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Årsmöte med Vänersborgs släktforskare 18 februari 2015 
Föredrag om ”Livets högtider” – Christina Ström, redaktör för Mimers brunn 

 

 
Årsmöte - Föreningens ordförande Gunnel Jende agerar sekreterare och 

sekreterare Nils Wahlström fungerar som årsmötets ordförande. 

 
Vänersborgs släktforskare har haft årsmöte och vid årsmötesförhandlingarna 
omvaldes Gunnel Jende till ordförande. I styrelsen nyvaldes två ledamöter. De 
nyvalda är Nina Bjärnsund och Maj-Britt Robertsson. Gunnel Jende avtackade 
de avgående styrelseledamöterna, Bo Einarsson och Ingemar Olsson, för allt 
arbete de utfört åt föreningen med blommor.  



Efter årsmötet höll Christina Ström, redaktör för tidningen Mimers Brunn, ett 
föredrag om ”Livets högtider”. Fördraget var mycket intressant, det redovisade 
de förändringar som skett under årens lopp, vid livets högtider från födelse till 
begravning.  
Årsmötet avslutades med lotteridragning, kaffe samt information om 
kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström  
 

 
Christina Ström föreläser om Livets högtider efter årsmötesförhandlingarna. 

 
Varmt tack till den trägna kaffekommittén! 



 
Stig Åke Andersson informerade om torpinventeringen som Vänersborgs Släktforskare 

kommer att arbeta med tillsammans med Vassända-Naglums hembygdsförening. 

 

 
 
 
Vänersborgs Släktforskare välkomnade Ann-Louise Paulsson från Ancestry.  
 

Medlemsmöte 18 mars 2015  
 
Projektledare Ann-Louise Paulsson från Ancestry kom och informerade 
Vänersborgs Släktforskare om programmet Ancestry.  
Deltagarna fick en snabblektion i alla de möjligheter som programmet erbjuder, 
såsom hur man startar sin släktforskning, hur man kan påbörja ett släktträd och 
hur man kan få tips av andras släktforskning. 
 
Ett 50-tal medlemmar lyssnade och tittade intensivt på presentationen. 
Mötet avslutades med kaffe, lotteridragning, samt information om kommande 
verksamhet. 
 
Referat: Lena M H 
 



 
Ann-Louise Paulsson från Ancestry har en gedigen presentation av programmets möjligheter. 

 

 
Föreningens medlemmar lyssnar intensivt! 

 
 
 



Släktforskningens dag 21 mars 2015 – ÖPPET HUS 
Lördagen den 21 mars var det Släktforskningens dag och mellan 10.00 – 14.00 
gav medlemmar i Vänersborgs Släktforskarförening forskarhjälp till nybörjare 
och till forskare med stopp i forskningen. Vi fanns som vanligt i 
Släktforskarrummet i Vänersborgs Bibliotek. 
Referat: Lena M H 
 
 

 
 

”Edsmärra och gamla Edsvägen” – Clary Winberg 
Medlemsmöte 15 april 2015 

 
Vid möte hos Vänersborgs släktforskare berättade Clary Winberg, från 
Kulturarvet, om ”Edsmärra och gamla Edsvägen” för ett 30-tal åhörare.  
 
Varor som kom över Vänern, fördes via gamla Edsvägen till Åkerström i 
Trollhättan med hjälp av hästar (Edsmärra), för fortsatt transport via Göta älv 
för export ut ur landet. Borgare, bönder, omlastare på omlastnings-platserna 
och forkarlar tjänade pengar på dessa landtransporter. Detta tunga arbete 
krävde förtäring och det fanns många krogar längs gamla Edsvägen.  
 
Sammankomsten avslutades med kaffe, lotteridragning och information om 
kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström  
 
 

 
 

Utflykt med kanalbåten M/S Elfkungen 
5 maj 2015 

 
Vänersborgs Släktforskare på utflykt tillsammans med Trollhättans 
Släktforskare. Trollhättans Släktforskare ansvarade i år för utflykten vi gjorde 
tisdagskvällen den 5 maj.  
 
Vi åkte med kanalbåten M/S Elfkungen från Trollhättan med påstigning strax 
norr om klaffbron. Resan gick till Brinkebergskulle för slussning i 
Brinkebergskulles sluss, där vi vände, slussade igen och reste samma väg 
tillbaka. Hela resan var mycket intressant och vi som åkte med var mycket 
glada att få tillfälle att studera vyerna från båten.  
Vi hade otur med vädret, med mycket regn, men sällskapet var mycket trevligt 
och båten gav skydd för regnet. 
 
Referat: Lena M H 



 

 
På resan i maj med m/s Elfkungen mötte vi Lurö vid Brinkebergskulles sluss. 

 

 

 
 



”Lantmäteriets historiska kartor – hur man använder kartor i 
släktforskningen” - Ingemar Lindhe berättar 

16 september 2015 
 

Ingemar Lindhe, Färgelanda, berättade om ”Lantmäteriets historiska kartor – 
hur man använder kartor i släktforskningen” hos Vänersborgs Släktforskare 
inför ett 50-tal mycket intresserade åhörare.  
Den äldsta svenska kartan är från 1539. Lantmäteriet startade 1628 med 
uppgift att sätta upp gränsmarkeringar och redovisa dessa på kartor. Via datorn 
kan man titta på Lantmäteriets historiska kartor, äldre än 70 år. Till många 
kartor finns akter med texter om fastigheterna på kartorna. Genom att söka via 
fastigheten på kartan, kan man se vem som ägt fastigheten m.m.  
 
Kvällen avslutades med avtackning, kaffe, lotteridragning och information om 
kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström 

 
 
 

 
Ingmar Lindhe avtackas av ordförande Gunnel efter en intressant föreläsning  

om historiska kartor. 

 
 

 
 



Edsvägen – utflykt från Vänersborg till Åkerström 
Lördagen 26 september 2015 

 
På 1500- till 1700-talet gick 2/3 av Sveriges export med häst och vagn s.k. 
Edsmärrar längs vägen mellan Korseberg och Åkerström. Mellan 600 - 800 
ekipage transporterade mest järn från Bergslagen och Dalsland. Järnet och 
övriga varor kom över Vänern till Korseberg. 
 
Den 26 september träffades 25-tal medlemmar från Vänersborgs och 
Trollhättans släktforskare vid Korseberg där Edsvägen började. 
Ingvar Ragnar och Bo Einarsson informerade om lastplatsen och var bryggor 
och magasin legat där järn och skogsvaror lagrades. 
 

 
Vid Korseberg berättade Bosse Einarsson och Ingvar Ragnar  

var lastbryggan och magasinen har legat. 
 

 



 
 
 

 
Ingvar Ragnar berättar. 

 
 
 



Därefter fortsatte färden längs den 12 km långa Edsvägen som numera är 
asfalterad, som tur är. Om den gamla vägen skrev Linné 1746 vid sin 
Västergötlandsresa, att den liknade mer ett dike. 
 
När vi kom fram till Åkerström öppnade vi våra kaffekorgar och fikade i 
solskenet i en kohage utan kor.  
 

 
Gott med kaffe ute i det gröna vid Åkerström. 

 

 



Sedan fortsatte genomgången av hur lastplatsen vid Åkerström sett ut med 
kajer och byggnader. Vi fick god information av ett par, Ingela och Bengt 
Bryngelsson, som bor vackert alldeles vid vattnet där den gamla kajen legat 
(den finns kvar 2 meter under vattenytan). 
Därefter promenerade vi till Trollhättans äldsta sluss byggd 1779. Denna gjorde 
att båtarna kunde segla upp Åkersvass innan fallen vid Trollhättan. 
 
Vi hade en minnesvärd och fin dag och alla var nöjda. 
 
Referat: Bosse Einarsson 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Medlemsmöte onsdagen 21 oktober 2015 
Inga Olsson och Folke Johansson i Vänersborgs Släktforskare informerade  

nya och gamla medlemmar om olika släktforskarprogram. 
 

Vi fick en grundlig genomgång av Arkiv Digital, där vi som släktforskare kan gå 
in och leta i Sveriges alla kyrkoböcker via vår dator (om vi har betalat för ett 
abonnemang på Arkiv Digital). Vi visades också hur man går in på SVAR 
https://sok.riksarkivet.se/ – Sveriges Riksarkiv. Då behövs också ett 
abonnemang för att få tillgång till detta. Här hittar du också bl.a. 
domstolsböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, 
bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets 
porträttsamlingar och mycket mer. 
 
Flera olika registerprogram nämndes och visades, såsom Disgen, Min släkt och 
Ancestry.  
Vänersborgs Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund som har 
en egen hemsida: Rötter. Du som är medlem i vår förening är också medlem 
automatiskt i Sveriges Släktforskarförbund. På hemsidan Rötter kan du hitta 
mycket av intresse. 
 
Referat: Lena M H 

https://www.google.com/url?q=https://sok.riksarkivet.se/&sa=D&usg=AFQjCNGciifWPkZNwoKFouX4NIR5GZmb3Q


 
 

 
Inga Olsson och Folke Johansson har utbildning för släktforskarna. 

 

 
 



 
Olika släktforskarprogram gås igenom och vi lär oss hitta i programmen. 

 
 
 

Arkivens dag på Regionarkivet lördagen 7 november 2015 
Representanter för Vänersborgs Släktforskare informerade om släktforskning. 

 
Besökare fick på Arkivens dag information om vår förening av 7 medlemmar 
som delade ut informationsbroschyr och tidningen Medlemsnytt till 
intresserade och dessutom visade datorns olika möjligheter att underlätta 
släktforskningsarbetet. 
 
Referat: Lena M H 
 

   
 

 
 

 



 
Medlemsmöte onsdagen 18 november 2015 

”Oäkta barn” – föredrag av Mona Klüft Carlsson 
 

Mona Klüft Carlsson berättade hos Vänersborgs Släktforskare om 
”utomäktenskapligt födda barn” inför ett 50-tal åhörare. Hon redovisade 
kvinnans, mannens och barnets ställning under olika tidsperioder, både hos 
kyrkan och hos staten. Barn födda utanför äktenskapet straffades både av 
kyrkan och av staten. De fick, till exempel, full arvsrätt först år 1971.  
 
Därefter redovisade Mona var och hur man kan söka efter en okänd fader. Hos 
kyrkan i kyrkböckerna – sök även i bilagor till de olika längderna, i 
kyrkoräkenskaper/protokoll och i absolutionslängden. Hos staten – sök i 
domböcker, saköreslängder och bland inkomna handlingar.  
 
Den utmärkta föredragshållaren avtackades, kaffe serverades och en 
lotteridragning avslutade kvällen. 
 
Referat: Nils Wahlström 
 
 
 

 
 
 

Medlemsmöte onsdagen 9 december 2015 
Lucia från Vänersborgs musikskola 

 
Hos Vänersborgs släktforskare firades Lucia, med en lucia och fem tärnor från 
musikskolan i Vänersborg, inför ett trettiotal personer. Lucian och tärnorna 
sjöng både gamla kända och nyare sånger bland annat i stämmor.  
Efter framträdandet avtackades ledaren, lucian och tärnorna för ett mycket 
trevligt program, följt av kaffe, lussekatt och pepparkakor.  
 
Därefter var det lotteridragning samt pålysning av kommande verksamhet och 
slutligen tillönskades mötesdeltagarna God Jul och Gott Nytt År av föreningens 
ordförande Gunnel Jende. 
 
Referat: Nils Wahlström 
 
 

 


