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Årsmöte 20 februari 2013 
"I spåren av utvandrarna - vad finns kvar i dag?" 

Annelie Andersson, Melleruds museum 
 
Vänersborgs Släktforskare hade onsdagen den 20 februari årsmöte med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar med ett 50-tal medlemmar och intresserade närvarande.  
Föreningens ordförande Gunnel Jende hälsade välkommen.  
 
Till att leda årsmötet valdes Nils Wahlström.  
Till ordförande för 2013 omvaldes Gunnel Jende.  
Till ledamöter i styrelsen för 2013-2014 omvaldes Ingemar Olsson och Nils 
Wahlström och nyvaldes Bo Einarsson.  
Till revisor omvaldes Inger Möller med Ingvar Ragnar som revisorsersättare.  
Omval av Eva Sköld till ledamot och sammankallande i valberedningen samt nyval av 
Anita Swan som ordinarie ledamot i valberedningen.  
 
Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningens driver en omfattande 
verksamhet med öppet hus för släktforskare, föredrag och utflykter.  
 
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Annelie Andersson, Melleruds museum, 
under rubriken "I spåren av utvandrarna - vad finns kvar i dag?"  
om SwedGenTour, om fotografering av gravstenar och svenskamerikanska 
kyrkböcker i bl.a. Pennsylvania och Illinois. 
 
Referat: Gunnel Jende 

 

 
 

 

 



 

Styrelsemöte 27 februari 2013 
 

Några bilder från styrelsemötet 

 
                                           Nils Erik Grusell och Nils Wahlström 

 

 

 
Gunnel Jende och Linda Svensson 

 

 

 
 



 
"Hur jag fann min ryska släkt" - Ted Rosvall berättar 

Medlemsmöte 13 mars 2013 
 
Vänersborgs släktforskare hade 13 mars besök av Ted Rosvall, känd författare och 
forskare i släktforskningsprogram i TV.  
Ett 50-tal besökare lyssnade på föredraget "Hur jag fann min ryska släkt". Ted 
Rosvalls släkt härstammar från Ransberg i Västergötland. Släktingar utvandrade 
under 1800-talet dels till USA och dels till Baku i Ryssland. Bröderna Nobel hade varv 
och oljeutvinning där.  
En stor svenskkoloni fanns i Baku före ryska revolutionen 1917. Släktingarna hette 
Sandgren, en av dem gifte sig med Augusta Törnros, dotter till skomakare Törnros i 
Vänersborg.  
Efter revolutionen upplöstes svenskkolonin.  
En del av släkten Sandgren blev kvar i Ryssland och Ted Rosvall har sökt efter denna 
gren i många år. Via sökande på nätet fick han slutligen kontakt med en 
familjemedlem som nu bodde i Tyskland.  
Tillfälle fanns även att köpa böcker av Ted Rosvall.  
 
Mötet avslutades med lottdragningar, information och kaffe. 
 
Referat: Nils Wahlström 

 

 
 



  
 

 
 

 
Gunnel Jende avtackar Ted Rosvall. 

 



Släktforskningens dag 16 mars 2013 
 

Några bilder från biblioteket där föreningen hjälper besökarna att hitta i olika 

register. Intresset var mycket stort med många tacksamma besökare som fått hjälp. 

 
Inga Olsson hjälper en besökare. Gunnel Jende övervakar all aktivitet. 

 

 

 
                                              Ingvar Ragnar i släktforskartagen. 

 

 



 
                                         Ulla Karlsson hjälper ytterligare en besökare. 

 

 

 
Folke Johansson ger en släktforskare råd och stöd. 

 

 



 
                    Siv Vall hjälper en annan besökare. Nancy Svensson deltar intresserat. 

 
Ingvar Ragnar har hittat fler släktforskare att hjälpa. 

 

 
 

 



Karl Ottar Fjeld, författare och släktforskare från Fredrikstad i Norge 

Medlemsmöte 17 april 2013 
 
Vänersborgs släktforskare hade 17 april besök av Karl Ottar Fjeld, författare och 
släktforskare från Fredrikstad i Norge. Karl Ottar Fjeld redogjorde för vilka 
möjligheter det finns i Norge att släktforska på nätet, bl.a. Riksarkivet och 
statsarkiven.  
I Digitalarkivet på nätet kan man släktforska gratis och söka efter personer i både 
folkräkningar och scannade kyrkoböcker.  
Några husförhörslängder finns inte i Norge. I Ministerialbok/Klokkarbok finns det 
födelse-, död-, in- och utflyttningsböcker.  
Dessa kyrkoböcker finns alltså på nätet under www.arkivverket.no. 
 
Vidare finns scannade bouppteckningar (skiftemateriale). DIS-Norge är en 
släktforskarförening som bl.a. har samlingar av gravstenar.  
Östfold historielag har registrerat inflyttade svenskar 1912-1920.  
 
Ett 40-tal besökare lyssnade på föredraget. 
Mötet avslutades med lottdragningar, information och kaffe.  
 
Referat: Nils Wahlström 

 

 

 
Gunnel Jende avtackar Karl Ottar Fjeld. 

 

 

http://www.arkivverket.no/


 
Karl Ottar Fjeld och Nancy Svensson samtalar. 

 

 
 

 

Medlemsmöte 15 maj 2013 
 

Föreningen besökte tillsammans med Trollhättan Munthers båtbyggeri i Stubbered. 

 

 
 

 



 

 

 
Munthers båtbyggeri 

 

 

   
                                                                                            Interiör i det gamla båtbyggeriet. 

 

 

 
 
 
 
 



Felix Andersson berättade om Karlsro/Öxneredslägret under andra världskriget 
Medlemsmöte 18 september 2013 

 
Felix Andersson berättade om Karlsro/Öxneredslägret under andra världskriget hos 
Vänersborgs Släktforskare inför över 50-talet åhörare.  
 
Arbetskompaniet L 17 var ett militärt "avskiljningsläger" för kommunister, 
syndikalister och vänstersympatisörer och fanns i Öxnered under tiden juli 1941- 
januari 1942.  
Därefter förflyttades det till Grytans skjutfält utanför Östersund. Det vapenfria 
manskapet utförde samhällsnyttiga tjänster som vägarbeten, gräsklippning och 
krattning av grusgångar.  
Efter föredraget svarade Felix Andersson på många frågor av de mycket intresserade 
åhörarna.  
Därefter skedde avtackning, kaffeservering och lotteridragningar i vanlig ordning 
innan kvällen avslutades.  
 
Referat: Nils Wahlström 

 

 
Vänersborgs Släktforskare har samlats för att lyssna till Felix Andersson. 

 



 
Efter föredraget svarade Felix Andersson på många frågor av de mycket intresserade åhörarna. 

 

 
 

 

 

Peter Johansson berättade om björnjägaren Llewellyn Lloyd 

Medlemsmöte 16 oktober 2013 
 
Peter Johansson berättade om björnjägaren Lloyd hos Vänersborgs Släktforskare 
inför mer än 50 talet åhörare.  
Llewellyn Lloyd föddes 1792 i England och åkte till Sverige för att fiska lax och för att 
lära sig storviltsjakt. Från 1823 bosatte han sig i Sverige. Björnjakterna gick inte alltid 
friktionsfritt, bland annat sköt han en av sina drevkarlar. År 1829-1830 flyttade han 
till Vänersborgstrakten.  
Han var mycket intresserad av hur djur uppträdde i naturen och hade många i 
fångenskap för att kunna studera dem.  
 
Lloyd var också en stor kvinnokarl, som blev far till 7-8 barn. Ett av dem döptes till 
Carl (Charles) Johan Andersson (1828-67) och blev en känd upptäcktsresande i 
Sydafrika. Lloyd dog 1876 och ligger begravd på Västra Tunhems kyrkogård.  
 
Referat: Nils Wahlström  

 



 

 
Gunnel Jende tackar Peter Johansson för en mycket intressant föreläsning. 

 

   
Teckning av björnjägaren Lloyd 

 

 
 

Medlemsmöte 11 december 2013 
 
Lucia från Musikskolan. Ett 35 tal deltagare från Vänersborgs Släktforskare  firade 
Lucia med en lucia och tärnor från Vänersborgs Musikskola.  
Under ledning av Carina Söderberg sjöng lucian och de 8 tärnorna solo, i stämmor 
och gemensamt både gamla kända luciasånger och  nyare dito.  



 
Efter kaffe med lussekatter och pepparkakor informerades om vårens verksamhet.  
Därefter skedde lotteridragningar och avtackningar och deltagarna tillönskades  
God Jul och Gott Nytt år samt hälsades välkomna till vårens verksamhet  
 
Referat: Nils Wahlström 

 

 
Musikskolans Lucia 

 

 
Nils-Erik Grusell tackar luciorna med rosor och 

ledaren Carina Söderberg med en blomsterbukett. 

 


