
2017 bilder och referat 
• 15 februari 2017 Årsmöte; Anna-Lena och Lena från styrelsen presenterar hemsidan med 

bilder och referat 

• 15 mars 2017 Maria Brolin: ”Släktforska med DNA” 

• 18 mars 2017 Släktforskningens dag 

• 19 april 2017 ”Hitta släkten i Amerika” - Anna-Lena Hultman, Hössna föreläser och visar 
hur du hittar dina utvandrade släktingar och deras ättlingar 

• 22 maj 2016 UTFLYKT till Höljebacka Brandmuseum i Upphärad 

• 2 september 2017 Höstutflykt till Släktgård i Ör 

• 20 september 2017 ”Onsjö fideikommiss - dess torp och backstugor under 200 år.” 
Anders Svensson och Lennart Järpler berättar 

• 7 oktober 2017 DNA-café 

• 18 okt 2017 Annelie Andersson föreläser om ”Vad SwedGen gör i USA” 

• 15 nov 2017 Information till medlemmar om Arkiv Digital, SVAR och andra program. 
Anna-Lena Andersson, Rolf Stenström och Inga Olsson informerar 

• 6 december 2017 Lucia från Musikskolan 

 
Årsmöte onsdagen 15 februari 2017 

Information om hemsidan och tillbakablickar på gångna tider. 
 
Vänersborgs släktforskare har haft årsmöte med sedvanlig genomgång av det gångna 
årets aktiviteter. Därefter informerade Anna-Lena Andersson och Lena Malmlöf 
Hummerhielm om arbetet med hemsidan. Under året har hemsidan byggts upp och 
fler idéer finns om hur vi kan ge information om Vänersborg utifrån ett släktforskar-
perspektiv. De olika rubrikerna på hemsidan presenterades och vi tittade en del på 
tidigare års bilder och referat. Bildspel från föreningens 20 års-jubileum och 25 års-
jubileum visades också. 
Vid årsmötet omvaldes Gunnel Jende till föreningens ordförande. Mötet avslutades 
med lotteridragning, fika, avtackningar och information om kommande verksamhet. 
Referat: Lena M H 
 

 
Ordförande Gunnel Jende hälsar välkommen till årsmötet. 



 
Årsmötet leds med fast hand av Anna-Lena Andersson och Nina Bjärnsund. 

 

 
Kassör Lena M H redovisar resultaträkningen för 2016. 



 
Revisor Inger Möller föredrar revisionsberättelsen. 

 

 
Medlemmarna är samlade inför årsmötet. 

 



 
Verksamhetsberättelsen läses igenom och godkännes. 

 

 
Snart är det kaffe! 



 
Vem vinner på lotteriet? 

 

 
Årsmötet är avslutat och lotterikassan räkna 

 



 
Folke Johansson avtackas varmt för sitt gedigna arbete som ledare för kursverksamhet av framför 

allt nybörjarkurser i släktforskning. 
 

 
Nina Bjärnsund avtackades för sitt engagerade arbete i styrelsen. 



 
Kaffekommittén fick uppskattande applåder och blommor. 

 

 
En del av styrelsen: Anna-Lena Andersson, Nancy Svensson, Lena Malmlöf Hummerhielm, 

 Gunnel Jende, Birgitta Ekberg Söderström. 
 

Samtliga foton: Ingvar Ragnar och Bosse Einarsson 

 



”Släktforska med DNA” – Maria Brolin föreläste 
Medlemsmöte onsdagen 15 mars 2017 

 
Vi lyssnade med intresse till ett föredrag av Maria Brolin som talade om DNA i 
släktforskningen. Det är säker släktforskning på så sätt att DNA inte ljuger. Man kan 
hitta okända släktingar. Det går att följa hur de första människorna utvandrade från 
Afrika och spreds över kontinenterna allt eftersom inlandsisarna försvann.  
 
För att testa sig skickar man efter ett test från USA och topsar sig och skickar tillbaka 
detta till USA. Efter en tid får man svar, t.ex. ca 800 träffar med nu levande släktingar.  
De flesta svenskar testar sig med ”FamiljytreeDNA”, vilket kostar ca 800 kr.  
 
En Facebookgrupp finns som heter DNAanor. 
Kvällens medlemsmöte var välbesökt med 62 deltagare och efter föredraget var det 
flera av deltagarna som testade sig.  
Övriga mötesdeltagare fikade och diskuterade livligt möjligheterna med DNA. 
 
Referat: Nancy Svensson 
 
 

 
Maria Brolin avtackades varmt av Gunnel Jende. 

 



 
Efter föredraget vill en del göra DNA-test, andra väljer att fika. Diskussionen om DNA är livlig. 

 

 
Över 60 medlemmar lyssnade intresserat till Maria Brolins föreläsning. 

 



 
De som vill göra sitt DNA-test under kvällen registreras. 

 

 
Här är topsandet i full gång och DNA-proven klara att skickas iväg! 

 
 

Foton: Ingvar Ragnar och Bosse Einarsson 

 



 
Släktforskningens dag – Öppet hus  

lördagen 18 mars 2017 
 
Lördagen den 18 mars var det Släktforskningens dag och mellan 10.00 – 14.00 gav 
medlemmar i Vänersborgs Släktforskare forskarhjälp till nybörjare och till forskare 
med stopp i forskningen. Vi fanns som vanligt i Släktforskarrummet och i Hörsalen i 
Vänersborgs Bibliotek. 15 personer kom och fick hjälp av 10 medlemmar i 
föreningen. 
 
Referat: Lena M H 
 

 
Ulla hjälper till att hitta en besökares släktforskarrötter. 

 



 
Marie Modéer söker en uppgift på CD-skivan Sveriges Befolkning 1910. 

 

 
 
 

”Hitta släkten i Amerika” – Anna-Lena Hultman föreläser och visar hur du hittar 
dina utvandrade släktingar och deras ättlingar. 

Medlemsmöte onsdagen 19 april 2017 
 
Hos Vänersborgs Släktforskare föreläste Anna-Lena Hultman, Hössna, om att ”Hitta 
släkten i Amerika” inför ett 60-tal åhörare. Som stöd för sina bilder delade Anna-
Lena ut emigrantlänkar som hon hänvisade till. Det var mycket uppskattat.  
 



Hon betonade att man skall börja gräva hemma bland brev och kort m.m. som 
sändes hem från de som reste. Man skall också studera kyrkböckerna här hemma 
noga för att få fler uppgifter.  
 
Anna-Lena berättade sedan om hur man kan följa de som reste ut genom 
passagerarlistor, ankomsten till Amerika via Ellis Island och hur man söker vidare. 
Förutom folkräkningarna, Census, finns/fanns det svenskamerikanska tidningars 
familjesidor. Det finns motsvarande sidor i amerikanska tidningar med bl.a. 
dödsrunor. Vidare finns möjligheter till gravstenssökningar, att söka via Google och 
olika släktforskningsprogram, framför allt Ancestry där man hittar just Census, 
passagerarlistor och militärlistor bl.a. 
 
Efter föredraget avtackades Anna-Lena av föreningens ordförande, Gunnel Jende, för 
den mycket intressanta redogörelsen. Kvällen avslutades med kaffe, lotteri och 
pålysning av kommande verksamhet. 
 
Referat: Nils Wahlström 
 
 

 
Anna-Lena Hultman berättar intensivt om möjligheterna att hitta sina Amerikasläktingar. 

 
 
 



 
Drygt 60 deltagare samlades när Vänersborgs Släktforskare bjöd in till föreläsning om USA. 

 
 

 
Det är mycket att diskutera och fundera över när medlemmarna får nya kunskaper. 



 

 
Intresserade deltagare följer med i passagerarlistor och Census i Ancestry. 

 

 
Anna-Lena Hultman visar alla länkar som leder oss vidare i forskningen. 

 
 



Vårutflykt till Höljebacka Brandmuseum i Upphärad 
Måndag 22 maj 2017 

 

Trollhättebygdens Släktforskare ansvarade i år för vår gemensamma utflykt som gick 
till Höljebacka Brandmuseum i Upphärad. Museet har byggts och ägs av familjen 
Putte och Annika Fredriksson. Vi fick en minnesvärd genomgång av alla gamla 
brandbilar, brandsprutor och andra detaljer. En fantastisk samling som imponerade 
stort på alla besökare. 
 
Kvällen avslutades med fika som anordnades av brandmuseet och avnjöts i en 
separat byggnad som inretts som caféteria i 1950-tals stil och ytterligare förhöjde 
utflykten. 
På hemsidan finns en länk till ett bildspel som är väl värt att se. www.holjebacka.se/ 
 
Referat: Lena M H 
 

 
 

Höstutflykt till Dalslandsgården Långerud 
Lördagen 2 september 2017 

 
Lördagen den 2 september gjorde 15 medlemmar i Vänersborgs släktforskare en 
utflykt till Örs kyrka och kyrkogård och till Dalslandsgården Långerud i Örs socken, 
ägd av Bertil Landegren. 
Vi samåkte i egna bilar och började i Örs kyrka där kyrkvärden Nils-Erik Hansson 
berättade om Örs kyrka. Bertil Landegren visade oss sedan runt på kyrkogården där 
vi såg bl.a. hembygdsforskaren Olof Ljungs grav. 
 
Därefter åkte vi i kortege ett par kilometer till Bertil Landegrens gård som låg vackert 
och ensligt. Boningshuset var från 1800-talet och var möblerat med tidsenliga 
möbler. Vi fick information om gårdens historia och slutligen såg vi bilder från Örs 
socken. 
I det vackra vädret smakade medhavt kaffe härligt utanför gårdens ladugård. 
 
Referat: Gunnel Jende 
 

                                          

http://www.holjebacka.se/


 
Nils-Erik Hansson berättar om Örs kyrka.                                        Deltagarna lyssnar med intresse. 
 

  



 
Nils Wahlström och Nina Bjärnsund utanför släktgården i Ör. 
 

 
Folke och Kerstin Johansson njuter av kaffet tillsammans med Bertil Landegren. 



 
 
 

 



 
 
 

 
 

 



”Onsjö fideikommiss – dess torp och backstugor under 200 år” 
Anders Svensson och Lennart Järpler berättar 

Onsdag 20 september 2017 
 

Anders Svenssons och Lennart Järplers föredrag om ”Onsjö fideikommiss, dess torp 
och backstugor under 200 år”, drog ett 70-tal åhörare hos Vänersborgs Släktforskare. 
De är med i arbetsgruppen för inventering av Onsjötorpen och berättade hur de 
arbetar, vilka källor de använder och vilka begränsningar de gör.  Föredraget 
illustrerades med bilder av kartor, byggnader och personer, som de tagit fram. 
Gruppen arbetar med ett 25-tal torp. 
Ett par av dem redovisades utförligare, var husen låg och hur de såg ut i början av 
1900-talet, vilka personer som bott där, hur de levde och slutligen hur det ser ut i 
dag på den platsen torpet legat. Även fideikommissets historia berördes. Det har 
bland annat ägts av munkarna i Varnhem, släkten Haij i sex generationer och är 
numera köpt av Vänersborgs kommun.  
 
Det mycket uppskattade föredraget avslutades med svar på frågor och önskemål om 
ytterligare upplysningar om torpen från mötesdeltagarna.  
 
De båda ordförandena i Vassända-Naglums Hembygdsförening och Vänersborgs 
Släktforskare berättade hur inventeringen kan redovisas när den är färdig. Tanken är 
resultaten ska sammanställas i ett häfte för utgivning och även redovisas på 
föreningarnas hemsidor när arbetsgruppen är klar nästa år.  
Gunnel Jende tackade föredragshållarna och mötet avslutades med kaffe och 
lotteridragning. 
 
Referat: Nils Wahlström 

 
Gunnel Jende avtackar Anders Svensson och Lennart Järpler efter deras givande föredrag. 



 
     Anders Svensson berättar om starten av torpinventeringen och ger inblickar om livet i några  

av torpstugorna och vilka som bodde där. 
 

 
Lennart Järpler redogör för hur många torp som fortfarande återstår att dokumentera 

och planen för fortsatt arbete. 

 



DNA-café 
Lördag 7 oktober 2017 

 
Vi som har fått svar på våra DNA-test träffades för ett DNA-café för första gången. 
Tanken var att vi skulle hjälpas åt med att förstå våra DNA-resultat och lära oss mer 
utav varandra om hur vi kan använda resultaten.  
 
Anna-Lena Andersson ansvarade för en gemensam genomgång och delgav oss sina 
kunskaper och andra deltagare kompletterade med sina kunskaper och erfarenheter. 
Vi hade med oss våra datorer och kunde samtidigt försöka följa med och titta på våra 
resultat och visa varandra. Diskussioner och utbyte var mycket givande och en ny 
träff planeras till våren 2018. 
Tips fick vi om att gå in på Facebook på DNA-anor. 
Vi var 14 deltagare denna lördag. 
 
Referat: Lena M H 
 

 
 

 ”Vad gör SwedGen i USA?” 
Annelie Andersson, Mellerud föreläser om SAKA 

Lördag 18 oktober 2017 
 
Annelie Andersson, Melleruds Museum och Släktforskningsarkiv föreläste om ”Vad 
SwedGen gör i USA” och om SAKA:s historia (SAKA står för Svensk-amerikanska 
Kyrkoarkiv) inför 45 åhörare.   
Svenska samfund i USA upprättade kyrkböcker som liknade de svenska kyrk-
böckerna, t.ex. födelseböcker, vigselböcker och dödböcker. Många kyrkböcker 
avfotograferades på 1950-talet och filmrullar och register finns hos emigrant-
institutet i Växjö. Kvaliteten är dålig.  
Därför fotograferar nu SwedGen på nytt kyrkböcker och lägger ut resultatet på sin 
hemsida, www.swedgen.se.  
SwedGenTour består av några kända släktforskare som på egen bekostnad reser till 
USA regelbundet sedan 2007. Man håller föredrag och besöker svensk-amerikanska 
kyrkor, kyrkogårdar och arkiv. Tips ges även av Annelie Andersson att söka i Svensk-
amerikanska tidningar, US Census och city directory, Obituary (dödsrunor) i tidningar, 
söka gravar i ”Find a Grave” och kontakta county museums (hembygdsmuseum som 
finns i varje county).  
 
Annelie Andersson avtackades av föreningens ordförande Gunnel Jende för ett 
mycket intressant och givande föredrag. Kvällen avslutades med kaffe och lotteri. 
 
Referat: Gunnel Jende 

http://www.swedgen.se/


 
Annelie Andersson från Melleruds Museum har berättat om SAKA. 

 
 

 
Förväntansfulla deltagare samlas inför kvällens medlemsmöte. 



 
Diskussionen i gång efter en mycket givande föreläsning. 

 

 
Vem vinner på sin lott denna gång? 

 

 



Information till medlemmar om Arkiv Digital, SVAR och andra program. 
Anna-Lena Andersson, Rolf Stenström och Inga Olsson informerar. 

Onsdag 15 nov 2017 
 

Information gavs till 16 medlemmar om dataprogram för släktforskning. Rolf 
Stenström informerade och visade registerprogrammet DIS-GEN samt CD-skivor 
såsom Sveriges Befolkning 1880, Begravda i Sverige m.m. Därefter gick Rolf igenom 
hur ARKIV DIGITAL fungerar.   
 
Anna-Lena Andersson informerade om och visade bilder på vad som finns att söka 
på nätet i programmet SVAR (Sveriges Riksarkiv). 
 
Inga Olsson visade hur Släktforskarförbundets hemsida – Rötter – fungerar och vad 
man kan få för hjälp där. Vidare informerade Inga om vilka andra släktforsknings-
program det finns: t ex Ancestry, My Heritage, Min Släkt, Holger, DDSS för södra 
delarna av Sverige. Rotemansarkivet (Stockholm) är bäst att söka över Google. 
Slutligen visade Inga vår förenings hemsida och vad som finns att söka där.  
 
Ordföranden tackade Anna-Lena Andersson och Lena Malmlöf Hummerhielm för att 
de tillsammans gjort denna nya hemsida för vår förening. 

 

Referat: Gunnel Jende 
 

 

 
 
 

Lucia med tärnor från Musikskolan 
Onsdag 6 december 2017 

 

Vänersborgs Släktforskare hade onsdagen den 6/12 besök av Lucia med tärnor från 
Musikskolan under ledning av Carina Alfredsson. Luciagruppen sjöng ett antal 
julsånger som uppskattades mycket av de närvarande 45 medlemmarna.  
 
Därefter gav ordföranden Gunnel Jende information om medlemsavgifter och 
program för våren 2018.  
Vidare visades hur projektet med torpinventering fortgår. På Vänersborgs 
Släktforskares hemsida kan man via länken Torpinventering komma in på Vassända-
Naglums hembygdsförenings hemsida. Torpen har där placerats på en karta där man 
genom ett klick kan få fram namnet på torpet och vilka som bott där. 
 
Referat: Gunnel Jende 
 
 



 
Lucia och fem tärnor från Musikskolan bjuder på julstämning  

under Carina Alfredssons ledning. 

 

 
Medlemmarna väntar på Luciaföljets intåg. En fin tradition som avslutar årets aktiviteter. 

 


