
Adresslista VGN Släktforskare 2015/16 
Styrelse: 

Ann-Britt Dahlström Kungsgatan 2 0723-202209 

ordförande 467 40 Grästorp annda50@gmail.com 

Reino Löfgren Lekåsa Kvistagården803 0512-410 62 

v. ordf. 465 95 Nossebro bire@vestnet.nu  

Gerd Johansson Tråvad, Kållegården 1 0512-140 12 

sekreterare  534 92 Tråvad gerdjohansson@swipnet.se   

Karl-Johan Augustsson Rosengatan 1 0512-513 32 

kassör 465 30 Nossebro karljohan@telia.com  

Marianne Lund Bitterna Vägatorp 4 0512-45056 

v. sekr. 534 61 Vedum lund.marianne@home.se  

Christina Lindh Fågelvägen 4 0514-10426 

 467 40 Grästorp christina.lindh@live.se 

Lisbeth Dufberg Öttum Furubacken 0511-370021 

 535 92 Kvänum lisbeth.dufberg@gmail.com 

Bengt Fåglefelt Tråvadsgården 3  0512-105 12 

Ersättare 534 95 Vara  faglefelt.bengt@gmail.com   

Arne Svahn Ågatan 19  0514-104 12 

Ersättare 467 31 Grästorp arnesvahn@hotmail.com 

Lena Tengström Tengene Södra Fähaga 1 0514-241 88 

Ersättare   467 92 Grästorp le.te@telia.com  

 

Valberedning 

Astrid Strömberg  Sammankallande 0512-481 16 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Bengt Andersson      0512-711 12 

 

Vi tar tacksamt emot idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen. 

 

Meddela er e-post-adress till kassören. 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Karl-Johan 

Augustsson (se ovan). 

 

Medlemsavgift för 2015 100:-  Familjemedlem 50:- 

Bankgiro 5007-7460 Hemsida:  levapalandet.se/vgnslaktforskare/ 
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Tips på tidningar  
Släkthistoriskt Forum utgiven av Sveriges Släktforskarförbund. Varierat 

utbud av artiklar av hög kvalité rörande släktforskning och närliggande 

ämnen. En prenumeration är samtidigt ett stöd till förbundet. Beställs via 

Rötters hemsida www.genealogi.se.  

 

Västgötagenealogen utgiven av Västergötlands Genealogiska förening. 

Medlemstidning. Varierade artiklar av hög kvalité från Västergötland. 

Genom att bli medlem stöder du föreningen som jobbar för hela 

Västergötland. Hemsida: vgf.forening.genealogi.se/. 
 

Diskulogen medlemstidning för DIS (föreningen för Datorn I 

Släktforskningen) och Disketten medlemstidning för DIS-Väst. Många 

artiklar har anknytning till datoranvändningen, men det finns en hel del 

annat också av allmänt intresse. Medlemskap beställs via hemsidan 

www.dis.se.  

 

Släkthistoria och Svenska Öden och Äventyr är två nya tidningar som ges 

ut av var sitt tidningsförlag. Båda innehåller en mängd med artiklar om 

personhistoria, företeelser förr, forskningstips m.m. Finns i vanliga butiker. 

 

Nyheter från Släktforskarförbundet 
Handbok nr 8: Mantalsforska, Släktforskning i mantalslängder av Magnus 

Bäckman. Två nya handböcker släpps under släktforskardagarna i 

Nyköping: Hur man släktforskar med hjälp av DNA och Domstolsforska. 

Dessutom släpps tre häften om hur man forskar i Danmark, Norge och 

Finland. 

 

Släktforskarnas Årsbok 2015. En lång rad med djupgående och intressanta 

artiklar från hela Sverige. Hela serien av årsböcker finns i VGN:s skåp på 

biblioteket i Vara. Möjligheter för medlemmar att låna hem finns.  

 

För köp av böckerna: Se Bokhandel via Rötter www.genealogi.se. Ange då 

att ni är medlem i VGN, så reduceras priset något. 

 

 

Sveriges Befolkning - databaser 

Sedan flera år finns utgivet på CD/DVD Sveriges befolkningsskivor för 

1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990. Skivorna bygger på 

folkräkningsuppgifter. 1880, 1890, 1900 och 1910 finns även som sökbart 

register hos SVAR på Digitala forskarsalen. Abonnemang behövs. 

 

Till Släktforskardagarna 28-30 augusti 2015 i Nyköping beräknas Sv. 

befolkning 1910 vara klar.  Sv. befolkning 1930 beräknas komma ut under 

2018. Riksarkivet står som utgivare av båda. 

 

Arkiv Digital släpper två databaser som inte kommer att finnas på CD, utan 

man ska kunna komma åt dem via abonnemanget. Det är Sv. Befolk. 1950 

och Sv. Befolk. 1960.  Ev. blir detta redan i höst. 

 

Riksarkivet har påbörjat registreringen av folkräkningarna för 1860 och 

1870. De har som mål att även att registrera 1920 och 1940 längre fram. 

 

Abonnemang hos Arkiv Digital finns på våra tre huvudbibliotek. Vara och 

Grästorp har även Digitala forskarsalen. Vara bibliotek har alla hittills 

utkomna befolkningsskivor inlagda på en dator. 

 

 

Forskarservice 
                  Vi hjälper både nybörjare och vana forskare som 

behöver tips med att komma vidare. Tillfälle att ta del av de tidningar och 

böcker som finns i föreningens skåp i Vara. 
 

 

Vara Bibliotek: 17.00–19.00 torsdag 3/9, 1/10, 5/11,  
Grästorp Bibliotek: 17.00–19.00 tisdag 1/9, 29/9. 27/10, 24/11 
Nossebro Bibliotek: 18.00–20.00 måndag 28/9, 26/10, 23/11 
 
Välkomna 
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Husförhörslängder Ur ”Så gjorde vi förr” (2005) 

Av Harry Johansson Lidköping/Tråvad   dec-98,  (1930-2015) 
 

Tysta, stilla, från Någonstans, komma de. 

Sakta träda de inför oss. 

Dröjande ännu bland skuggorna 

ta de gestalt, de fäder och mödrar 

vi inte visste funnits 

de som med dina liv 

gett oss liv, dig och mig.! 
 

Vilka var Ni?  Hur var Er vardag? 

I tider vi enbart känner från Grimberg 

och skolans lärobok i Svensk historia ?? 

 

Hur kändes det, Du soldathustru? 

att få hem honom, stympad, sjuk och ofärdig 

från träffningen med ryssen. 

Hur blev Ditt liv? 
 

Lystring soldat! Vad blev din lott? 

Ofta blev nog fattigdom och förnedring 

det tack Du fick för ärofyllda blessyrer, 

erhållna vid försvaret av landets gränser. 
 

Och Ni torparhustrur och backstugors bebyggare. 

Ni, barrstigarnas och de steniga tegarnas folk, 

fostrade till seghet av de hårda villkor livet bjöd. 
 

Hur klarade Ni Er utan TV, utan telefon 

och utan kollektiv olycksfallsförsäkring 

Tecknad i Folksam. 
 

En del svar ger oss kyrkoböckerna, 

på knapphändiga rader, nedplitade av flydda tiders 

gudsmän. 
 

Med resten tar vi hjälp av fantasin. 

I tankarna räcker vi Er handen till hälsning 

Ni var de som gav oss livet.!! 

Höstmöte med berättarstund  
 

Sön 11/10 kl 15.00 Amandas Hus, Helås 

  
Medlemmar ur Ryda Hembygdsförening berättar om Ryda 

och nya Rydaboken. 
 

Därefter är ordet fritt för 

alla som vill berätta om 

historier och fynd från sin 

egen forskning.  

 
Kaffe/The, smörgås, kaka 

40 kr/pers.   
 

Anmälan senast 4okt till Marianne Lund tel 0512-45056, 

733323706 eller mail lund.marianne@home.se.  
 

Vägbeskrivning: Amandas Hus, Arentorpsvägen, Helås 

 

Arkivens Dag   

lördagen 14/11   Årets tema: Gränslöst  från www.arkivensdag.nu 

”Överallt runt om i Norden berättar vi om spännande livsöden och 

historiska händelser. Möt de personer som utmanat gränser eller som 

bildligt eller bokstavligt passerat gränser. Är det mod eller armod som varit 

drivkraften när man lämnat sitt hemland? Vilka har slagits för demokrati 

och lika rättigheter? Hur har normerna sett ut och hur har man behandlat 

de som inte följt normerna?  

 

Håll utkik i lokalpressen och på  hemsidan ovan efter vilka arrangemang 

som kommer att ske runt omkring oss. Bland annat brukar Skaraborgs 

Folkrörelsearkiv i Lidköping ha olika programpunkter. 
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Vårutflykten 
 

 
Fåglaviks glasbruksmuseum, Herrljunga 

 

  
Jällbys lilla träkyrka  

 

Båda platserna är väl värda ett besök. 

 

Sandåkersläkten Bitterna – Dvd Pris  500:-    

Mellbergs släktutredningar, Flo  - Dvd Pris 150:- 

Beställs av  

Helge Svantesson, Larv    0512-92492   helge.svantesson@telia.com 

 

Facebook 
För er som använder Facebook finns det en hel del intressanta grupper med 

anknytning till släktforskning. Här är ett urval av dem. 

 

 Genealogi i Västergötland, Sweden 

 Kyrkor och kyrkogårdar i gamla Skaraborgs län(R) 

 Sveriges Släktforskarförbund  

 Släktforskning-gravstenar-arkiven berättar 

 Släktforskning – Det finns flera stycken olika 

 Föreningen för smedsläktsforskning 

 Genealogiska föreningen 

 Svenska Genealogiska samfundet 

 Västgötalitteratur 

 Släktforskning för noviser 

 Svensk historia och historiska personer 

 Datorn i Släktforskning (DIS) 

 Sveriges Hembygdsförbund 

 Släkt- och Hembygdsforskning 

 My ancestors are from Västergötland 

 Garnisonmuseet i Skaraborg 

 ArkivDigital 

 Bygdeband 

 Kyrkor, kapell och heliga hus 

 

Grensetreff 2015! 19-20 september på Bohusläns Museum i Uddevalla. 

Svenska och norska släktforskare möts för att byta idéer och tankar om 

släktforskning, lyssna till inspirerande föredrag, träffa föreningar från 

Västsverige samt ta del av museets utbud av fängslande utställningar. 

Program och praktisk information finns på: 

http://www.genealogi.se/verksamhet/grensetreff 

 

Grensetreff 2015 är ett samarrangemang mellan Sveriges 

Släktforskarförbund, Uddevalla Släktforskare, Svenska Migrationscentret, 

DIS Norge samt Bohusläns Museum. 

mailto:helge.svantesson@telia.com
http://gantrack8.com/t/l/1372520/2_NTY5MzI0OTUzNw==/

