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En härligt varm och solig högsommardag samlades ca 50 medlemmar i föreningen 

Bågenholm-Håbolssläkten på tunet vid Gäserudsstugan. Glädjande var att några nya 

medlemmar närvarade. Tyvärr var det få yngre medlemmar som deltog. 

I enlighet med släktföreningens ändamål präglades träffen av kamratlig och positiv samvaro. 
 

En smaklig kall buffé med fruktinslag dukades upp i stugans matsal och kunde avnjutas såväl 

ute som inne i köket. Numera består maten av kallskuret till skillnad från kalas i dåtid, då  

långkoken mer präglade menyn och frukten nog sällan serverades annat än i form av 

puddingar eller kräm. 
 

Roland Olsson från Ed kåserade och gav exempel på hur slumpen ibland kan avgöra om man 

intresserar sig för släktforskning. Han beskrev hur arbetet kan gå till med studier i olika 

socknars dokument.. Han beskrev vilka irrvägar man kan spåra in på i sitt sökande efter olika 

släktgrenar och hur många i norra Dalsland är släkt med varandra. Olof Bågenholm adderade 

ytterligare med tips genom att använda sig av datorbaserade program i sökandet efter sina 

rötter. 
 

När årsmötesförhandlingarna avklarats kunde alla stärka sig med kaffe och utsökta hembakta 

kakor, vilket gav känslan om kalas förr i tiden. 
 

Ragnar Emanuelsson initierade oss att sjunga Visan om Håbol till Ylva Kadins fiolspel. 
 

De flesta av deltagarna åkte sedan per bil till Högkil, där nuvarande ägarna Anders och 

Catarina Nilsson berättade om gården förr i tiden, viktiga händelser där, och hur den numera 

drivs med betande djur under sommartid. Om Högkil står mer att läsa i årsskriften för 2010-

2011. Vid den av släktföreningen år 1968 resta minnesstenen berättade Olof Bågenholm om 

Petter Anderssons liv och gärning, denne aktningsvärde man som bebodde Högkil och som 

var aktiv i både lokal- och rikspolitiken. Vid stenen sjöng vi gemensamt Dalslandssången. 

Denna sång illustrerades mycket väl, då vi gjorde en liten vandring ut i hagarna , bland 

lövträd och ner mot sjön, en upplevelse när Dalsland är som vänast. Högkil är ett exempel på 

fantastiskt val av boplats  som inte så ofta skådas idag.   
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