
omkring.  

Så småningom tillverkade Alfa-Laval mjölkmaskiner till större gårdar. På 1920-
30-talet tillkom andelsmejerierna i bygderna. Man lämnade alltså mjölk till 
mejeriet, Herrgårdarna på Vänersnäs hade egna mejerier. Senare tillkom 
mejerier som Lantmännen startade. T.ex. i Vänersborg 1917 på Kyrkogatan 18 
och 1933 på N Järnvägsgatan. Detta mejeri lades ned 1970. Mjölken 
transporterades per lastbil från Vänersnäs till Vänersborg. Två man arbetade på 
mjölkbilen, 37 lastplatser med mjölkbord fanns på vägen från Vänersnäs till 
Vänersborg.  
Mjölkflaskorna hämtades varje dag av mjölkbilen. Torparna/bönderna körde ut 
mjölkflaskorna på kärra eller med häst och vagn till mjölkborden som ofta 
delades av flera gårdar. Här mötte man grannen och fick social gemenskap 
medan man väntade på mjölkbilen. Personalen på mjölkbilen fick uträtta 
ärenden och var skickebud, t.ex. till banken, bolaget (obs motbok gällde) och 
andra ärenden. Pengar som mjölkbilens personal tagit ut på banken eller varor 
av olika slag lämnades på mjölkborden när mjölkbilen körde tillbaka på 
eftermiddagen. Kuvert med pengar sattes helt enkelt i mjölkflaskans lock. 



Mjölkbilen fraktade även bröd från bageriet till lanthandeln och varor från 
mejeriet till respektive torpare/bonde. Mjölkborden kunde även vara en bra 
vägvisare vid beskrivning av var en gård låg. Mjölkborden blev en viktig social 
gemenskap mellan grannar samt med personalen på mjölkbilen, ungdomen 
samlades på kvällarna vid mjölkbord, många bekantskaper har börjat vid ett 
mjölkbord. När mejerierna började hämta mjölk i tankbilar behövdes inte 
mjölkborden längre. Många mjölkbord revs eller fick stå och förfalla.  

I dag sätter många som bor på landsbygden åter upp mjölkbord/pall prydda 
med blomkrukor och mjölkflaskor. Det finns en förening "Mjölkbordens 
vänner" som har ca 300 registrerade mjölkbord i hela Sverige. I dag finns 2 
mjölkbord på Vänersnäs-vägen, 1 på vänster och 1 på höger sida av landsvägen.  

Referat: Gunnel Jende 

 

 

Vänersborgs Släktforskare och Vänersborgs bibliotek anordnade  
lördagen den 15 mars 2008 

Släktforskningens dag i biblioteket i Vänersborg 
 

 
Det var ständigt en strid ström av besökare i lokalen. 

 



 
Clas-Gunnar Olofsson hade utställning med information om Ingevaldsläkten.  

Särskilt redovisades företagsamma samt unga, framgångsrika  
Ingevaldsättlingar i Vänersborgs kommun.  

 
 

 
Inga Olsson informerar hur man söker på internet via "Genline" eller "Svar". 

 
 



Vänersborgs Släktforskare och Vänersborgs bibliotek anordnade lördagen den 
15 mars 2008 Släktforskningens dag i biblioteket i Vänersborg.  
Ett 15-tal medlemmar i föreningen visade hur man kommer igång att 
släktforska.  
Det fanns möjlighet för besökare att informera sig om släktforskarlitteratur, att 
få information om släktforskning dels genom CD-skivor om Sveriges befolkning 
och dödböcker, släktforskning över Internet genom programmen Genline och 
SVAR - Riksarkivets program, båda programmen har scannade kyrkoböcker. 
SVAR har även folkräkningar m.m. Hur man använder mikrokort visades också.  
Vidare visades släktforskarprogrammet Disgen som är ett registerprogram som 
håller ordning på anfäderna för den som släktforskar. En utställning om den 
dalsländska Ingevaldssläkten visades.  
Särskilt redovisades företagsamma samt unga, framgångsrika Ingevaldsättlingar 
i Vänersborgs kommun av Clas-Gunnar Olofsson  
Antal besökare var 71 st. 
 
Referat: Gunnel Jende 
 

 
Ingvar Ragnar och Kerstin Johansson hjälper och samspråkar  

med några intresserade besökare 

Samtliga foto: Nils-Erik Grusell 

 



Besök av Landsarkivet i Göteborg 2008-04-16 

Efter allmän information till medlemmarna inleddes kvällens program med 
information av Anne-Christine Alexandersson och Malin Juvas från Landsarkivet 
i Göteborg.  
De presenterade vad Landsarkivet kan erbjuda släktforskare genom ett flertal 
exempel på hur man söker och finner uppgifter i mantalslängder, domböcker, 
bouppteckningar, fastighetsregister i lantmäteriet, sjömanshus och uppgifter 
om utvandrade släktingar i databasen Emigranten och Emigranten populär. 
Vidare finns i landsarkivet i Göteborg register över anställda i Statens Järnvägar 
och de statliga läroverkens arkiv till 1968.  
Det finns 7 landsarkiv som är statens regionala arkiv.  

  
Anne-Christine Alexandersson och Malin Juvas från Landsarkivet i Göteborg 

Foto: Kerstin Johansson 

Mantalslängder  
En del längder finns på nätet – SVAR.  
På 1620-talet började man med mantalslängder, 1625 kom en kvarntullsskatt. 
1635 betalade man avgiften kvarntullsmantalspenningen som först försvann 
1938. 1823 blev avgiften enhetlig: 40 öre för man, 20 öre för kvinna. 
Skattepliktiga mellan 15-63 år fördes upp på personlängder. Från 1725 gjordes 
mantalsskrivning för okt-dec året före betalning.  
1766 bestämdes att alla som ägde något skulle vara med i längden.  



Var hitta längder? Hos Häradsskrivaren på landsbygden, hos Kronokassören i 
städerna. Länsstyrelsen erhöll avskrift av längderna till 1861. Kammararkivet 
1642-1820 finns i SVAR:s digitala arkiv. 

Mantalslängderna var alltså före husförhörslängderna, det var en systematisk 
genomgång av socknen, man får uppgift om vem som brukade en viss del av 
jorden från 1620-talet och framåt.  
I längderna finns anteckningar om dödsfall, fattigdom, hälsotillstånd och ålder, 
samt flyttningsuppgifter ibland.  

Domböcker  
För att hitta bör man veta på ett ungefär när domen föll. Man finner 
domböckerna i Häradsrätter för landsbygden (till 1971) och Rådhusrätten för 
städer. 

Fångrullarna kan ge en bild av hur fången såg ut.  

Konkurshandlingar och bouppteckningar finns även här.  

Fastighetsregister  
I lantmäteriet finns centrala fastighetsdataregister (1900-talet). Fram till 1970 
fördes fastighetsböcker som nu finns i Härnösands lantmäteri. Från 1875 fördes 
lagfartsbok, innan dess fanns uppbudshandlingar.  

53 personer var närvarande.  

Referat: Gunnel Jende 

 

 
Vårutflykt till Villa Elfkullen, Uddevalla 7 maj 2008 

 
Vänersborgs Släktforskare anordnade onsdagen den 7 maj 2008 vårutflykt till 
Villa Elfkullen i Uddevalla.  
18 personer deltog och fick av representanter för föreningen Elfkullen en 
presentation av husets historia och en rundvandring i Villan. Huset byggdes i 
slutet av 1800-talet av Ture Malmgren, född i Uddevalla 1851, som var ägare av 
tidningen Bohuslänningen, ordförande i stadsfullmäktige m.m., han avled 1922. 
Hustrun Hilma levde till 1942. Efter flera olika ägare så äger nu Uddevalla 
kommun huset och Föreningen Elfkullen hyr sedan 1980 Villa Elfkullen.  



 
Villa Elfkullen från den stora trädgården   

 
Föreningen har försökt återställa huset i ursprungligt skick. Rundturen 
avslutades med en promenad runt bergskrönet vid Villa Elfkullen samt kaffe i 
villans matsal.  
Ture Malmgren byggde även Tureborg, en Rhenborg i Uddevalla. Borgen var 
klar 1911 och hade 42 rum, 4 stentorn, riddarsal mm. Borgen brann ned 1950 
och idag återstår ett torn, resten är ruiner. Kassören i Släktforskarföreningen 
Ingemar Olsson, som arrangerat utflykten, vandrade därefter med ett antal 
medlemmar upp till ruinerna av borgen Tureborg. 
Referat: Gunnel Jende 

 
Interiör Villa Elfkullen     
Foto: Nils-Erik Grusell

 


