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Hembygdsföreningar – ofta en guldgruva för släktforskare 
I våra tre kommuner finns det sammanlagt minst 26 hembygdsföreningar. Dem kan man hitta på Internet via 

respektive kommuns föreningsregister. Flera av föreningarna är ägare till egna arkiv med sammantaget en stor 

mängd dokumentation av olika slag, foton, kartor, tidningslägg, gårdsarkiv, böcker, inventeringar m.m. Så har 

man lite tur kan man hitta foton och uppgifter om sina släktingar och släktgårdar som kanske inte finns någon 

annanstans. Om inte annat så har hembygdsföreningarna stor kunskap om bygden och samhällena som de 

levde och verkade i. De lokala förhållandena var ju viktiga för människornas dagliga liv.  

 

Som ett exempel kan jag nämna Vedumsortens hembygdsförening som i sina samlingar har material från 

Alexander Gustafsson, mannen som gjorde böckerna om Sandåkersläkten (ursprung i Bitterna), samt 

Kättilstorpssläkten (ursprung i Naum). Förutom ett digert grundmaterial till släktutredningar lämnade han 

efter sig ett antal handskrivna böcker uppdelade sockenvis, från socknarna i Laske härad samt några i Barne 

härad. De innehåller avskrifter lite varierat för de olika socknarna. Det är främst mantalslängder från slutet av 

1930-talet eller början av 1940-talet där alla i ett hushåll är upptagna, enstaka husförhörslängder, uppräkningar 

av gravvårdar, anteckningar ur lokala tidningar om dödsfall, begravningar, lysningar och vigda, arrenden, 

fastighetsaffärer, kyrkostämmobeslut, föreningars verksamhet och firande av födelsedagar. För det 

sistnämnda finns ibland personhistoria med. Det innefattar även personer som lämnade sin hembygd, men 

finns antecknade under sin födelsesocken. I arkivboxar finns även en del släktutredningar, bouppteckningar, 

köpehandlingar, lagfartspapper, brev m.m. Verkligen något att botanisera i om man har anknytning till Vedum 

med en stor omnejd. 

 

Vi tipsar  
På släktforskarförbundets hemsida Rötter finns en blogg med olika skribenter. Eva Johansson bloggade i 

februari 2022 om SCB utdragen från församlingsböcker. Där hade hon upptäckt kompletterande uppgifter som 

inte finns med i församlingsboken. Som exempel berättar Eva om sin farfars far och en dotter till honom. I 

församlingsboken 1920-1932 står fadern som diversearbetare och dottern endast som dotter. I SCB utdraget 

för 1930 står faderns som f.d. pappersbruksarbetare och dottern som sömmerska. Det sistnämnda var en nyhet 

för Eva. Det kan visserligen skilja sig församlingar emellan och mellan olika utdrag, men det kan i alla fall 

vara värt att göra en koll. SCB-utdragen finns hos riksarkivet via Digitala forskarsalen och kallas för 

Församlingsutdrag. De gjordes för vart tionde år och finns för 1860-1940.  

 

Boktips 
En ny bok med anknytning till Södra Kedum har kommit ut: Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl 

Johan, av Kjell Kind Aleklett. Johan Kind var soldat för Västgöta regemente och bodde i Södra Kedum. 

Han var en av de svenska jägarsoldater som marscherar in i Leipzig och är med och besegrar Napoleon. 

Dick Harrison rosar boken och skriver bland annat ”En bok som fyller ett svart hål i den svenska 

historiberättelsen”. Boken finns att låna på Vara bibliotek. Den kan köpas via Bokus eller Adlibris. Från 

Adlibris: ”I  Nr 81 Johan Kind och Kronprins Karl Johan – soldaten och arméchefen som besegrade 

Napoleon får vi följa krigsskådespelet från perspektivet av den högste befälhavaren, Karl Johan Bernadotte, 

och från en av soldaterna på marken. Resultatet blir en helhetsbild av det andra Napoleonkriget”. Både 

sonen Erik All och sonsonen Johannes Höök blev soldater. Den senare var korpral och bodde i Ryda. Han är 

omskriven på flera sidor i Rydaboken. 

 
 

 



 

UTFLYKT 
Lars Augusts stuga och Eklundsstugan, Ryda 

Torsdagen 18 augusti kl. 17.00 

 

Vi samlas på parkeringen till Almesåsens festplats, Ryda. Därifrån tar vi oss valfritt via bil 

eller promenad (ca 1 km) till Lars August stuga. Anna-Kajsa Andersson berättar om stugan.  

 

Sedan åker vi till till Eklundsstugan, som fått sitt namn efter Rydafödde biskopen och 

psalmförfattaren J A Eklund. Där tar Mona Köpsén emot och berättar om stugan och Eklund. 

 

Ta med egen fikakorg som vi avnjuter vid Eklundsstugan.  

 
 

 

Släktforskardagarna i Skövde 
En liten påminnelse om släktforskardagarna 20-21 augusti i Arena Skövde. Temat är ”Skaraborg – från 

viking till soldat”. Hemsida www.sfd2022.se. På söndagen kl. 10.00 kommer Kjell Kind Aleklett (se 

Boktips ovan) hålla föredrag som ersättare för en som lämnat återbud. Föredraget heter Nr 81 Kind – 

Västgötasoldaten var med och besegrade Napoleon. 

 

 

 

Efter önskemål 
Introduktion i släktforskning för nybörjare 

Lördagen den 15 oktober kl 14-17 

Godtemplargården, Parkvägen 8, Vara  

Ledare: Reino Löfgren, Lekåsa 

 

Under eftermiddagen kommer Reino visa hur man kommer igång med sin släktforskning, går 

vidare och vilka källor som man i första hand använder. Tid kommer att finnas för allmänna 

frågor. Ingen egen forskning för deltagarna ges vid detta tillfälle. 

 

Max 20 personer 

 

Vi bjuder på enkel fika. Meddela vid anmälan om du har någon allergi 

 

Anmälan senast 10 oktober till: 

Epost: vgn.styrelse@gmail.com 

Telefon: Ann-Britt Dahlström 0723-20 22 09 

 
Tipsa gärna om du har någon bekant som vill börja med släktforskning 

 

 

 

 

http://www.sfd2022.se/
mailto:vgn.styrelse@gmail.com


Släktforskarhjälp - Drop-in 
 

Vara Biblioteket:          Tors 15 sept 15.00-18.00  

          Tors 13 okt   15.00-18.00 

          Tors 10 nov   15.00-18.00 

 

Grästorp Kulturhuset:   Tis  27 sept   16.00-18.00 

  Tis  18 okt   16.00-18.00 

  Tis  8 nov   16.00-18.00 

 

Nossebro Biblioteket:  Mån 26 sept  17.00-19.00 

  Mån 24 okt  17.00-19.00 

  Mån 21 nov  17.00-19.00 

 

Släktforskarhjälpen är till för alla oberoende på hur lite man kan eller hur länge man har hållit på. Ingen 

fråga är för stor eller för liten. Vi hjälps åt att försöka lösa det du vill ha hjälp med.  

Du är även välkommen om du inte har något du behöver hjälp med.  Det är trevligt att bara ses en stund.  

 

 

 

 

Kontaktlista VGN Släktforskare 2022/23 

 

Styrelse:  

Ann-Britt Dahlström, Grästorp ordförande 0723-20 22 09 annda50@gmail.com 

Reino Löfgren, Lekåsa v. ordförande  070-679 60 80 evbire@gmail.com  

Gerd Johansson, Tråvad, sekreterare  073-998 68 49 gerd.travad@gmail.com   

Karl-Johan Augustsson, Nossebro, kassör 0738-41 74 51 karjohaug@gmail.com  

Ing-Britt Johansson, Helås, v. sekreterare 0512-152 60  stommen.helas@telia.com 

Christina Lindh, Grästorp  0514-104 26   christina.lindh@live.se 

Anna-Kajsa Andersson, Helås  0512-150 15               annakajsa.andersson@telia.com 

Arne Svahn, Grästorp, ersättare   

Bengt-Åke Brolin, Håle, ersättare  

Gudrun Bohlin Smärgel, Salstad, ersättare   

 

Valberedning 

Håkan Brander    sammankallande 0512-603 01 

Birgitta Löfgren  0512-410 62 

Bengt Fåglefelt  0767-744149 

 

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 via epost. Du får även ta del 

av erbjudande och information som kommer till föreningens epost. 
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