
Alingsås Släktforskarförening 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004 
 
Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har i år 
minskat marginellt p.g.a. ett mindre antal kursmedlemmar, dock har antalet normalmedlemmar ökat med nästan 
motsvarande antal. Verksamheten i sin helhet per den 1 december ser ut som följer:  
 
Medlemmar totalt 396 
 
Normal  316 
Familj  50 
Hedesmedlem  1 
Organisationer  7 
Kursmedlem  22 
 
Årets program har omfattat 7 sammankomster, 5 föredrag, 4 studiebesök och 4 kurstillfällen. Vid 4 tillfällen har föreningen 
också inbjudits av andra organisationer och föreningar att hålla informationsmöte om föreningen och släktforskning. 
Släktforskarhjälp har erbjudits vid 6 planerade tillfällen, och har under hösten även utvidgats till 3 ½ timma för att bättre 
tillgodose våra medlemmar. Släktforskarhjälp har även vid några tillfällen lämnats utanför ”tidtabellen” genom John Hedvalls 
försorg. 
 
Styrelsen har totalt haft 8 ordinarie sammanträden och varit sammanstatt av följande personer: 
 
Ordförande Hans Fredriksson 
V. Ordförande Christina Palm 
Kassör Margareta Lund 
Sekreterare Bengt Fredriksson 
Ledamöter Eric Carlsson (se nedan) 
 Dick Aspenstedt 
 Birgitta Selander 
 Margareta Nilsson 
 Åke Jansson 
Suppleanter Rolf Dahl 
 Anna-Lisa Wiberg 
 
Föreningens Årsmöte ägde rum den17 februari. 
 
Upptaktsmöte för 2004 med förtroendevalda inom arbetsgrupperna och styrelse hölls den 3 mars på Café Orion i Alingsås. 
 
Föreningen har varit representerad vid VGF´s årsmöte den 20 mars i Trollhättan av Christina Palm och vid Släktforskar- och 
förtroendemannakonferensen i Uddevalla den 27-28 mars av Hans Fredriksson, Margareta Lund, Margareta Nilsson och 
Dick Aspenstedt.  
Styrelsen beslutade i år att inte deltaga på Släktforskarförbundets Riksstämma i Östersund den 14-15 augusti. Styrelsen 
valde istället att satsa mer på Släktforskardagarna och riksstämman i Göteborg den 26-28 augusti 2005.  
 
Föreningen firade sitt 15-års jubileum lördagen den 24 april i Missionskyrkans foajé och storstuga med utställning & 
aktiviteter under hela dagen – se nedan.  
 
Föreningen har också deltagit vid Hembygdsdagen i Ruus – Långared den 21 augusti, 
samt vid Hembygdsnätets årliga träff den 27 oktober, på Kulturhuset i Alingsås. 
 
I början av september fick föreningen det tragiska budet att allas vår avhållne vän och ledamot Eric Carlsson hastigt gått ur 
tiden. Eric var en av grundarna av Alingsås Släktforskarförening och Västgöta Genealogiska Förening. Han var mycket aktiv 
inom släktforskarrörelsen in i det sista. Eric lämnar ett mycket stort tomrum efter sig. 
 
Den 11 oktober deltog Hans Fredriksson och Bengt Fredriksson i ett informations- och planeringsmöte angående Sveriges 
Släktforskarförbunds Släktforskardagar i Göteborg under augusti 2005 Mötet var anordnat av Föreningen Släktdata, 
GöteborgsRegionens släktforskare och Dis- Väst. Föreningens medverkan var i syfte att se vad vår förening kan hjälpa till 
med vid Släktforskardagarna 2005. 
 
Släktforskarrummet 
Lördagen den 31 januari invigdes Alingsås nya Kulturhus Från föreningens sida hade ett 15-tal personer mött upp för att ta 
del av invigningen och i synnerhet titta på det nya släktforskarrummet, som sin vana trogen är beläget i källaren? 
Det nya släktforskarrummet är någon kvadratmeter mindre än det gamla men är igengälld mycket ljusare, har också fönster 
och toalett. Ett flertal mikrokortsläsare, rullfilmsapparat samt en ny dator med ett flertal program finns att tillgå. 
 
ASF: s Arbetsgrupper 
Styrelsen beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 januari att lägga ner Datagruppen men att behålla nuvarande arbetsgrupper 
som tidigare, med tillägget att föreningens webbmaster för hemsidan går upp i Redaktionskommittén. 
 



Hemsida 
Vid Årsmötet slutade Inger Tilstam och Jan-Olov Olsson som Webbmaster för hemsidan. Ny Webbmaster från årsmötet är 
Margareta Nilsson. Vi önskar henne lycka till.  
Under senhösten lades hemsidan om på Internet, till ett s.k. Webbhotell för bättre funktionalitet. 
Ny adress är: www.alingsasslaktforskarforening.se 
 
Medlemsbladet Alingsås Släktforskare 
Medlemsbladet Alingsås Släktforskare har utkommit med 4 nummer. Ansvarig utgivare har varit Hans Fredriksson. 
Föreningen har i år utbytt medlemsblad med 73st olika föreningar & organisationer. 
 
Projektet ”Namn åt de döda” 
Ett flertal medlemmar har under året hjälpt till att registrera uppgifter från församlingar runt vårt område, till Sveriges 
Släktforskarförbunds nya cd-skiva ”Sveriges Dödbok 1947-2001”. Total har medlemmarna registrerat 6756 st 
poster/personer i föreningens namn – ett ovanligt bra resultat med tanke på den tröga starten i början. Styrelsen vill också 
tacka alla som har varit inblandade i detta projekt. Cd-skivan beräknas utkomma till försäljning i december 2004. 
 
Vuxenskolan 
Merparten av våra programpunkter och samtliga kurser har arrangerats i samarbete med Vuxenskolan i Alingsås. 
 
Antal deltagare 
Under det gångna året har det varit ca 780 (ca 600-2003) personer som besökt och deltagit i föreningens olika aktiviteter. 
 
 
 
Programmet under året har omfattat följande aktiviteter: 
 
Måndagen den 19 januari 
SLÄKTFORSKARHJÄLP  
Hela 12 personer ville få hjälp med att lösa aktuella problem & klurigheter i det nyöppnade forskarrummet på biblioteket, 
med hjälp av föreningens John Hedvall. 
 
Onsdag den 21 januari 
FÖREDRAG om Loholmen 
Björn Dahrén och Stefan Fransson från Alingsås berättade för ett trettiotal åhörare i Alingsås släktforskarförening under 
onsdagskvällen om Loholmen:s historia, från att ha varit en viktig borg och som beboddes och besöktes av medeltidens 
kungligheter & adelsmän till att idag endast bebos av häckande fåglar.  
Om denna idag tämligen oansenliga ö i sjön Anten, ungefär 200 meter lång, finns i dag finns inte så mycket spår av den 
borg som en gång fanns här under medeltiden, men ändå kan den som letar hitta åtskilliga fynd som tyder på öns storhetstid 
på 13-1400-talet. 
 
Onsdagen den 4 februari 
CAFÉKVÄLL 
Vid årets första cafékväll var det som vanligt var det livlig aktivitet när vi pratade släktforskning och annat intressant. Vi var 
ett 30-tal personer på detta välbesökta arrangemang. 
 
Tisdag den 17 februari 
Föreningens ÅRSMÖTE 
Efter årsmötet hade vi föredrag av Gösta Sandberg från Alingsås Museum som hade bildvisning av Alingsåsmotiv, m.m.  
Årsmötet besöktes av 41 personer. 
 
Torsdagen den 26 februari 
BESÖK av Föreningen Släktdata. 
Föreningen Släktdata Informerade och demonstrerade hur man via Internet och på sin egna CD-skiva söker i föreningens 
dataregister med ca 1,2 miljoner poster. Demonstrationen förevisades denna gång på storbild. Deltog gjorde 42 personer.  
 
Måndagen den 1 mars 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Åter igen diskussioner och lösning av problem, några personer kom denna förmiddag och ville ha reda på lite om sökning 
och information i mikrokort. John Hedvall från föreningen hjälpte till i vanlig ordning. 
 
Onsdagen den 5 mars 
UPPTAKTSMÖTE på Café Orion. 
Styrelse och förtroendevalda (nya & gamla) inom föreningens olika arbetsgrupper samlades till möte i syfte att bättre lära 
känna varandra och planera för olika aktiviteter & verksamheter inför det nya verksamhetsåret. Totalt samlade mötet 12 
förtroendevalda. 
 
Lördagen den 10 mars 
HEMSIDA 
Föreningen hemsida passerar 20000 besöksträffar, veckan efter hemsidan fyller 2 år. Ett mycket bra resultat. 
 
 
 
 



Lördagen den 18 mars 
STUDIEBESÖK på Emigranternas hus i Göteborg. 
Berit Flyborg och Lennart Lindberg berättade om hur Emigranternas hus i Göteborg tillkommit och om hur emigrationen i 
Sverige har sett ut från 1850-talet och framåt. Invigningen av Emigranternas hus är planerad till den 18 juni 2004. 
Ett 20-tal personer hade mött upp till det 3 timmar långa arrangemanget.  
 
Lördagen den 20 mars 
Västgöta Genealogiska Förenings årsmöte 
Årsmötet hölls detta år i Trollhättan. Mariana Buller hade avböjt omval och valberedningen hade inte kunnat finna någon ny 
kandidat till ordförandeskapet som lämnades vakant. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ordna ordförandeskapet under 
innevarande år. 
Alingsås Släktforskarförening representerades av Christina Palm. Årsmötet samlade ett 30-tal personer. 
 
Onsdagen den 24 mars 
FÖREDRAG om Zofia och hennes värld 
Lars Wikander från Borås berättade på ett mycket entusiastiskt och gripande sätt om den unga Zofia, och om hennes svåra 
tid i det polska koncentrationslägret Stturthof, fram till att hon kom till Sverige som flykting den 11 maj 1945 och till sin död 
den 17 juli 1945. Föredraget samlade 31 besökare denna gång. 
 
Onsdag den 31 mars 
DATAKVÄLL med Bernt-Erik Nyberg 
I syfte att visa hur man tar hand om sitt släktforskningsmaterial visade denna kväll Bernt-Erik Nyberg från Alingsås allmänt 
hur detta skall gå till om man använder släktforskarprogrammet Disgen ver.8. Bernt-Erik visade många användbara tips med 
tyngdpunkten på hur man använder kartfunktionen i programmet. En nybörjarkurs är också planerad till hösten. Visningen 
skedde på storbild inför 21 deltagare denna kväll. 
 
Lördagen den 3 april 
ÖPPET HUS om släktforskning i Västergötland. 
Föreningen deltog som utställare på Borås Kulturhus/bibliotek under lördagen. Från föreningens sida hade 5 personer ställt 
upp med att hjälpa nya & gamla forskare med sin forskning samt berätta om vår förenings olika aktiviteter. Arrangörer för 
släktforskardagen var Borås Stadsbibliotek, Västgöta Genealogiska Förening, Borås Släktforskarförening samt Sveriges 
Släktforskarförbund. Antalet besökare i föreningens monter uppskattades till ca 50 personer. 
Denna programpunkt låg utanför det ordinarie vårprogrammet. 
 
Måndagen den 5 april 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
2 forskare ville få hjälp med att lösa aktuella problem & klurigheter på kvällen med hjälp av föreningens John Hedvall och 
Åke Jansson. 
 
Lördagen den 24 april 
JUBILEUMSFIRANDE 
Föreningens 15-års jubileum inleddes kl. 10.00 -13.00 med utställning och aktiviteter i Missionskyrkans foajé där ca 100 talet 
besökare kom och tittade. Senare under dagen var det föredrag av Karin Edvall som berättade om ”Kvinnoöden från 
Västergötland” i Missionskyrkans storstuga där det serverades landgång med tillbehör och tacktal hölls. Från Västgöta 
Genealogiska Förening fick föreningen ett Postogram.  Arrangemanget var mycket uppskattat och samlade total under 
dagen ca 150 talet personer. 
 
Söndagen den 8 maj 
STUDIEBESÖK i Skara 
15 medlemmar ur Alingsås Släktforskarförening besökte Stifts- och Landsbiblioteket i Skara under lördagen och guide var 
Sven-Olof Ask som till vardags arbetar på detta bibliotek. Då det finns ofantligt mycket material om Västergötland, får det 
ses som ett stort släktforskarcentrum för de som har sina rötter i Västergötland och är väl värt ett besök. Här förvaras också 
skandinavens äldsta bok i original - Skaramissalet från 1150-talat, som visades för besökarna.  
 
Onsdagen den 16 juni 
HEMSIDA 
Föreningen hemsida passerar 22000 besöksträffar. 
 
Lördagen den 21 augusti 
”SÖK DINA RÖTTER”. 
Föreningen deltog vid Hembygdsdagen i Ruus - Långared under temat ”SÖK DINA RÖTTER”. Den 6 man starka gruppen 
från ASF hade visning och information om släktforskning för såväl nybörjare som lite mer erfarna forskare. Antalet besökare 
uppskattades till 50- talet personer i vår monter. Medarrangör var Långareds Hembygdsförening, som hade ”Tvätt i gamla 
tider” som tema detta år. 
 
Tisdagen den 24 augusti 
ÖPPET HUS PÅ BIBLIOTEKET om SLÄKTFORSKNING 
Upptaktsmöte inför hösten om hur man börjar släktforska. Visning och information av faktaböcker, kataloger och data samt 
läsning av mikrokort. Från Alingsås Bibliotek berättade Jan Andrée kort om vad biblioteket har att erbjuda när det gäller 
släktforskning. Antal deltagare denna kväll var 15 personer. 
Medarrangör var Huvudbiblioteket i Alingsås och Sf. Vuxenskolan. 
 
 



Tisdagen den 2 september 
”SVERIGES REGENTER UNDER 1000 ÅR” var temat när Christer Engstrand från Västra Frölunda hade föredrag i nya 
kultursalen på Alingsås Bibliotek denna kväll. Till vardags är Christer verksam som ordförande inom Föreningen Släktdata, 
och inledde föredraget med en liten presentation av sig själv, vidare berättade Christer om nätplatsen Sveriges regenter 
under 1000 år som är ett projekt som startade för ca 7 år sedan och har idag vuxit till en unik ”uppslagsbok” med över 2200 
historiska personer som är relaterade till varandra över hela norden från ca 900-talet till nutid. En cd-skiva har också 
framtagits över materialet, som fanns till försäljning denna kväll. Totalt samlade mötet 23 personer denna kväll. 
 
Söndagen den 12 september 
Föreningen deltog via John Hedvall i firandet av ”Kulturhusens dag” på Tingshuset i Ljung. Under det ca 4 timmar långa 
arrangemanget förevisade John exempel på gamla skrifter, visade Cd-skivan ”Paleografi” på dator samt delade ut diverse 
information om föreningen för de ca 60-talet besökare denna dag. Firandet skedde i samarbete med Sf. Vuxenskolan. 
 
Onsdagen den 15 september 
CAFÉKVÄLL Vi pratade släktforskning och annat intressant i vanlig ordning på Café Orion. Denna kväll fanns de nya Cd-
skivorna Sveriges Befolkning 1980 och ”Rosenberg” att tillgå. Deltog gjorde 9 personer denna gång. 
 
Tisdagen den 21 september 
STUDIEBESÖK på Lokala skattekontoret i Alingsås. 
Berit Lobrant informerade om folkbokföring och om vad som finns i församlingens arkiv av intresse för släktforskare. Ett tips 
är att man från oktober 2002 har det s.k. ”Folkesystemet” där man har möjlighet att ta del av hela Sveriges folkbokföring 
m.m. Besöket samlade 5 deltagare under det 2 timmar långa arrangemanget. 
 
Måndagen den 27 september 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Denna kväll var den första av 3 kvällar under hösten då tiden för släktforskarhjälpen var utökad till 3 ½ timma, i ett försök att 
bättre tillgodose våra medlemmars behov med sin forskning. Under kvällen kom det 10 personer till forskarrummet som ville 
få hjälp med att lösa aktuella problem & klurigheter. 
 
Onsdagen den 13 oktober 
FÖREDRAG om gravvårdar i Alingsås pastorat 
Tommy Andersson från Alingsås berättade i ord och bild om flera gravvårdar på Stads- och landskyrkogårdarna i Alingsås. 
Tommy inledde med en kort historik om kristna gravvårdarna, från runstenar fram till våra dagar och hur gravvårdar delas in 
i olika klasser (klass 1, 2 och 3). Därefter visades flera bilder på olika typer av historiska gravvårdar såsom liljestenar, 
poträttstenar, allmogestenar, m.m. i från våra trakter. Tommy berättade att på 1450-1500-talet började den ”riktiga” 
gravvården och från ca 1910 började man vårda kyrkogårdar som vi idag är vana att se dem. Föredraget samlade 24 
åhörare. 
 
Lördagen den 23 oktober 
HEMSIDAN 
Föreningens hemsida har växt kraftigt och blivit svårnavigerad och tungarbetad för vår webbmaster. Denna dag läggs 
hemsidan om till ett s.k. Webbhotell för att erhålla en bättre funktionalitet. Hemsidan passerar också 24000 besöksträffar. 
Ny webbadress är: www.alingsasslaktforskarforening.se 
  
Måndagen den 25 oktober 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Detta var den andra kvällen som släktforskarhjälpen var utökad till 3 ½ timma. Under kvällen var det 4 föreningsmedlemmar 
som hjälpte 9 personer som ville få hjälp med sin släktforskning. 
 
Onsdagen den 3 november 
CAFÉKVÄLL. Höstens sista cafékväll på Café Orion. Vi pratade släktforskning och annat intressant i vanlig ordning. Denna 
kväll fanns de nya Cd-skivorna Sveriges Befolkning 1980 och ”Rosenberg” att tillgå. 9 personer kom denna gång. 
 
Lördagen den 13 november 
ARKIVENS DAG. Denna gång i Museets Faktarummet på Alingsås kulturhus. I år var Kommunikation nationellt tema. 
Föreningen hade inbjudits av Alingsås kommunarkiv – Eva Karlsson och Monika von Brömsen från Alingsås Museum, för att 
informera om vår verksamhet och ge tips & råd om släktforskning. Ett 50-tal personer besökte faktarummet denna förmiddag 
varav ett 35-tal personer besökte föreningens aktiviteter, under de 4 timmar som arrangemanget varade. 
 
Torsdagen den 18 november 
STUDIEBESÖK på Landsarkivet i Göteborg 
Under ledning av Hans Fredriksson gjordes gemensam resa till Göteborg, väl där fick de 15 deltagarna en guidad 
orientering av 1: e arkivarie Thomas Selling, om Landsarkivets alla omfattande samlingar. En guldgruva för alla 
släktforskare. 
 
Tisdagen den 23 november 
FÖREDRAG om milstenar i Alingsås 
Göran Sjögren från Alingsås höll föredrag med dia och OH bilder om kommunens milstensinventering som till viss del är 
sponsrad av Sparbanken i Alingsås. Göran är ansvarig för denna inventering sedan 1999. Han berättade att det idag finns 
ca 8000 milstenar i hela Sverige och av dessa finns 27 i Alingsås kommun samt 80 väghållningsstenar. Milstenarna står på 
s.k. Postament och den äldsta som finns bevarad är från 1662, denna sten är gjord av Simon Hack och står i Vika socken 
söder om Falun. Den högsta milstenen är 4 meter och finns i Lindome söder om Göteborg. Föredraget besöktes av 15 
personer.  



Måndagen den 29 november 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Detta var den tredje och sista kvällen som släktforskarhjälpen var utökad till 3 ½ timma denna höst. Denna kväll var det 5 
personer som ville få hjälp med sin släktforskning. Programpunkten var den sista och avslutade hela verksamhetsåret. 
 
 
 
Kursverksamhet 
Kursverksamheten i sin helhet för året ser ut som följer: 
Alla kurser i samarbete med Vuxenskolan i Alingsås. 
 
 
Dataprogrammet Disgen ver. 8 
Fortsättningskurs, 5 gånger. 
Start den 17/2-2004 på Hjälmared folkhögskola. Totalt 12 deltagare. Kursledare: Bernt-Erik Nyberg. 
 
Nybörjarkurs i att läsa gammal handstil (Paleografi) 
Nybörjarkurs, 4 gånger 
Med start den 27/1-2004 i Sf. Vuxenskolans lokaler i Alingsås. Totalt 5 deltagare. Kursledare: John Hedvall. 
 
Nybörjarkurs i Släktforskning 
Nybörjarkurs, 4 gånger. 
Med start den 16/2-2004 i Vuxenskolans lokaler i Alingsås. Totalt 5 deltagare. Kursledare: John Hedvall. 
 
Nybörjarkurs, 4 gånger. 
Med start den 21/9-2004 i Vuxenskolans lokaler i Alingsås. Totalt 6 deltagare. Kursledare: John Hedvall. 
 
 
 
På styrelsens vägnar 
 
Alingsås den 1 december 2004 
 
 
Hans Fredriksson 
Ordf. 
 
Bengt Fredriksson 
Sekr. 


