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Medlemsmöte den 14 mars 2012 
 
På vårt medlemsmöte den 14 mars berättade Bertil Landegren, Mellerud om 
uppfinnaren och fabrikören Lars Jonsson Björn (1876 -1957) för ett 40-tal åhörare.  
Han föddes i Dalsland, bodde ett antal år på gården Ramneberg i Ramnered, 
Vänersborg (Vassända församling)samt i ett antal orter i gamla Skaraborgs län, i 
Södertälje och avled i Örebro.  
Bertil Landegren visade en karta och ett stort antal bilder från gården Ramneberg 
från olika tidsepoker, från 1900-talets början till gårdens utseende idag. Bland 
åhörarna deltog även en person som är bosatt på gården idag.  
 
Lars Jonsson Björn var döv efter en barnsjukdom och gick på Dövstumskolan i 
Vänersborg. Där blev han bekant med A F Carlssons son Gunnar Karlsson.  
Han uppfann en råttfälla, Primus, som såldes i hela världen och gav ett bra 
ekonomiskt tillskott. I Ramnered drev han bland annat hönseri och biodling. Bägge 
verksamheterna var framgångsrika. Han fick priser för sin hönsuppfödning och skrev 
även en bok om biodling.  
 
Referat: Nils Wahlström 

 
Ordförande Gunnel Jende tackar Bertil Landegren efter föreläsningen  

 



 
Trevlig kaffestund efter föreläsningen  

 
Foto: Nils-Erik Grusell 

 
 

Medlemsmötet den 25 april 2012 
 
Vänersborgs Släktforskare gästades av Mariia Mähler från Riksarkivet - SVAR, 
Ramsele som informerade om de tjänster som finns för släktforskare.  
 

 
Föreläsare Mariia Mähler från Riksarkivet, SVAR, Ramsele 

 
Naturligtvis är det idag PC som gäller och det finns mycket intressant i arkiven.  
Olika sökmöjligheter finns. Antingen kan man gå direkt på de avsnitt som vi 
släktforskare känner väl till t.ex. skannade kyrkböcker, folkräkningar eller SCB-
underlag för födda, vigda och döda, eller också söka på kategorier.  
Under brott och straff finns registerkort för straffångar med fotografi och där finns 
även bouppteckningar till 1860, vilka kommer att vara färdiga om c:a ett år. Som 



många andra gånger är det mormonerna som skannar underlagen.  
Under Militaria finns porträtt av officerare. Generalmönstringsrullorna ger uppgifter 
om soldater.  
Mariia gav exempel på namngivning av soldater. Dalaregementet var experter i 
branschen och en soldat hette under en viss tid Skåprotta. När nästa soldat skulle ta 
över skrev han till kungs för att slippa ärva namnet vilket lyckades och han kallades 
Dahlberg.  
Mantalslängder är en annan kategori som kan ge information.  
 
Referat: Gunnel Jende 
 

 
 

 
Intresserade åhörare  

 
Samtliga foton: Gunnel Jende 

 



Släktforskarresa till Kärringön 12 maj 2012 
 
Den 12 maj 2012 gick årets släktforskarresa för Trollhättans, Uddevallas och 
Vänersborgs släktforskare till Kärringön i Bohuslän. Uddevalla var den arrangerande 
föreningen.  
En buss med ca 50 deltagare varav 10 från Vänersborg avgick först till 
Pelargonmuseet i Ellös där vi fick guidning och tillfälle att handla sticklingar och 
pelargoner.  Där fick vi också bussfika. 
Därefter gick färden till Hälleviksstrand och färjan till Kärringön. Där visade det sig 
att föreningen Humanisterna från Vänersborg också gjorde utflykt till ön.  
På Kärringön fick vi guidning om öns historia, vi besökte öns kyrka och kyrkogård och 
guiden berättade om pastor Simson. Vi besökte också en fiskarstuga som sköttes av 
öns hembygdsförening.  
Lunch - fisksoppa - serverades i en restaurang vid hamnen. Efter liten promenad var 
det dags att åter åka till fastlandet där bussen väntade.  
Färden gick nu vidare till Mollösund där vi blev guidade dels i en gammal 
speceriaffär som hade stängs på 1960-talet och där allt - utom färskvaror - hade 
lämnats kvar. Därefter guidning om lutfiskens historia med utställning och 
fotografier om fisket.  
Vi hade en vacker vårdag med sol men blåsigt väder. Vi återkommer gärna till 
Kärringön.  
 
Referat: Gunnel Jende  
 

 



   
 

   
 

   
 

    Samtliga foton: Gunnel Jende 

 



 
Vårutflykt till Främmestads hembygdsgård 30 maj 2012 

 
Vänersborgs och Trollhättans släktforskare anordnade den 30 maj en vårutflykt till 
Främmestads hembygdsgård.  
 
Stig Andersson och Gunnar Fremäng från hembygdsföreningen berättade om 
föreningens verksamhet med dagsverksstuga, kvarn och backstuga, som tillhört 
Främmestads egendom. Mycket information om familjen Hierta som ägde 
Främmestads egendom 1842 - 1948. Därefter vandrade de 45 deltagarna runt till 
olika utställningar t.ex. om kläder och hemtextilier från familjen Hierta och besökte 
de olika byggnaderna.. Därefter intogs kaffe i dagsverksstugan.  
Ordförandena Sven Åhlander och Gunnel Jende framförde föreningarnas tack till 
Främmestads hembygdsförening.  
 
Referat: Gunnel Jende  
 

    
 

  
 

Samtliga foton: Nils-Erik Grusell 
 
 



  
  
 

   
 

Samtliga foton: Nils-Erik Grusell 

 
 
 

Fotokonservator Lennart Andersson från Kulturlagret 2012 
Medlemsmöte den 19 september  

 
Vänersborgs Släktforskares första höstmöte gästades av fotokonservator Lennart 
Andersson från Kulturlagret.  
Ett 40-tal åhörare fick reda på hur fotografier bevaras.  
Framställning av fotografier indelas i olika tekniker, som har olika karaktär och 
egenskaper och kräver olika bevarandetekniker.  
Bevarandet syftar till att minska nedbrytningen. Fukten är en viktig faktor. 
Bevarandeförpackningarna ska inte avge ämnen som förstör fotografiet.  
Papper som används till förpackningar och monteringar ska vara SP-märkt och av 
ren bomullscellulosa eller tvättad träcellulosa. Klister och lim ska om möjligt 
undvikas vid monteringen. 
Mötet avslutas med kaffe, lottdragning och avtackningar.  
 
Referat: Nils Wahlström  



 
 

   
Fotokonservator Lennart Andersson från Kulturlagret informerar och förklarar.  

 
 

 
Föreningens släktforskare lyssnar intensivt. 

 
 



 
 

Samtliga bilder: Gunnel Jende 

 

 
 
 

Medlemsmöte den 17 oktober 2012 
Johan Olsson berättade om Interneringslägret i Grunnebo 

"Kunde prästerna göra fel?" Ingemar Olsson om felaktigheter i kyrkoböcker 
 
Johan Olsson berättade fängslande om Grunnebolägret,  interneringslägret i 
Grunnebo, som bara existerade under sex månader 1945.  
De flesta internerade var av minoritetsfolk i tredje riket, som balter, men även tyska 
nationalsocialister. I november 1945 meddelades de internerade att de skulle 
skeppas till Sovjetunionen.  
Rädslan för detta gjorde att flera stympade sig själva eller begick självmord. 
 
"Kunde prästerna göra fel?" Ingemar Olsson berättade om felaktigheter i 
kyrkoböcker som han hittat i sin släktforskning.  
 
Mötet avslutades på sedvanligt sätt med lottdragningar, information och kaffe.  
Ett 60-tal medlemmar deltog i mötet. 
 
Referat: Gunnel Jende  



 
 
 

 
                                                 Johan Olsson berättade fängslande om Grunnebolägret,  internerings-   
                                                 lägret i Grunnebo, som bara existerade under sex månader 1945.  
 



 
 
 
 

  
Gunnel Jende avtackar Johan Olsson och Ingemar Olsson för sina respektive föredrag. 

 
Samtliga bilder: Nils-Erik Grusell 

 
 

Släktforskardag på Bohusläns Museum i Uddevalla den 20 oktober 2012.  
 

Utställare: Bl.a. Uddevalla Släktforskare, DIS-Väst, DIS Norge, Arkiv Digital, 
Riksarkivet, Emi-Web, Centrala Soldatregistret, Släktdata, Västgötalitteratur och 
många släktforskarföreningar från Bohuslän och Dalsland.  
Trollhättans och Vänersborgs Släktforskarföreningar delade på ett bord.  
 
Vänersborg hade som tema Vänersborg och visade litteratur och kartor om staden, 



information om vår förening samt hade bildspel om gravstensinventeringen med 
foton på gravstenar från våra kyrkogårdar.  
 
Många besökare var intresserade av vårt bildspel. I vår monter fanns Inga Olsson, 
Nancy Svensson, Nils och Ulla Wahlström, Anita Svahn och Gunnel Jende. 
 
Föreläsningar av Anneli Andersson om Amerikanska källor, Mette Gunnari om DIS-
Norge m.fl. föredrag.  
Ca 1000 personer besökte museet denna dag.  
 
Referat: Gunnel Jende  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

Samtliga foton: Gunnel Jende 
 

 


