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Årsmöte med Vänersborgs släktforskare 19 februari 2014 
Ingemar Olsson berättade om "Amerikafarare från Munkesten" 

  
Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes Gunnel Jende som ordförande. Nils-Erik 
Grusell och Nancy Svensson omvaldes och Lena Malmlöf Hummerhielm nyvaldes 
som styrelseledamöter. 

 
Nils Wahlström sitter ordförande vid årsmötet och 

Gunnel Jende fungerar som sekreterare. 

 

 
Gunnel Jende omvaldes till ordförande. 



Efter årsmötesförhandlingarna berättade föreningens kassör, Ingemar Olsson,  om 
"Amerikafarare från Munkesten".  
Ingemar fick en förfrågan från USA om hjälp med att söka efter sina rötter i Sverige. 
Den utvandrade mannen växte upp på värdshuset Munkesten. Efter bekymmer med 
rättvisan utvandrade han och lämnade hustru och barn kvar i Sverige.  
Mötet avslutades med kaffeservering, lotteridragningar och avtackningar.  
 
Referat: Nils Wahlström  

 

 
 

 



 
Ingemar Olsson berättade om Amerikafarare från Munkesten. 

 

 
 

”Gammalsvenskbyn i Ukraina” – Tage Brolin berättar 
Medlemsmöte 19 mars  2014 

 
Inför ett 30-tal åhörare, berättade Tage Brolin, Främmestad, om "Gammalsvenskby i 
Ukraina". Han visade också en film, tagen av Stefan Qvint, Vedum, som visar livet i 
byn och Tage Brolins alla resor dit.  
Den visar hans möten med byns invånare som pratar en fornnordisk svenska och har 
kvar sin lutherska tro. Han berättade också att invånarna härstammar från Dagö, 
utanför Estlands kust och att de förvisades till Ukraina.  
 
Kvällen avslutades med kaffeservering, lotteridragning och avtackning av kvällens 
föredragshållare samt information om föreningens kommande verksamhet.  
 
Referat: Nils Wahlström  

 



 
 

   
Tage Brolin avtackas av Gunnel Jende. 

 

 
Föredraget om Gammalsvenskby i Ukraina fångade åhörarna. 

 

 



Dalbobergens sanatorium 
Medlemsmöte 9 april  2014 

 
 
Arkivarie Tommy Staff-Karlsson, Regionarkivet, berättade hos Vänersborgs 
Släktforskare, om Dalbobergens sanatorium 1915 -1947, inför ett 30-tal åhörare.  
Sanatorium var lokaler för personer som var lungtuberkulossjuka. 1930 ändrades 
verksamheten till lungtuberkulossjuka barn och det startades en skola. 
Regionarkivets handlingar visar att 1945 placerades krigsbarn från Finland på 
sanatoriet. 
Efter sanatorietiden användes byggnaderna som sjukhem fram till tidigt 1970-tal.  
 
Efter frågor om den nu okända verksamheten och avtackning, för det mycket 
intressanta föredraget, serverades kaffe och skedde en lotteridragning.  
 
Referat: Nils Wahlström  
 

 
Arkivarie Tommy Staff-Karlsson informerade om Dalbobergens sanatorium. 

 
 

 
 

 

 

 



 
Vårutflykt till torpet Solliden 

Onsdagen den 28 maj  2014 
 

 
 
Onsdagen den 28 maj besökte Vänersborgs Släktforskare torpet Solliden 
tillsammans med Trollhättebygdens Släktforskare. 
 
Ett drygt 30-tal släktforskare från Vänersborg och Trollhättan var på torpet Solliden i 
Båberg.  
Där berättade Stig Åke Andersson, ordförande i Vassända Naglums 
Hembygdsförening, om det kulturminnesmärkta torpet och bygden det finns i.  
Åren 1943-1945 delade Trollhättans och Vänersborgs kommuner Vassända och 
Naglums kommun mellan sig.  
Namnet Solliden finns från år 1829 i skriftliga handlingar och den siste personen som 
bodde i torpet, föddes år 1901 och dog år 1979.  
 
Efter föredrag och visning av torpet, serverades våfflor och därefter tackade 
gästerna värdparet för visning av torpet och för servering av kaffe med våfflor.  
 
Referat: Nils Wahlström  
 



 
Stig Åke Andersson berättar om torpet Solliden och Ingvar Ragnar och Bosse Einarsson  

lyssnar intresserat. 
 

 
Lyssnar intresserat gör även alla andra släktforskare. 



 
 
 

 
Avslutningsvis lät vi oss väl smaka av våfflorna! 

 

 
 

 

 

 



"Kulturaxeln - ett pärlband av möjligheter" 

Stadsarkitekt Magnus Wångblad  
Medlemsmöte 17 september  2014 

 
Vid möte hos Vänersborgs släktforskare berättade stadsarkitekt Magnus Wångblad 
om ”Kulturaxeln-ett pärlband av möjligheter”.  
 
Bakgrunden till förnyelsen av Plantaget är en motion i kommunfullmäktige, som 
ledde till en arkitekttävling om restaurering och förnyelse.  
Arbetet fortsätter i en arbetsgrupp som består av representanter från vinnande 
arkitektbyrå, Svenska Kyrkan och kommunen.  
Idéer som bearbetas är mer solljus, att stjärnmönstret behålls, att det skapas 
utrymme för ny belysning, nya parkbänkar och möjligheter för utsmyckningar.  
Även en lekplats är på tapeten.  
 
Mötet avslutas med avtackning, kaffeservering och lotteridragning. 
 
Referat: Nils Wahlström  
 

 
 

 

Ulf Berggren, förläser om "Smedforskning." 

Medlemsmöte 5 november  2014 
 

 
Ulf Berggren föreläste om smedsforskning. 

 



 
Vid möte hos Vänersborgs släktforskare berättade Ulf Berggren, Stockholm, om 
smedsforskning.  
Han är aktiv i Föreningen för smedsforskning (FFS), som har kartlagt Sveriges 
samtliga smedssläkten. 2 500 -3 000 smedsläkten har upptecknats och de kommer 
från Tyskland, Sverige och Nederländerna/Belgien.  
Källor han använt är Hammartingsprotokoll (en domstol och skråhandel), 
bruksarkiven (avräkningsböcker), roterings- och utskrivningslängder (smeder skrevs 
inte ut som soldater) samt listor på bruksanställda.  
 
Efter frågestund om bland annat smedforskningsföreningen avslutades mötet med 
avtackning, kaffeservering och lotteridragning.  
 
Referat: Nils Wahlström  
 

 
 

          
 
 
 

"Boken om Blåsut - arbetet med boken".  
Kerstin Johansson, Sten Johansson och Christer 

Zetterberg informerade 
Medlemsmöte 19 november  2014  

  
 
 
 
Kerstin Johansson, Sten Johansson och Christer Zetterberg informerade om  "Boken 
om Blåsut - arbetet med boken". De visade ett bildspel med referat av innehållet. 
Föreläsningen väckte stort intresse och åhördes av nästan 50 personer.  
Boken är på 170 sidor med många bilder, den äldsta är en karta från 1650, fram till 
mitten av 1960 talet.  
Christer Zetterberg berättade från olika bilder om Blåsut bildande, framväxt och 
utveckling. Där har funnits industrier sedan 1600 talet, som tegelbruk, gjuterier, 
skeppsvarv, ångsåg m.m.  
Blåsut har också haft hamnverksamheter och marknadsplatser samt flera 
festplatser.  
Avtackning för ett mycket intressant föredrag, kaffeservering och lotteridragning 
avslutade kvällen.  
 

Referat: Nils Wahlström 

 



 

Luciafirande 
Medlemsmöte 10 december 2014 

 
Vänersborgs Släktforskare firade Lucia med en lucia och tärnor från Vänersborgs 
musikskola.  
Antalet åhörare var dock litet, drygt ett 20 tal personer, kanske beroende på att 
sammankomsten kolliderade med TV:s Nobelfirande.  
Under ledning av Carina Söderberg sjöng lucian och de sex 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 lotteridragning, avtackningar och deltagarna tillönskades God Jul 
och Gott Nytt år samt hälsades välkomna till vårens verksamhet.  
 
Referat: Nils Wahlström  
 
 

 
Lucia och tärnor från Vänersborgs musikskola underhöll Vänersborgs Släktforskare. 

 

 
 

 


