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Årsmöte 24 februari 2010 
"Kanalbyggaren Baltzar von Platen och om Frugården" 

Arne Johansson, Vänersnäs, höll ett mycket intressant föredrag 
 

24 februari 2010 höll föreningen sitt årsmöte i bibliotekets hörsal.  
Ordföranden hälsade 45 medlemmar välkomna.  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och verksamhets- och 
revisionsberättelse godkändes. Val till styrelsen, valberedning samt revisor 
förrättades enligt förslag av valberedning.  
Till ledamöter i styrelsen för 2010-2011 omvaldes Linda Svensson, Nancy 
Svensson och Nils Erik Grusell. Till ordinarie revisor omvaldes Rolf Stenström 
och till ersättare Ingrid Fryklund. Gunilla Stegenberg och Bo Einarsson valdes till 
ordinarie ledamot respektive ersättare i valkommittén. Ordföranden avslutade 
årsmötet och tackade medlemmarna för det gångna året.  
 
Arne Johansson, Vänersnäs, höll ett mycket intressant föredrag om 
"Kanalbyggaren Baltzar von Platen och om Frugården".  
 

 
 

Släktforskningens dag 
lördagen den 20 mars 2010 

 
Vänersborgs Släktforskare och Vänersborgs bibliotek anordnade lördagen den 
20 mars 2010 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, SVAR 
- Riksarkivets program samt Arkiv Digital. Hur man använder mikrokort visades 
också.  
Vidare visades släktforskarprogrammet Disgen som är ett registerprogram som 
håller ordning på anfäderna för den som släktforskar.  
Ett 30-tal besökare kom, samt ett 10-tal besökare på Öppet hus måndagen 
efter släktforskardagen.  
Styrelsen tackar alla medlemmar som tjänstgjorde på släktforskningens dag.  
 
Referat: Gunnel Jende  

 
 
 

Kristina Andersson från föreningen Dis-Väst 
14 april 2010 

 
Till Vänersborgs Släktforskare kom den 14 april 2010 Kristina Andersson från 
föreningen Dis-Väst och presenterade registerprogrammet Disgen.  
Programmet hjälper släktforskaren att hålla reda på sina uppgifter om släkten.  
Föreningen Dis är en ideell rikstäckande förening.  
Föreningen har faddrar som medlemmar kan ringa till för support och som 
även anordnar utbildning av programmet.  
Kristina Anderson visade hur programmet fungerar och svarade på många 
frågor.  
Utöver text kan även bilder och kartor läggas in i programmet. Man kan även 
skicka in sin släktforskning till Disbyt för att kolla om andra forskar i samma 
släkt.  
37 medlemmar var närvarande.  

 
 

Resa på Dal, Bolstads kyrka och prästgård, Melleruds museum 
lördag 22 maj 2010 

 
Vänersborgs släktforskare hade anordnat en bussresa "på Dal" för 
medlemmarna i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan lördag 22/5.  
Första stoppet gjordes i Bolstad där vi besökte kyrkan, prästgården och 



Gunnars museum. Gudrun Rydberg, ordförande i Bolstads prästgårds vänner, 
berättade om bygdens historia.  
Efter rundvandringen fortsatte färden till Melleruds Museum där Annelie 
Andersson berättade om släktforskningsarkivet.  
Nästa anhalt gjordes i Dals Rostock där Kjerstin Ljungquist berättade hur det 
dracks brunn där förr i tiden.  
Före hemresan besöktes den lilla ministationen i Dals Rostock. 
 

 
 

Hembygdsmuseum Vilan på Vänersnäs.  
2 juni 2010 

 
Vänersborgs Släktforskare och Trollhättebygdens släktforskare anordnade 
tillsammans onsdagen den 2 juni studiebesök hos Astrid och Arne Johansson, 
Vilan på Vänersnäs.  
De närvarande, 32 personer, fick se samlingarna från gångna tider, 
bruksföremål m.m. som Astrid och Arne samlat i sin lada. Arne Johansson 
berättade även halvön Vänersnäs historia och om gårdarna Vänersnäs, 
Frugården och Margareteberg. 
 

 
 
 

Information till nya och gamla medlemmar 
Inga Olsson, Ingemar Olsson och Gunnel Jende 

22 september 2010 
 

Vänersborgs Släktforskare anordnade onsdagen den 22 september 2010  
information för nya och gamla medlemmar om släktforskning.  
Ordförande Gunnel Jende gav en kort historisk överblick och informerade även 
om forskning över internet, med mikrokort m.m.  
Därefter berättade Ingemar Olsson var man söker information t.ex. genom att 
fråga släktingar, samla fotografier och brev.  
Vidare informerade Ingemar Olsson om vilka kyrkoböcker som finns att forska i 
och hur man registrerar sin forskning i registerprogrammet Disgen.  
Inga Olsson informerade om olika dataprogram för släktforskning som finns på 
internet t.ex. Genline, SVAR och Arkiv digital och visade andra program efter 
frågor och önskemål från de närvarande. 

 



Arkiv Digital, Niklas Herzman 
13 oktober 2010 

 
Onsdagen den 13 oktober 2010 besöktes föreningen av en representant för 
Arkiv Digital, som är ett Internetbaserat program för släktforskare.  
Arkiv Digital har fotograferat mycket av de svenska kyrkböckerna i en 
färgfotovariant, som visar sig vara mycket läsbar.  
Föredragshållaren Niklas Herzman från Malmö, berättade väldigt engagerat och 
intressant om företagets start och dess idéer. Efter kaffepaus visade Niklas 
programmets finesser och möjligheter samt svarade på deltagarnas alla frågor.  
Mötet var mycket välbesökt, deltagarna tyckte de fått en underhållande och 
intressant berättelse och många gick säkert hem för att pröva sin lycka i 
programmets demoversion.  
 
 

 
 
 
 

”Okända och kända spelemän i Dalsland”  
Riksspelman Einar Hansander  

11 november 2010 
 
Den 11 november 2010 (torsdag) hölls medlemsmöte och ca 28 personer kom 
till bibliotekets hörsal för att lyssna till riksspelemannen Einar Hansander som 
berättade om okända och kända spelemän i Dalsland.  
Han intresserade sig mycket för folkmusik och sederna vid bröllop.  
Spelemännen hade ofta yrken som skräddare eller skomakare.  
En av de mer kända var Åke Edvin Pettersson som vann en spelmanstävling i 
Grunnebo 1916. Hansander spelade några masurkor, valser och polskor samt 
speciella låtar från Nössemark.  
Han försökte finna någon som mindes de gamla spelemännen när han flyttade 
hit 1969 från Uppsala men då var de flesta spelemännen döda.  
 
 

 
 
 
 
 



"Bebyggelse i Fängelsegränd".  
Per Hedqvist berättar 

17 november 2010 
 

Vänersborgs Släktforskares medlemsmöte den 17 november 2010 i 
Vänersborgs bibliotek, hörsalen.  
Till mötet hade ca 45-50 personer kommit för att höra Per Hedqvist föreläsa 
om "Bebyggelse i Fängelsegränd".  
Per Hedqvist berättade detaljrikt och engagerat om de olika byggnader som 
funnits under årens lopp på detta område. Han berättade om hur förfärligt man 
tidigare straffade de fångar som funnits på kronofängelset.  
Åhörarna fick också veta att det funnits ett kronobageri på platsen som på sin 
tid bakat bröd åt ca 12 000 militärer inom närområdet.  
Besökarna kunde också ta del av skisser och foton på området under olika 
tidsåldrar, och höra om olika andra verksamheter som funnits på området, där 
idag endast ett hus står kvar efter den stora branden. Det huset är där idag 
dockmuseet är inrymt.  
 
Föredragshållaren avtackades med applåder och blommor.  
Efter föredraget samlades man för trevlig samvaro runt kaffebord och 
boklotteri.  

 
 
 

Luciakväll hos Vänersborgs Släktforskare 
8 december 2010 

 
Den 8 december 2010 hade föreningen sitt decembermöte på Vänersborgs 
bibliotek.  Temat var traditionell Luciakväll.  
Trots svårt väglag och kyla hade ca 30 personer samlats för att lyssna på Lucia 
och i trevlig samvaro njuta av kaffe och lussebulle.  
Musikskolans Lucia med tärnor förgyllde kvällen med stämningsfull och vacker 
sång under ledning av Carina Söderberg.  
Föreningens ordförande Gunnel Jende informerade om styrelsens planer för 
kommande aktiviteter under 2011 och i samband med detta efterlystes idéer 
och önskemål för programpunkter och kurser.  
Ordförande önskade alla en God Jul och Gott Nytt År och riktade ett särskilt 
tack till de medlemmar som frivilligt hjälpt till vid föreningens "Öppet Hus" och 
vid våra medlemsmöten och resor.  

 


