Årsberättelse för verksamhetsåret 2003
Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det
totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och var
den 1 december följande:
Medlemmar totalt

401

Normal

307

Familj

49

Junior

0

Hedesmedlem

1

Organisationer

8

Kursmedlem

36

Årets program har omfattat 16 sammankomster, 2 studiebesök, 3 kurstillfällen samt
vid 3 tillfällen har föreningen inbjudits av andra organisationer och föreningar att hålla
informationsmöte om föreningen och släktforskning.
Släktforskarhjälp har endast kunnat erbjudas på vårprogrammet vid 3 tillfällen, pga
ombyggnationen av biblioteket under hösten, men har även vid några tillfällen lämnats
utanför ”tidtabellen”.
Styrelsen har totalt haft 8 ordinarie sammanträden.
Föreningens Årsmöte ägde rum den18 februari.
Upptaktsmöte för 2003 med förtroendevalda inom arbetsgrupperna och styrelse hölls den
5 mars på Café Orion i Alingsås.
Under början av året inledde föreningen ett samarbete med Föreningen Släktdata i syfte
att lära känna varandra bättre och hjälpa varandra vid föreningarnas olika aktiviteter.
Föreningen har varit representerad vid VGF´s årsmöte den 22 mars i Götene av Dick
Aspenstedt och vid Släktforskarförbundets Riksstämma i Ronneby den 24-25 augusti av
Hans Fredriksson.
Föreningen har också deltagit vid Hembygdsdagen i Ruus – Långared den 16 augusti,
samt vid Hembygdsnätets årliga träff den 25 november, i Rådhuset Alingsås.
Hemsida
Föreningens hemsida har under det gångna året varit en mycket frekvent plats med
många besökare. Hemsidan verkar nu ha etablerat sig som en bra sök och informations
plats för släktforskare med anor i Alingsås-trakten. Sedan föregående år (1/12-02) har
det varit ca 10 000 besöks-träffar (ca850/mån). Heder åt alla de personer som gjort
detta möjligt – ingen nämnd och ingen glömd.
Medlemsbladet Alingsås Släktforskare
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Medlemsbladet Alingsås Släktforskare har utkommit med 4 nummer. Ansvarig utgivare
har varit Hans Fredriksson.
Föreningen har i år utbytt medlemsblad med 70st olika föreningar & organisationer.
Kurssamordnare
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att inrätta Kurssamordnare som
en ny funktion i föreningen till hösten 2003. Kurssamordnadens roll blir att vara
föreningens sammanhållande länk m a p kurser och aktivt jobba mellan olika
studieförbund, samt vara den person man vänder sig till om man har något att fråga när
det gäller kurser i släktforskning eller därtill närliggande kurser/studiecirklar, etc. Inger
Tilstam har tillfrågats och ställer upp tillsvidare som kurssamordnare.
Vuxenskolan
Merparten av våra programpunkter och samtliga kurser har arrangerats i samarbete med
Vuxenskolan i Alingsås.
Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten har även i år gått på sparlåga.
Till föreningens kännedom har kommit att endast en elev på Alströmergymnasiet har valt
ämnet släktforskning som ”projektarbete”. Denna verksamhet är underrepresenterad i
föreningen och är anledningen till att föreningen inte får något riktat bidrag från Kulturoch Fritids förvaltningen i Alingsås.
Antal deltagare
Under det gångna året har det varit ca 600 (ca 775-2002) personer som besökt och
deltagit i föreningens olika aktiviteter.
Programmet under året har omfattat följande aktiviteter:
Måndagen den 20 januari
SLÄKTFORSKARHJÄLP med INTERNET
Vi föreningens Släktforskarhjälp hade vi besök av Föreningen Släktdata som
representerades av Allan Palmgren, Björn Bergdahl och Per Liljeström som visade
föreningens register via Internet samt med bärbar dator i entréplanet på Alingsås
Bibliotek. Detta var ett första steg till ett samarbete föreningarna
emellan. Samarrangemanget besöktes av ca 25 deltagare. Föreningen Släktdatas register
omfattar idag ca 1 miljon inmatade poster i huvudsak över västra Sverige. För övrigt var
det sedvanlig släktforskarhjälp i forskarrummet med John Hedvall i spetsen.
Onsdag den 22 januari
INSTÄLLT FÖREDRAG. Föredraget av Carl Hylander fick ställas in pga att
föredragshållaren hade dubbelbokat sig. Föredraget genomfördes istället vid cafékvällen
den 5 februari.
Onsdagen den 5 februari
CAFÉKVÄLL med FÖREDRAG.
Carl Hylander berättade på ett mycket inspirerat sätt om Olstorps släkten från Stora
Mellby, som han själv härstammar ifrån. 25 deltagare hade mött upp denna kväll på
konditori Orion i Alingsås.
Tisdag den 18 februari
Föreningens ÅRSMÖTE
Efter årsmötet hade vi föredrag av Tommy Andersson från Alingsås som på ett intressant
sätt talade om Adliga personer i Alingsås med omnejd under 1400- och 1500-talet.
Årsmötet besöktes av 30 personer.
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Torsdagen den 27 februari
STUDIEBESÖK på Landsarkivet i Göteborg.
Under ledning av 1:e arkivarie Thomas Selling, fick de 17 deltagarna en guidad
orientering om Landsarkivets alla tillgångar.
Lördagen den 2 mars
HEMSIDA
Föreningen hemsida passerar 10000 besöksträffar, dagen innan hemsidan fyller 1 år. Ett
mycket bra resultat.
Måndagen den 3 mars
SLÄKTFORSKARHJÄLP
Åter igen diskussioner och lösning av problem, en person kom denna förmiddag och ville
ha reda på lite om Generalmönsterrullorna. John Hedvall från föreningen hjälpte till.
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 15
förtroendevalda.
Lördagen den 15 mars
ÖPPET HUS på Biblioteket i Lerum.
Ca 50 personer hade mött upp under det 3 timmar långa arrangemanget när föreningen
tillsammans med biblioteket i Lerum och Föreningen Släktdata, hade visning och
information av faktaböcker, kataloger, CD-skivor och data samt läsning av mikrokort.
Lördagen den 22 mars
VGF´s ÅRSMÖTE.
Västgöta Genealogiska Förenings årsmöte. Årsmötet hölls detta år i Götene. Till ny
ordförande för VGF valdes Mariana Buller. Alingsås Släktforskarförening representerades
av Dick Aspenstedt. Årsmötet samlade ett 30-tal personer.
Onsdagen den 26 mars
KÅSERI om Västgötalagen, med flera böcker.
Sven-Olof Ask från Skara berättade på ett mycket uppskattat och roligt sätt om
Västgötalagen, den äldsta av de svenska landskapslagarna samt även om ett flertal
andra böcker som hör Västgötalitteraturen till. Sven-Olof är till vardags bibliotekarie på
Skara bibliotek samt representerar även Föreningen för Västgötalitteratur. Föredraget
besöktes av ca 30 deltagare.
Lördagen den 5 april
ÖPPET HUS om släktforskning i Västergötland.
Föreningen deltog som utställare på Borås Stadsbibliotek. Arrangörer för
släktforskardagen var Borås Stadsbibliotek, VGF, Borås Släktforskar- förening samt
Sveriges Släktforskarförbund. Antalet besökare i föreningens monter uppskattades till ca
75 personer
Denna programpunkt låg utanför det ordinarie vårprogrammet.
Måndagen den 7 april
SLÄKTFORSKARHJÄLP
6 forskare ville få hjälp med att lösa aktuella problem & klurigheter på kvällen med hjälp
av föreningens John Hedvall och Elof Larsson.
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Torsdagen den 24 april
CAFÉKVÄLL
Vi pratade släktforskning och annat intressant i vanlig ordning. Denna kväll hade även
Inger Holm med sig en bandspelare där vi lyssnade på en gammal man som berättade
om hur det var i Sverige och främst Alingsås, förr i tiden. Mannen är sedan många år
borta. Deltog gjorde 15 personer denna cafékväll på Café Orion.
Söndagen den 4 maj
HEMSIDA
Föreningen hemsida passerar 12000 besöksträffar, d.v.s. 2000 besöksträffar sedan 2
mars (ca1000 träffar/månad). Hemsidan verkar nu ha etablerat sig som en bra plats att
söka information på, för släktforskare med anor i Alingsåstrakten.
Lördagen den 10 maj
STADSVANDRING.
Vårprogrammet avlutades med en stadsvandring i Alingsås med Per-Henrik Rosenström
som guide. Vandringen som varade i ca 1 timma utfördes i strålade solsken, startade vid
Rådhuset och avslutades inne på Nygrens gård. Totalt var vi 13 promenerande deltagare.
Lördagen den 16 augusti
”SÖK DINA RÖTTER”.
Föreningen deltog vid Hembygdsdagen i Ruus - Långared under temat ”SÖK DINA
RÖTTER”. Den 4 man starka gruppen från ASF hade visning och information om
släktforskning för såväl nybörjare som lite mer erfarna forskare. Antalet besökare
uppskattades till 60- talet personer i vår monter. Medarrangör var Långareds
Hembygdsförening, som hade Halm som tema detta år.
Tisdagen den 26 augusti
ÖPPET HUS I HILLSALEN om SLÄKTFORSKNING
Då Biblioteket är under ombyggnad hade vi valt att lägga vårt upptaktsmöte inför hösten
i Hillsalen. Där vi informerade om hur man börjar släktforska. Visning och information av
faktaböcker, kataloger och data samt läsning av mikrokort. Antal deltagare denna kväll
var 10 personer. Medarrangör var Sf. Vuxenskolan.
Tisdagen den 2 september
”TANKAR FRÂ BÔGGDA”
var temat när Leif Brunnegård från Asklanda kåserade om sina personliga minnen om
personer han mött eller hört talas om genom åren i Alingsås med omnejd. Till vardags är
Leif bygdemålsskribent i Alingsås Tidning, och skriver under signaturen ”Håkansson”,
som var hans fars efternamn. Totalt samlade mötet 21 personer denna kväll.
Onsdagen den 10 september
CAFÉKVÄLL
Vi pratade släktforskning och annat intressant i vanlig ordning på Café Orion. Denna kväll
besökte bl.a. Börje Svarén från Lerum oss och visade sina vackert handgjorda släkttavlor
(6 till antalet) som omfattade ca 2000 personer i 10 generationer. Det är sådana
”konstverk” som förgyller en släktforskares vardag.
Deltog gjorde 12 personer denna gång.
Tisdagen den 23 september
STUDIEBESÖK på Pastorsexpeditionen i Alingsås.
Kyrkoherde Gert Alnegren och Ann-Marie Larsson från Pastorsexpeditionen informerade
om den folkbokföring som finns att tillgå, vilka regler som gäller för utlämnande av
uppgifter samt övrigt vad man kan finna i församlingens arkiv, vilket kan vara av intresse
för släktforskare. Arrangemanget samlade denna gång 9 personer.
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Onsdagen den 15 oktober
KNALLAR OCH AÊNT FÔLK
Norbert Sjölin från Gällstad berättade skrönor på västgötadialekt och berättelser om
knallar från knallebygden som brukade kallas för ”Mulens marker” (sjuhäradsbygden)
samt om âent fôlk från hans hembygd i Gällstad utanför Borås.
Ordförande Hans Fredriksson lämnade information från Sveriges Släktforskarförbund om
”Projekt Brevstorm” som har till syfte att ”Rädda våra socknar”. På mötet delades
förbundets vykort ut, vilka deltagarna fick möjlighet att skriva på under kvällen. Totalt
115 vykort skrevs och portokostnaden var föreningens bidrag till detta projekt.
Deltog gjorde ca 40 personer i detta välbesökta arrangemang.
Onsdagen den 5 november
CAFÉKVÄLL
Vi pratade släktforskning och annat intressant i vanlig ordning. Ett 20-tal personer deltog
denna gång.
Lördagen den 8 november
ARKIVENS DAG på Alingsås kommunarkiv.
I år var Idrott, Kropp och Hälsa nationellt tema. Föreningen hade inbjudits av Alingsås
kommunarkiv – Eva Karlsson och Folkrörelsernas arkiv – Thomas Samuelsson, att
medverka för att informera om vår verksamhet och ge tips & råd om släktforskning. Ett
50-tal personer besökte arkivet denna dag varav ett 30-tal personer besökte föreningens
aktiviteter, under de 3 timmar som arrangemanget varade.
Denna punkt låg utanför det ordinarie höstprogrammet
Torsdagen den 20 november
FÖREDRAG OM SOLDATFORSKNING
Peter Hjortstam från Alingsås delade med sig av sina kunskaper om soldatforskning på
ett mycket inspirerande och kunnigt sätt. Peter har jobbat länge med soldatforskning och
har även skrivit några böcker i ämnet, bl.a. boken om Indelta soldater i Kullings kompani
i Kullings härad. Med hjälp av en Power Point presentation visade Peter hur denna bok
kom till och exempel ur innehållet. Totalt finns det ca 2000 soldater upptagna i denna
bok.
Föredraget besöktes av ett 35-tal personer.
Onsdagen den 3 december
CAFÉKVÄLL
Årets sista cafékväll avslutade verksamheten för detta år och som vanligt var det livlig
aktivitet när vi pratade släktforskning och annat intressant. Det stora intresset denna
kväll var den nya cd-skivan om Sveriges Befolkning 1890.
Totalt var vi ett 15-tal personer denna avslutande kväll.
Kursverksamhet
Kursverksamheten i sin helhet för året ser ut som följer:
Alla i samarbete med Vuxenskolan i Alingsås.
Dataprogrammet Disgen ver. 8
Nybörjarkurs, 4 gånger.
Start den 1/4-2003 på Hjälmared folkhögskola. Totalt 10 deltagare. Kursledare: BerntErik Nyberg.
Deltagarantalet till denna kurs överlämnades till Vuxenskolan hösten 2002, då föreningen
inte hade möjlighet att ställa upp med kursledare. Fortsättningskurs planeras att starta i
mitten av januari 2004.
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Nybörjarkurs i Släktforskning
Nybörjarkurs, 4 gånger.
Med start den 25/3-2003 i Vuxenskolans lokaler i Alingsås. Totalt 7 deltagare.
Kursledare: John Hedvall.
Nybörjarkurs, 4 gånger.
Start den 14/10-2003 i Vuxenskolans lokaler i Alingsås. Totalt 9 deltagare. Kursledare:
John Hedvall.
Ny kurs planeras att starta i mitten av januari 2004.
Korrekturläsning av div. längder i Alingsås med omnejd
Arbetet har fortsatt med hjälp av flera medlemmar i föreningen. Här finns nu hela
Alingsås stadsförsamling, födda, vigda, döda samt alla husförhörslängder. Hela detta
material är nu korrekturläst och rättat. Dessutom finns för Alingsås landsförsamling
födda, korrekturläst och rättat. Arbetet med all korrekturläsning är nu i det närmaste
klart och kommer därför att avslutas vid årsskiftet. Huvuddelen av detta material finns
nu tillgängligt på föreningens hemsida på Internet.
Medlemmar kan även till självkostnadspris få köpa kopior av registren antingen på
diskett eller på CD, alt. ladda hem filerna direkt från hemsidan. Se vidare information på
föreningens hemsida.
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”. Projektet kommer att avslutas i mars 2004 och Cd-skivan beräknas
utkomma till försäljning i augusti 2004.
På styrelsens vägnar:
Hans Fredriksson
Ordf.
Bengt Fredriksson
Sekr.
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