
2018 bilder och referat 
• 20 januari 2018 Släktforskningens dag 

• 21 februari 2018 Årsmöte; Thomas Engel, Trollhättan berättar om Tysk släktforskning 

• 21 mars 2018 Göran Rigemo, Dals Rostock, berättar om Dalslands Kanals historia 

• 18 april 2018 ”Hur man kan skriva om och presentera sin släkt” – Håkan Hultman, Dals 
Rostock berättar  

• 26 maj 2018 UTFLYKT till Ekholmens herrgård, Dals Rostock 

• 19 och 22 september 2018 Torpvandring till Onsjötorpen 

• 13 oktober 2018 DNA-café för medlemmar som topsat sig 

• 24 oktober 2018 Ted Rosvall, Falköping berättar om ”Ätten Bernadotte genom 200 år” 

• 21 november 2018 Information till medlemmar om SVAR - Anna-Lena Andersson  

• 5 december 2018 Lucia från Musikskolan 

 

 
 

 

Släktforskningens dag 
Lördagen 20 januari 2018 

 
Föreningen hade Öppet Hus i släktforskarrummet i Vänersborgs bibliotek för 
intresserade deltagare som ville ha hjälp med sin släktforskning. Efter beslut av 
Sveriges Släktforskarförbund flyttades i år Släktforskningens dag till starten av 
vårterminen för att bättre vara en upptakt till vårens arbete och till vårens 
nybörjarkurser i Släktforskning. 
 
Årets tema var Arkiv eftersom Riksarkivet i år, 2018 fyller 400 år. 
 

 
 

Årsmöte onsdagen 21 februari 2018 
Tysk Släktforskning- särskilt Baden-Würtenberg och Berlin 

Thomas Engel, Trollhättan, berättar 
 

Vänersborgs släktforskares årsmöte, inleddes av gästföreläsare Thomas Engel från 
Trollhättan. Han berättade om sitt arbete han lagt ner på att finna sina anhöriga i 
Tyskland och då främst i Baden-Würtenberg och Berlin. 
 
Han visade på de svårigheter han mött i sitt arbete, men också vilka arkivmöjligheter 
som finns i dagens Tyskland. Landet har under tidernas gång geografiskt förändrats 
ett flertal gånger, vilket ställer till med problem. Flera olika ansvariga finns för de 
tyska arkiven, vilka genom åren har flyttats och även blivit förstörda.  
 
Sekretesslagar finns ännu som hindrar forskning, men förändringar sker, som ger 
hopp för släktforskare. 
 



 Efterföljande årsmötesförhandling leddes av Maj-Britt Robertsson.  
 
Föreningens ordförande Gunnel Jende valdes för ytterligare ett år. Sekreterare Nils 
Wahlström hade avböjt omval och ny i styrelsen blev Stig Åke Andersson, som 
övertog sekreterarrollen. Övriga i styrelsen är kassör, Lena Malmlöf Hummerhielm.  
Vice sekreterare Nancy Svensson. Ledamöter är Anna Lena Andersson, Birgitta 
Ekberg Söderström och Maj-Britt Robertsson. 
 
Avgående sekreterare avtackades med presentkort, för sitt mångåriga, förtjänstfulla 
arbete i styrelsen. Avtackades gjorde även Ingvar Ragnar, då han lämnade sitt 
uppdrag som revisor. 
  
Gästföreläsare Engel avtackades för sitt intressanta föredrag med en present. 
Ett stort tack framfördes till de damer som utgjort årets kaffekommitté, och de fick 
alla var sin blombukett. De hade även samtliga blivit omvalda att sköta serveringen 
under 2018. 
 
Referat: Stig Åke Andersson 
 
 

 
Thomas Engel berättar om hur man släktforskar i de tyska arkiven. 



 
Intresserade åhörare lär sig nytt igen! 

 

 
Att släktforska i Berlin och Baden-Würtenberg är dagens ämne. 



 
Thomas Engel informerar på ett intressant sätt vilka möjligheter och svårigheter  

man kan möta när man går in i de tyska arkiven.  
 

 
 

Dalslands Kanals historia – Göran Rigemo, Dals Rostock berättade 
Medlemsmöte onsdagen 21 mars 2018 

 

 
Göran Rigemo berättar om Dalslands kanal 

 



Hos Vänersborgs Släktforskare föreläste Göran Rigemo, Dals Rostock, om ”Dalslands 
kanals historia” inför ett 40-tal åhörare.  
 
Han berättade med stöd av vackra bilder att kanalen i år fyller 150 år. Kanalen med 
akvedukten i Håverud anlades på initiativ av Nils Ericsson. Kanalen byggdes för att 
kunna frakta ut virke och järn från Dalsland. Kanalen möjliggjorde industrialisering av 
Dalsland med uppbyggnad av järnbruk, flottning av virke ofta i s k mosar och mycken 
frakt- och persontrafik på kanalen.  Många dalslänningar fick därigenom arbete.  
 
Efter föredraget avtackades han av föreningens ordförande, Gunnel Jende, för det 
intressanta föredraget. 
 
Referat: Gunnel Jende 

 
Med fina bilder och bra berättarkonst fick vi höra om Dalslands Kanals historia 

 



 

 
Sjövägarnas betydelse! 

 

 

 
Göran Rigemo blir avtackad av ordförande Gunnel Jende 



 
Göran Rigemo och Nancy Svensson i glatt samspråk! 

 

 
 

Medlemsmöte onsdagen 18 april 2018 
Håkan Hultman berättade om ”Konsten att skriva och presentera sin släkt”. 

 
Vänersborgs släktforskarförening besöktes den 18 april av Håkan Hultman från Dals 
Rostock. 
 
Inför ca 45 åhörare, berättade han om hur viktigt det är att skriva ner sin 
släkthistoria. Även om det inte är mycket man vet, så är det värdefullt i ett senare 
skede. 
Håkan betonade att det går hur bra som helst att skriva sin historia i manusform för 
hand. Senare kan man själv eller någon annan person komplettera materialet. 
 
Håkan Hultman visade tydligt och enkelt dagens möjligheter att bygga antavlor.  
I Powerpoint presenterade han ett exempel med inläggning av text, justeringar, 
redigeringar, som slutligen blev ett färdigt material i Word. 
 
Föreläsningen avslutades med en kaffestund där Håkan Hultman fick svara på frågor 
från åhörarna.  
Ordförande Gunnel Jende tackade också föreläsaren med en mindre gåva. 
 

Referat: Stig Åke Andersson 
 



 
Håkan Hultman avtackas av Gunnel Jende. 

 

 
Släktforskare får tips om hur man kan skriva sin egen släkthistoria. 

 

 
 



Utflykt till Ekholmens herrgård, Dals Rostock 
 Lördagen 26 maj 2018 

 

Det var ett strålande försommarväder när 24 medlemmar från Vänersborgs 
Släktforskare och Trollhättebygdens släktforskarförening samlades till en utflykt till 
Ekholmens Säteri i Dals Rostock lördagen den 26/5 2018. 
 

 
Trollhättebygdens Släktforskare och Vänersborgs Släktforskare är samlade framför Ekholmens Corp de Logi. 

 
Arrendatorn Bertil Eriksson guidade oss i säteriet och berättades dess historia. 
Nuvarande hus är uppfört vid 1700 talets slut och är 360 m2 stort. Det unika med 
säteriet är, att inte bara tak utan även FASADEN sedan 1830 har skifferplattor som 
ytterbeklädnad. Gården ägde nämligen ett skifferbrott i Dalskog. Omläggning av 
skifferplattorna skedde 1985 och nu finns 48 000 skifferplattor på fasaden som väger 
ca 40 ton. 
Gården omfattar idag 650 hektar åker och har 500 kor. Många olika adliga släkter har 
ägt gården, men sedan 1840 ägs den av en stiftelse, Fryxell-Langenskiöldska 
stiftelsen. 
Inne i huset fick vi besöka salongen på övervåningen och ett sovrum – Kungsrummet 
- där Karl XIV Johan lär har övernattat i den stora imperialsängen. Båda rummen har 
dekorativa väggmålningar. 
I en av flygelbyggnaderna finns ett café där vi njöt av kaffe med tilltugg. 
Mer intressant information finns på säteriets hemsida: www.ekholmenssateri. se 



 
Arrendatorn Bertil Eriksson berättade livfullt om gårdens historia. 

 
Närbild på de skifferbeklädda väggarna. 

 
 



  
Den stora imperialsängen där Karl XIV Johan lär ha övernattat och Salongens dekorativa 
väggmålningar.                                                                
                                                                                

 
Den skifferbeklädda klockstapeln. 



 
 
Därefter besökte vi Gunnarsnäs kyrka alldeles i närheten av säteriet.  
Församlingskyrkoherde – komminister - Daniel Westin berättade om kyrkans historia. 
Kyrkan är en vitmålad stenkyrka med skiffertak – troligtvis en försvarskyrka för 
herrgården Ekholmen på 1200-talet.  Även klockstapeln är klädd med skiffer. Efter 
ombyggnader och ändringar av kyrkans inre så återställdes kyrkan 1946 vid en 
renovering, bl.a. predikstolen återfick sin plats (efter att under 1800-talet varit 
inbyggd bakom altaret.) Altartavlan är från 1740 och takmålningarna från 1780-talet. 
En mycket vacker kyrka väl värd ett besök. 
 
Referat: Gunnel Jende 
 

 

 
Kyrkogården vid Gunnarsnäs kyrka. 

 
 

 



 
 

Torpvandringar onsdag 19 och lördag 22 september 2018 
Anders Svensson, Lennart Järpler och Ingvar Ragnar berättade om ”Onsjötorpen”. 

 

Onsdagen den 19/9 och lördag 22/9 arrangerade Släktforskarföreningen en 
TORPVANDRING för att besöka rester av torp som tillhört Onsjö fideikommiss och 
som föreningens arbetsgrupp – Anders Svensson, Lennart Järpler, Ingvar Ragnar 
samt Stig Åke Andersson har forskat om i några år.  Gruppen har lokaliserat 26 
torp/backstugor under Onsjö fideikommiss samt beskrivit vilka som bott på dessa 
torp. 
Vandringen började med samling vid Brinkebergskulle sluss där vi fick en första 
information om Onsjö fideikommiss och också om torpen Bommen och Hästevadet 
som vi inte hann besöka. Vandringen fortsatte utefter Karls grav förbi Gustafs sluss 
till torpen Hallbergshage, Berget, Rosenlund och Ånetorpet. Anders Svensson och 
Lennart Järpler berättade torpens historia och Ingvar Ragnar visade intressanta 
bilder från förr. På onsdagskvällen deltog 24 personer och på lördag eftermiddag var 
vi 14 deltagare. 
 
Referat: Gunnel Jende 

 
                                                                    Anders Svensson berättar om Onsjö fideikomiss.  



   
Lennart Järpler och Anders Svensson turas om att informera. Ingvar Ragnar är beredd att visa de 

fina gamla fotografierna. 
 

 
En blåsig men fin onsdagskväll och en regnig lördag hejdade inte de intresserade  

torpvandrarna att lyssna på Ingvar, Anders och Lennart. 



 
 
 

DNA-cafè  
Lördag 13 oktober 2018 

DNA-café för medlemmar som topsat sig  
 
Vi som har fått svar på våra DNA-test träffades återigen för ett DNA-café för att 
hjälpa varandra med DNA-kunskaperna. Denna gång var vi i Vänerparkens skola, 
vilket hade ett bättre nätverk som fungerade för mängden datorer. 
 
Anna-Lena Andersson hade en bra genomgång av grunderna och flera deltagare 
hjälpte till att komplettera med sina egna kunskaper och erfarenheter.  
 
Vi hade med oss våra datorer och kunde samtidigt försöka följa med och titta på våra 
resultat och visa varandra. Diskussionerna och utbytet var givande och det blir 
troligen en ny träff hösten 2019.  
Anna-Lena hade ordnat kaffe/the och smörgås till självkostnadspris.  
Vi var 23 deltagare denna lördag. 
 
Referat: Lena M H 
 

 
Anna-Lena Andersson, Vänersborgs Släktforskare, har genomgång av DNA-grunderna. 

 

 
 



Medlemsmöte onsdagen 24 oktober 2018 
Ted Rosvall berättade om ”Ätten Bernadotte genom 200 år”. 

 

Ett 60-tal medlemmar hade infunnit sig till senaste medlemsmötet i Vänersborgs 
släktforskarförening. Som inbjuden gästföreläsare var f.d. ordföranden i Sveriges 
släktforskarförbund, Ted Rosvall från Falköping.  
Hans uppgift var att berätta om kungasläkten Bernadottes tid i Sverige.  
Han redovisade på ett trivsamt sätt hur Sveriges riksdag slutligen fick en fransk furste 
av Ponte Corvo, i nuvarande Italien, att anta erbjudandet att bli svensk kung. 
Bernadotte hade fått furstendömet av Napoleon, eftersom Bernadotte hade gift sig 
med en svägerska till Napoleons bror. 

  
Rosvall lyckades nämna något om varje familjemedlem, under de 200 åren som gått 
sedan Jean Baptiste Bernadotte under namnet Karl XIV Johan tillträdde Sveriges tron 
år 1818. Han blev därmed även kung över Norge. 
Till sin hjälp visade Ted Rosvall både målningar och foton från många kungliga 
möten.  Rosvall avslutade med att ge åhörarna möjlighet att inhandla av de böcker 
han skrivit.  
 
Referat: Stig Åke Andersson 
 

 
Ted Rosvall (Foto taget 2013, då Ted besökte oss – Bilderna från besöket 2018 var för oskarpa). 

 
 

 



Medlemsmöte onsdagen 21 november 2018 
Information till medlemmar om SVAR – Anna-Lena Andersson informerade  

 

SVAR – Svensk arkivinformation, Riksarkivets Digitala forskarsal, har fr.o.m. 1 
februari 2018 blivit gratis för alla användare. Anna-Lena Andersson informerade om 
och visade bilder på vad som finns att söka på nätet i programmet SVAR. 
 
De flesta exemplen som Anna-Lena visade upp var tagna från Vänersborgs 
Kyrkoböcker, Mantalslängder, Bouppteckningar, Domstolsarkiv och andra längder. 
Anna-Lena visade även på olika databaser såsom, folkräkningar, register över 
straffarbetare och porträttregister.  
  
Vi fick även kort information om Krigsarkivet, Västgöta kavalleri och mer därtill. 
En innehållsrik kväll som gärna kan lyssnas till flera gånger.  
Anna-Lena avtackades av föreningen och av varma applåder från 36 nöjda deltagare. 
 
Referat: Lena M H 

 
Anna-Lena Andersson, Vänersborgs Släktforskare,  
visar möjligheterna i SVAR, Riksarkivets databas. 

 



 

Medlemsmöte onsdagen 5 december 2018 
Lucia med tärnor från Musikskolan  

 
Vänersborgs släktforskarförening avslutade höstens program med framträdande av 
Lucia med tärnor från Vänersborgs Musikskola, under ledning av Carina Alfredsson. 
27 släktforskare hade mött upp i hörsalen, biblioteket, för att lyssna på traditionella 
vackra julsånger och även nyare Luciasånger.  Framträdandet var mycket uppskattat.  
 
Därefter redogjorde ordföranden för vårens program och redaktören för 
medlemstidningen informerade om utgivning av vårens tidning samt visade 
föreningens hemsida. Kvällen avslutades med lotteridragning. 
 
Referat: Gunnel Jende 
 
 
 

 
Lucia med sina sex tärnor sjöng stämningsfullt och vackert. 

 
 
 



 
Carina Alfredsson ackompanjerade och släktforskarna njöt. 

 

 
 


