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Släktforskningens dag 
Årets Släktforskningens dag på Vara bibliotek blev en välbesökt och trevlig dag. Ca 35 personer tog del av 

informationsföredraget och bokbordet. Flera fick personlig hjälp med sin forskning. Karl-Johan Augustsson 

visade ett bildspel över de olika källor man har att tillgå i soldatforskningen, samt var man kan få tag på 

dem. Gerd Johansson berättade lite allmänt om hur man blev soldat, vilka regementen som fanns i våra 

bygder, soldatnamn m.m. Flera frågor ställdes. Ett papper med länktips och boktips delades ut. Tack till alla 

som kom och till er som hjälpte till. 

 

Släktforskardagarna i Skövde 22-23 augusti 2020 
De stora släktforskardagarna med utställningsmässa och föreläsningar kommer i år gå av stapel på Arena 

Skövde. Temat är Skaraborg – från viking till soldat. Arrangör är Skövde släktforskarförening i samarbete 

med Sveriges släktforskarförbund.  Information om arrangemanget läggs kontinuerligt ut på 

hemsidan sfd2020.se. De finns även på Facebook och Instagram. Sök på Släktforskardagarna i Skövde 2020. 

Det planeras en gemensam monter för de släktforskarföreningar i gamla Skaraborg som vill vara med. Detta 

tänker VGN nappa på.  

 Så här skriver arrangörerna på sin Facebookssida: 

Vill du hjälpa till under släktforskardagarna? 

Tillsammans vill vi göra Släktforskardagarna 2020 i Skövde till roliga och minnesvärda dagar för både 

besökare och arrangörer. Vi behöver bland annat hjälp med att ta emot besökare i entrén, visa dem till rätta 

i utställningslokalerna och till föredragen. 

Skicka ett kort e-postmeddelande till funktionar@skovdesff.com med ditt namn och dina kontaktuppgifter så 

hör vi av oss. 

Välkommen i gänget! 

 

Anmälan kan också ske till vår epost vgn.styrelse@gmail.com så förmedlar vi vidare. Vid anmälan kan man 

ange önskemål om vad man kan tänka sig hjälpa till med, samt hur många pass och dagar man är villig till. 

Varje funktionär får som tack för hjälpen: Entré 2 dagar. Släktforskarnas tröja alt. väst samt märke 

SFD2020. Lunchkupong och kaffe m bulle i anslutning till arbetspasset. Några av oss i styrelsen har redan 

anmält vårt intresse och vi hoppas att det är fler som kan tänka sig hjälpa till. 

 

Grästorp Företags och föreningsmässa 
Föreningen kommer att delta. Den hålls 18 april i Åse & Viste Arena. Öppettiderna är 10-15. Hoppas vi ses. 

 

 

Släktforskningshjälp 
Vara Bibliotek: 16.00–18.00 torsdag 13/2, 12/3, 16/4  

Grästorp Bibliotek: 16.00–18.30 tisdag, 28/1, 25/2, 24/3 

Nossebro Bibliotek: 18.00–20.00 måndag 17/2, 16/3, 20/4  

 

Till dessa tillfällen är alla välkomna oberoende på hur långt ni har kommit i er forskning. Det är lätt att köra 

fast. Ingen fråga är för stor eller för liten. Tillsammans hjälps vi åt med att försöka lösa den.  Även om du 

inte har någon fråga så är du välkommen in för att prata bort en stund. 

 

 

 

http://sfd2020.se/
mailto:vgn.styrelse@gmail.com


SCB 1949 
Riksarkivet har i början av januari släpp 1949 års utdrag av födda, döda, vigda. Nu finns de i obruten serie 

1860-1949 på Digitala forskarsalen. 
 

Svenskamerikanska tidningar på Internet 
I tidningen Mimers brunn 2019 nr 6 skriver Skarstadbördige Ingemar Brink om vad man kan hitta i de 

många svensk-amerikanska tidningar som finns digitaliserade. Det var inte bara nyheter från USA, utan de 

skrev också om svenska nyheter. En hel del av dem var lokala nyheter från olika socknar.  På så sätt kunde 

de utvandrade läsa om vad som hände just i deras hemtrakter. Detta kan vi också göra nu. Brink skriver: 

300 000 sidor från 32 olika tidningar finns nu bekvämt och gratis att tillgå. Men det är ändå bara en liten 

del av det totalt uppåt tusen svenskspråkiga tidningar som under kortare eller längre tid gavs ut i det nya 

landet. Tidningarna hittas via hemsidan för Minnesota Historical Society. Du kan även googla på Swedish 

American Newspapers. 

 

Gamla foton 
I Laxå-Finnerödja medlemsblad Släktforskaren nr1-2020 får man tips om en bra app till mobil eller 

surfplatta för att scanna av bilder. Den heter Fotoscanner och är gratis. Den ska vara ett bra alternativ till att 

fota av gamla kort, då man inte har möjlighet att scanna dem i en vanlig scanner.  

 

Stadgeändringen 
Styrelsens förslag på ett tillägg i stadgarna godkändes även på det extra årsmötet i september 2019.  

 

Medlemsavgiften 
Avin för att betala medlemsavgiften går i år ut via epost till er som har anmält era adresser till oss, samt i 

separat brev till övriga. Var uppmärksamma på att ni har fått den. Om inte meddela det till vår kassör Karl-

Johan Augustsson epost karjohaug@gmail.com eller till föreningens epost vgn.styrelse@gmail.com.  

 

 

Kontaktlista VGN Släktforskare 2019/20       
Styrelse:  

Ann-Britt Dahlström, ordf 0723-202209  annda50@gmail.com 

Reino Löfgren, v. ordf.  070-6796080  evbire@gmail.com  

Gerd Johansson, sekr.   073-9986849  gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson, kassör 0738-417451  karjohaug@gmail.com  

Ing-Britt Johansson, v. sekr. 0512-15260  stommen.helas@telia.com 

Christina Lindh  0514-10426   christina.lindh@live.se 

Anna-Kajsa Andersson  0512-15015   annakajsa.andersson@telia.com 

Arne Svahn, ersättare  0703-537143  arnesvahn@hotmail.com 

Bengt-Åke Brolin, ersättare 070-539 18 47 bengt-ake.brolin@telia.com 

Lena Tengström, ersättare  0705-723912  lena.tengstrom@gmail.com  

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

 

E-post : vgn.styrelse@gmail.com Hemsida:  vgnslaktforskare.se  

Adress: c/o Ann-Britt Dahlström, Kungsgatan 2, 467 40 Grästorp 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. 

Medlemsavgift  100:-  Familjemedlem 50:-     Bankgiro 5007-7460  

 

Till dig som får detta utskick via vanlig post och har epost: Meddela oss din epost-adress så vi kan göra 

utskicket den vägen. Vi gör emellanåt också mindre informationsutskick endast den vägen. Du får då även ta 

del av erbjudande och information som kommer till föreningens epost. 
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