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Årsmöte onsdagen 24 februari 2016 

Stig Åke Andersson, ordförande i Vassända-Naglums hembygdsförening,  
informerade om vårt gemensamma projekt Torpinventeringen 

 
Vänersborgs släktforskare har haft årsmöte och därefter ett föredrag av Stig Åke 
Andersson, ordförande i Vassända-Naglums hembygdsförening, om 
torpinventeringen med över 40-talet åhörare. Föredraget var intressant, det 
redovisade att vem som ägde marken och vad torparen utförde för arbete bestämde 
vad för slags torp det var, exempelvis soldat-, dagsverks-, skogs-, jord-, statare- eller 
undantagstorp. År 1850 fanns det 500 000 torpare. 1943 förbjöds torpsystemet, 
dock hade soldattorpen upphört redan 1901.  
 
Vid årsmötet omvaldes Gunnel Jende till föreningens ordförande. Mötet avslutades 
med lotteridragning, fika, avtackningar och information om kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström 
 

 
Stig Åke Andersson berättade om torpinventeringen och hur arbetet fortskrider. 



 
Kaffekommittén avtackades varmt! 

 

 
Nils Wahlström var ordförande och Nina Bjärnsund var sekreterare på årsmötet. 

De tackades för arbetet av Gunnel Jende, föreningens ordförande. 
 



 
Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet. Nancy Svensson, Lena Malmlöf Hummerhielm, Gunnel 

Jende, Nina Bjärnsund, Maj-Britt Robertsson och Nils Wahlström. 
 

Samtliga foton: Ingvar Ragnar 
 

 
 

 
Medlemsmöte onsdagen 16 mars 2016 

”Husförhör enligt gångna tiders regelverk” – Pastor Emeritus Folke Elbornsson 
besökte föreningen och genomförde husförhör. 

  
Vid möte med Vänersborgs släktforskare berättade Pastor Emeritus Folke Elbornsson 
om ”Husförhör enligt gångna tiders regelverk” inför ett 50-tal åhörare. Föredraget 
var mycket åskådligt och underhållande.  Föredragshållaren var klädd i en prästdräkt 
från 1850 talet och förmanade församlingen å det strängaste för diverse olämpligt 
uppförande. Deltagarna fick också svara på husförhörsfrågor enligt den tidens sed. 
Föredragshållaren berättade att enligt 1686 års Svenska Kyrkolag skulle prästen 
besöka varje rote, föra bok över om alla som vistades i roten, kontrollera 
läskunnighet och kunskap i kristendom. Alla medborgare var skyldiga att närvara vid 
husförhören.  
Vi fick många skratt under kvällen och Folke Elbornsson avtackades varmt. 
Mötet avslutades med kaffeservering, lotteridragning och pålysning av kommande 
verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström 



 

 
Pastor emeritus Folke Elbornsson håller husförhör med Vänersborgs Släktforskare. 

 

 
Folke Elbornsson avtackades varmt. 

 
Samtliga foton: Ingvar Ragnar 

 



 
Släktforskningens dag – Öppet hus  

lördagen 19 mars 2016 
 
Lördagen den 19 mars var det Släktforskningens dag och mellan 10.00 – 13.00 gav 
medlemmar i Vänersborgs Släktforskare forskarhjälp till nybörjare och till forskare 
med stopp i forskningen. Vi fanns som vanligt i Släktforskarrummet i Vänersborgs 
Bibliotek. 
 
Referat: Lena M H 
 
 

 
 
 

Elisabeth Renström berättar om ”Släktband” – radioprogrammet i P1 
Medlemsmöte 20 april 2016 

 

 
Elisabeth Renström avtackas av Gunnel Jende 

 
Vid offentligt möte hos Vänersborgs släktforskare berättade Elisabeth Renström, 
programledare för ”Släktband” i Sveriges Radio P1, om programmet inför drygt 40 
åhörare.  



Hon redovisade hur programmen är uppbyggda kring ett människoöde, som 
kommenteras av en sakkunnig och om hur man också redovisar vilka arkivkällor som 
finns att forska i vid varje aktuellt tillfälle.  Flera av fallen hon berättade om är från 
Dalsland.  
Av de 1,3 miljoner svenskar som emigrerade till Amerika, finns också personer som 
varit med i hennes program, därför redovisade hon också om hur mottagandet i USA 
var organiserat vid den tiden.  
Deltagarna applåderade för ett mycket trevligt och lättlyssnat föredrag. 
Mötet avslutades med avtackning, kaffeservering, lotteridragning och pålysning om 
kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström  
 

 
 
 

Backstugan Kulla i Upphärad, Lena Calmestrand berättade 

Utflykt lördagen 28 maj 2016 

 

Vänersborgs och Trollhättans släktforskare var på utflykt till backstugan Kulla i 
Upphärad. 
Lena Calmestrand från Backstugans vänner berättade om backstugan, dess invånare 
och om föreningens arbete med backstugan. En backstuga var ett hus på ofri grund, 
vilket innebar att invånarna var tvungna att arbeta för att kunna köpa sina 
förnödenheter. Backstugan Kulla har varken el, vatten eller avlopp och är sannolikt 
uppförd redan 1860.  Trollhättans stad byggnadsminnesförklarade Kulla 2010 och 
2012 tilldelades Kulla Sveriges Hembygds-förbunds byggnadsvårdspris.  
Vid kaffet tackades Lena Calmestrand för den intressanta redogörelsen om gamla 
backstugemiljöer. 
 
Referat: Nils Wahlström  

 

 

Lena Calmestrand berättade 

medryckande om backstugans 

historia och tillkomsten av  

föreningen Backstugans vänner. 



 
Släktforskare från Trollhättan och Vänersborg besöker Backstugan Kulla. 

 

 
Alla lyssnar intensivt på backstugans öde. 

 



 
Ulla, Nils, Nancy och Gunnel  är lika intresserade. 

 

 
En kaffestund passa alltid bra på utflykten! 

 

 
 



Disgen 16 – inspirationskurs i Mellerud för medlemmar  
3 september 2016 

 
Släktforskare på Dahl bjöd in till inspirationskurs för introduktion av nyaste versionen av 
Föreningen DIS programvara – DISGEN 2016. Deltagarna kom från närliggande släktforskar-
föreningar: Färgelanda Släktforskarförening, Sundals Släktforskare, Trollhättebygdens Släktforskare, 
Vänersborgs Släktforskare, Åmåls Släktforskare och Släktforskare på Dahl. Kursledare var Christina 
Claesson från regionföreningen DIS-Väst. Christina gick igenom de nya funktionerna i programmet, 
därefter fick deltagarna själva pröva på att använda programmet. 
 
Referat: Lena M H  
 

 
                                                                  Nils Wahlström och Gunnel Jende lär sig mer om Disgen 16. 

 

 
Nina Bjärnsund och Sonja Kingstam (i rött) var också med på kursen.

 



 

 
Den nya askgravplatsen på Katrinedals kyrkogård är omsorgsfullt placerad och vackert 

iordninggjord . 
 
 

Kyrkogårdsvandring på Katrinedals kyrkogård,  
Medlemsmöte 7 september 2016 

 
Vänersborgs släktforskare var på visning av Katrinedals kyrkogård med sina askgravplatser, 
minneslund, urngravplatser, kistgravplatser med mera. Ett 30-tal intresserade deltagare 
informerades av kyrko- och fastighetschef Stellan Andersson och arbetsledaren Susanne Hartikka  
på kyrkogården. De visade de olika gravplatserna och berättade om det gedigna arbete som utförts 
för att ställa iordning dem. De berättade också om vilka regler som gäller på respektive gravplats. 
Deltagarna hade många frågor, vilka alla besvarades utförligt av Stellan och Susanne. 
Den sköna kvällen gjorde att vi hade en extra fin promenad i de vackra omgivningarna.  
 
Därefter bjöds vi på kaffe med servering i de nya ekonomibyggnaderna. Stellan svarade på 
ytterligare frågor och funderingar, som allt kompletterade den tidigare informationen. Alla kunde 
tacka för en givande kväll. 
Gästernas tack för den informativa visningen framfördes av Gunnel Jende, ordförande i 
Vänersborgs släktforskare. 
 
Referat: Nils Wahlström 
 



 
Stellan Andersson berättar om hur man planerat de olika gravplatserna. 

 

 
Susanne berättar om hur man grävt och format underlaget för att få en fin gravplats  

som passar in i den vackra omgivningen.



 
 

 

Jan Eurenius presenterade Arkiv Digital med senaste nytt 
Medlemsmöte 21 september 2016 

 
Hos Vänersborgs släktforskare berättade Jan Eurenius, Arkiv Digital AB, om företagets 
släktforskarprogram inför ett 50-tal åhörare. Han redovisade att det endast är i Sverige och Finland 
som det finns husförhörslängder samt födelse-, vigsel- och dödslängder bevarade.  De tre 
sistnämnda längderna är förstahandskällor vid släktforskning och alltså de mest tillförlitliga. Dessa 
längder skrevs direkt vid nämnda tillfällen, medan husförhörslängderna skrevs rent i efterhand.  
Därefter visade Jan hur man söker i programmet, vilka register och hjälpmedel som finns, för att 
underlätta sökandet. Han berättade också om vad man skall kontrollera, så att man inte hamnar fel 
i sin släktforskning.  
 
Kvällen avslutades med frågestund och Jan avtackades för den intressanta genomgången. Under 
mötet var det även kaffeservering, lotteridragning, samt pålysningar av kommande verksamheter. 
 

Referat: Nils Wahlström 
 
 

   
Jan Eurenius från Arkiv Digital visar senaste nytt. 



 
Ett 50-tal medlemmar i Vänersborgs Släktforskare kom för att ta del av Arkiv Digitals nyheter. 

 

 
Jan Eurenius fångade allas intresse med sin genomgång. 

 

 
 



Kalle Bäck: ”Torp och torpare under 1800-talet” 
föredrag i samarbete med flera föreningar 2 oktober 2016 Träffen, Båberg 

 
Historieprofessor Kalle Bäck hälsades välkommen till Träffen, Båberg av fyra föreningar som gjort 

gemensam sak för att få möjlighet att lyssna till föredraget ”Torp och torpare under 1800-talet”.   

Ca 250 åhörare hade samlats från Gärdhems Hembygdsförening, Vassända-Naglums Hembygds-

förening, Trollhättebygdens Släktforskare och Vänersborgs Släktforskare.  

 

Kalle Bäck berättade om sitt intresse för den vanliga människan i historien och hur han kommit att 

forska kring just detta, vilket har utmynnat i ett flertal böcker: Början till slutet - Laga skiftet och 

torpbebyggelsen i Östergötland 1827 - 1865); Bondeopposition och bondeinflytande under 

frihetstiden: centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor; Den 

besvärliga svärmodern: myt, nidbild eller verklighet: en historisk studie av förhållandet mellan 

svärdöttrar och svärmödrar; Det svenska dasset - inte bara en skitsak!: en historisk studie av 

dassets betydelse som forum för social kontakt och medborgarfostran.  

 

Vi fick en gedigen och livfull skildring av torpen under 1800-talet och vi fick också höra om 

backstugans bakgrund och om förhållandena för drängar och pigor. Efter föredraget lämnades 

utrymme för frågor och frågorna var många denna kväll, då intresset var stort och då de 

församlade kände att här fanns chans att få svar på mycket. 

Kalle Bäck avtackades med blommor och Gärdhemsbok och den givande eftermiddagen avslutades 

med kaffe och samtal över borden. 

 

Referat: Lena M H 

  
Kalle Bäck berättar livfullt inför en den stora åhörarskaran på Träffen, Båberg. 

 



 
Eva Wassén Eriksson: ”Käre broder Edvard – I en emigrants fotspår” 

Medlemsmöte 19 oktober 2016 
 

Eva Wassén Eriksson, Åmål, forskare och författare, berättade om sin bok ”Käre broder Edvard – I 
en emigrants fotspår”. Eva beskrev hur själva arbetet med att skriva boken gick till och om 
insamlandet av faktaunderlag från bl.a. Utvandrarnas hus i Göteborg. 
 
Vi fick information om emigrationen från Sverige till Amerika under 1800-talet och början på 1900-
talet, då minst 1,3 miljoner människor  lämnade Sverige enligt Statistiska Centralbyrån och cirka 
200 000 kom tillbaka. Eva berättade om affischerna i handelsbodarna för att locka människor över 
Atlanten. I Amerika behövdes arbetskraft och det fanns då 17 rederier. Båtresan över Atlanten tog 
tre månader 1850, men 1893 tog resan endast 14 dagar.  
 
Vi fick mycket information denna kväll och föredragshållaren avtackades varmt med blommor.  

 

 
Vänersborgs Släktforskare är alltid intresserade av att lära sig mer och en 

 trevlig fikastund efter föredraget avslutar som alltid medlemsmötena. 



 
Eva Wassén Eriksson, Åmål berättade om arbetet med boken 

”Käre broder Edvard – I en emigrants fotspår”. 

 

 
USA-forskning väcker mångas intresse. 

 
 



Arkivens dag på Regionarkivet– representanter från föreningen informerar 
Medlemsmöte 12 november 2016 

 

Arkivens dag anordnas av Regionarkivet i Vänersborg varje år. Förutom möjlighet att se 
Regionarkivet m.m. finns en del föreningar på plats, bl.a. Vänersborgs Släktforskare.  
 

Årets tema var ”Gränslöst”. Vi hade ett 50-tal besökare i det grupprum som tilldelats oss. 
Vi hade ordnat en liten utställning om släktforskning och delade ut vår informationsbroschyr och 
tidningen Medlemsnytt till intresserade. Medarbetarna från Öppet Hus var där, redo med sina 
datorer för att hjälpa och visa besökare hur man släktforskar. 10 medlemmar deltog sammanlagt 
vid dagens ”Öppet hus”. Tack alla! 
 

Referat: Gunnel Jende 
 

 
Folke Johansson, Bo Einarsson, Ulla Karlsson och Rolf Stenström har installerat sig på 

Regionarkivet under Arkivens Dag för att visa släktforskning för intresserade besökare. 
 

 
Bosse och Ulla förbereder sig och har delar erfarenheter i väntan på  

att Arkivens Dag ska börja. 



 
Några besökare får experthjälp av Ulla och Bosse. 

 

 
 

Information om olika dataprogram för släktforskning 
16 november 2016 

Inga Olsson och Folke Johansson  
 
Återigen samlades nya och gamla medlemmar i vår förening för att ta del av Inga Olssons och Folke 
Johanssons kunskaper när de informerade om olika släktforskarprogram. 
 
Vänersborgs Släktforskares hemsida presenterades. Därefter följde en grundlig genomgång av 
programvaran Arkiv Digital med exempel på hur man släktforskar. Där kan släktforskare gå in och 
leta i Sveriges alla kyrkoböcker, mantalslängder, domböcker m.m. via datorn. För att komma åt 
programmet måste man ha ett abonnemang, men i släktforskarrummet i biblioteket finns 
programmet gratis i släktforskardatorn.  
Har man USA-släktingar som man vill leta upp bakåt i tiden kan man använda sig av programmet 
Ancestry och även Family Search.  
 
För att hålla ordning på alla namn så bör man nog så småningom skaffa ett registerprogram, t.ex. 
Disgen, Min släkt eller Ancestry. Där kan man föra in de släktforskaruppgifter man forskat fram. 
Alla program har demoprogram som man under en viss tid får pröva gratis. 
 
Inga visade även hur man går in på SVAR https://sok.riksarkivet.se/ – Sveriges Riksarkiv. Då behövs 
ett abonnemang för att få tillgång till detta. Här hittar man bl.a. domstolsböcker, fastighetsböcker, 
skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, kartor, foton på straffarbetsfångar, sjömän, 
krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Inga visade också annat vi kan hitta på nätet såsom 
www.finngraven.se  (finn graven) och www.findagrave.com (find a grave). 

https://sok.riksarkivet.se/
http://www.finngraven.se/
http://www.findagrave.com/


 
Tid gavs för frågor och utbyte av erfarenheter mellan de intresserade deltagarna. 
 
Referat: Gunnel Jende 

 

    
Folke Johansson och Inga Olsson har informationskväll för nya och gamla medlemmar. 
 

 
 

 

Lucia från Musikskolan 
Medlemsmöte 7 december 2016 

 
Vid Vänersborgs släktforskares luciafirande kom Lucia och tärnor från Vänersborgs musikskola. De 
framförde många nya luciasånger, förutom de traditionella sångerna, inför nästan ett 40-tal 
åhörare. De sjöng solo, i stämmor och i kör.  
 
Efter framförandet tackades ledaren, Lucian och tärnorna för ett mycket trevligt framförande. 
Därefter serverades kaffe med lussekatt och pepparkakor och gjordes dragning på lotteriet. 
Föreningens ordförande Gunnel Jende berättade om vårens verksamhet samt tillönskade 
mötesdeltagarna God Jul och Gott Nytt År.   
 
Referat: Nils Wahlström 

 
 

 


