HALLANDS FARA RES
INFORMATION
Medlemsblad för Hallands Genealogiska Förening

Mars 1987

Nrl

Årg.2

Red. Sperling Bengtsson, Särdals Lyckeväg 16, 310 42 Haverdal

Redaktören har ordet:
En god fortsättning på ett nytt släktforskarår!
Det började med en köldknäpp, så att
några minusgrader sedan kändes som rena sommaren. Man kan se tillbaka och
jämföra - så var det då. Vintern 1942
blir som en saga för de unga, som nu
får höra berättas om hur det var. På
samma sätt som vi en gång hörde talas
om vintern 11åttioåtta11 och säkert hade
den äldre generationen i sin tur hört
talas om den hemska snöstormen 1850
och så vidare bakåt i tiden. Kanhända
någon av mina anfäder var med om en
sådan ovanlig årstid, inte bara kalla
vintrar, utan också torra, varma somrar med missväxt som följd. Hur upplevdes det och hur påverkades de av
sådant?
Så till något annat. När mikrofilmen
kom, blev det en bra hjälp för släktoch hembygdsforskare. Nu var man inte
längre bunden till landsarkiven, utan
kunde sitta på biblioteken och göra en
stor del av arbetet. Såvida man inte
rentav hade egen läsapparat och kunde
låna hem filmer. Men rätt snart upp-

täcker man, att arbetet koncentreras
till ett fåtal socknar och tycker att
man känner de flesta, som bott där en
gång i tiden. Kanske började man då
helt spontant att skriva av det viktigaste, sådant, som skulle komma till
användning senare. Användbarheten stiger med antalet avskrivna sidor ur
Kyrkböcker och andra källor, när man
slipper se igenom film efter film för
att följa en viss person genom livet.
Det är sådana avskrifter ur Kyrkböcker, Mantalslängder och liknande, för
hela socknar, men också utredningar
om byar och socknar, som kanske ligger "hemma i byrålådan", som vi nu
vill försöka få reda på och kartlägga inom Halland. För att på så vis
komma andra till del och undvika dubbelarbete - det finns mer än tillräckligt ändå. I detta nummer presenteras gjorda och påbörjade avskrifter.
Men låt inte det stora verk, som nu
göres av så många i södra Halland, avskräcka dej från att lämna din pusselbit.
Sperling Bengtsson
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STYRELSEN:
Ludvig Kollberg, ordf
035/37365, Halmstad
Arnold Mårtensson, v.ordf
035/117895, Halmstad
Charlotte Lindgren, sekr
0346/11180, Falkenberg
Ivar Larsson, kassör
0340/40153, Tvååker
Carl-Emi I Agrel I, klubbmäst
0346/14939, Falkenberg
Ann-Marie Mel in, bibl
035/126334, Halmstad
Sper I i ng Bengtsson
035/52001, Harplinge
Ethel Hammeltz
031/935207,Särö
Ingrid Th o r n
035/121074, Halmstad
å

Rolf Åkesson
0430/50547, Knäred
Sven Berthag, supl
0346/43545, Slöinge
Henrik Karlsson, supl
0340/11185, Varberg

================================---=-KWv.ien ,i_ "Lä-6n,i,ng av gammal hancl6til"
ta6 upp ,i,gen med bönjan den 11 maM
kl 14. Lokal: Bnoktonp6gånden.
KWv.iledane bUn Sp~Ung Bengt66on
Anmälan kan göna6 till Stud,i,e6nämjandet
tel. 035/102412

i Göteborg 1931. Följande år blev han
komminister i Töllesjö i Älvsborgs län
och 1939 i Lindome i Halland och Göteborgs stift. År 1942 utnämndes han till
kyrkoherde i Östad och flyttade till
Västra Frölunda stora stadsförsamling
1951 som komminister och blev kyrkoherde där 1961 och utnämndes till kontraktsprost 1957.
I samband med sin pensionering flyttade Hugo Eckerdal till Halmstad 1972,
där han hade längre prästförordnanden
och var även mycket aktiv inom sjukhuskyrkan. Han och hans maka Vera fostrade en stor familj med 6 barn, 25
barnbarn och flera barnbarnsbarn.
Hugo Eckerdal jordfästes i Halmstads
S:t Nicolai, den enda katedralen i
Göteborgs stift, som uppfördes i början av 1400-talet, när Halland tillhörde ärkestiftet i Lund och hade en
prost över Halland representerande
ärkebiskopen. Stiftets präster hade
talrikt infunnit sig till högtiden
och kyrkans stora mittskepp fylldes
av anhöriga och vänner till den bortgångne. Skön orgelmusik utfödes av
Paul Tufvesson som inledde andakten
med Adagio ur Sonat i Ess-dur av Bach,
sonen Lars Eckerdal spelade Largo ur
flöjtsonat i h-moll av Bach.
Hallands Genealogiska Förening minnes
Hugo Eckerdal med tacksamhet som kursledare i släktforskning, då våra medlemmar fick ta del av hans stora kunnande. Som ordförande i föreningens
valberedning verkade han sedan föreningens början.
Ludvig Kollberg

MÖTE I KUNGSBACKA
ONSDAGEN DEN 18 MARS KL 19
Lokal: Aranässkolans aula

====================================="SLÄKTFORSKNING DÄR KYRKBÖCKER SAKNAS"
IN MEMORIAM.
Kontraktsprosten Hugo Eckerdal avled
den 29 januari 1987 i en ålder av 80
år och 18 dagar. Han var bohuslänning
till börden och född i Lysekil. Han
blev teol. kand. 1930 och prästvigdes

J.ngmft Rolf F.ke.lurl, C-ötel::org föreläser

Efter föredraget kommer samtal i grupper att ordnas sockenvis för att ge
möjlighet till anbyten.
Cafeterian kommer att vara öppen.
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HALLANDS
GENEALOGISKA FORENING
kallar till
0

••

VARMOTE i HALMSTAD

Tisdagen den 31 mars kl 19
Lokal: Broktorpsgården, Kyrkogatan 12

1.

Stadgeenliga ärenden.

2.

KOGNATISKA LINJER I SLÄKTFORSKNING; Som framgår av rubriken kommer
överläkare Björn Rosendal, Kastanjegården i Veinge och läkaren Henrik
Karlsson, Varberg tala om kvinnliga linjer i släktforskning. I anknytning till anornas geografiska spridning kan man kanske dra vissa
slutsatser och möjligen kan speciell begåvning spåras lHngs kvinnolinjen. Man kan erinra sig att vissa folkgrupper, som hos de keltiska
skottarna, räknas tillhörighet till en klan och dess namn endast via
kvinnolinjen.

3.

Sedvanligt samkväm.
Valfri dryck •...•... 2:(Kaffe,te,lättöl.el.läsk)

Smörgås
Wienerbröd el. kaka

14:4:-

Förhandsbeställning kan göras till:
Agnes Lindgren
4.

035/123077

el. Carl-Emil Agrell

0346/14939

Gör ett besök i föreningens lokal på n.b. och bekanta er med Videologen - en bärbar läsapparat för hemlån. Föreningen har även inköpt
en läsapparat för mikrokort. Genom att söka i de genealogiska böcker
och tidskrifter samt medlemsblad och forskarförteckningar från andra
föreningar, som finns här, kan ni stifta nya släktforskarkontakter.
ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!

==========~============================================================--1729 års landsbeskrivning1 del II
Kort före julhelgen 1986 utkom från trycket ett digert bokverk omfattande inte mindre än 923 sidor som bör finnas
hos varje hembygdsförening och genealog i länet. Sperling Bengtsson, Särdal, ansvarig utgivare för detta medlemsblad, har med okuvlig energi och
flit fortsatt med att skriva av den
på Landsarkivet i Lund förvarade

landsbeskrivningen från år 1729. Beskrivningen har inte någon motsvarighet i andra landskap. Utgåvan redovisar vad som antecknats för Halmstads
fögderis 26 socknar. Den redovisar
bl a hemmanens och dess hus beskaffenhet, vem som ägde jorden och vem som
brukade den, när gården eller åborätten tillträddes, hushållens stor-
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lek samt skatter och andra avgifter.
Varje socken har dessutom sin egen beskrivning som omtalar tillståndet i
socknen och beskriver jordbruket, kreatursskötseln, andra näringar, vägar
och broar och vilka sockenhantverkare
som fanns m.m.
Sperling Bengtsson har genom riktiga
noter kompletterat beskrivningen med
namn på de åbor och andra personer
som inte antecknats i landsbeskrivningen. För varje socken har han dessutom upprättat ett personregister,
hemmans- och ortsregister och ordförklaringar. Den för folkmålet intresserade har i ordförklaringarna en
rik källa att ösa ur.
Som bekant saknar vi genealoger husförhörslängder från den tid landsbeskrivningen omfattar. Vi är hänvisade till de många gånger magra uppgifterna ur mantalslängderna. Landsbeskrivningen utökar på ett utomordentligt sätt vårt vetande om de förfäder som verkade under 1700-talets
första årtionden. I beskrivningen får
vi "kött på benen" till våra släktanteckningar genom uppgifterna om jordens, husens och bondens ekonomiska
förhållande m.m.
Tidigare har som bekant utkommit den
beskrivning som redovisar Laholms fögderi. Denna beskrivning omfattar socknarna: Holm, Söndrum, Vapnö, Harplinge,
Steninge, Getinge, Rävinge, Slättåkra,
Kvibille, Asige, Slöinge, Eftra, Skrea,
Årstad, Abild, Vessige, Askome, Drängsered, Krogsered, Gällared, Gunnarp,
Ljungby, Alfshög, Vinberg, Stafsinge
och Morup.
Boken kan köpas på museerna i Halmstad
och Varberg till det billiga priset av
150:- kr och kan även beställas per
telefon hos museerna.
Tel. 035/109480 eller 0340/18520.
CM Andersson

-------=-===============------------Medlemakna uppmana6 att komma in med
mek detaljekade och komplettekande
uppgiotek .tlll 6ok6kakoötieckningen.
Skkiv till: Chaklotte Undgken
Igeldamm6vägen 10, 311 00 Falkenbekg

=============================~======

FRÅN KNÄREDS FORSKARRING.
För att underlätta för släkt- och
hembygdsforskare och undvika en massa tidskrävande dubbelarbete, har föreningar bildats, som skriver av kyrkböcker, busförhörslängder, mantalslängder, bouppteckningar o.d. Några
sådana utgivna och påbörjade avskrifter presenteras på motstående sida.
Vi i Knäreds Forskarring Uppmanar anrlra föreningar eller enskilda personer
att meddela redaktören för detta medlemsblad om ni har eller har tänkt
att göra någon sådan avskrivning för
en ev. sammanställning av vad som
finns avskrivet i Halland.
På detta sätt kan vi få mera avläst
och renskrivet. Vi måste tänka på den
generation som nu växer upp. De får
mycket svårare att läsa den gamla
skrivstilen än vad vi har p.g.a den
nuvarande uppläggningen av utbildningen i dagens skola.
GB gärna tillsammans och bilda en för-

ening i varje församling för att arbeta med avskrivningar, dokumentation,
fotografering och liknande.
Jag skall försöka presentera hur vi
arbetar i Knäreds Fotskarring, vilken
vi bildade för c:a 6 år sedan.
Vi är en förening på c:a 35 medlemmar,
som sysslar med nämnda avskrivningar.
Det största och, som jag tycker, viktigaste arbetet är dokumentation om
bygden förr och nu. Vi har väldigt
lätt att glömma att även nutid blir
historia om c:a 50 år. Därför fotograferar vi ruiner och bebyggelse som
den ser ut idag. Ruiner efter bebyggelse utmärker vi på ekonomiska kartan
och på en numrerad rostfri plåt på
plats i naturen. Detta nr finns sedan
i den dokumentation om bebyggelsen och
de som bebott denna förr och nu.
Vi försöker även att finna äldre foto
från bygden, som vi avfotograferar och
identifierar. Allt för att kormnande
generationer ska kunna leta upp sina
anfäders boplats och se hur samhället
har förändrats.
I detta sammanhang tänk
på dina egna foto - vad
och vilka personer, som
blir historia om c:a 50

på att skriva
de föreställer
finns med. Det
år.
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Ut2ivno avskri ftel"'
Ö-Kor-up ·

.

Födda Vigda Döda

Hossliiiv
Skunvneslöv

.

Våxtor-p
'Ränneslöv

...

.
.

Ysby

Tjär-by

.

Knär-ed 1

"

Knär-ed 2

.

1 716-1911

..

1692-1894
1704..;'.1·914

"

1686-1892

"

1685-1892

. .

1 688-1892

Veinga Hembyod~för-ening

"
Knärads Forskarring

1893-1914

.

In-och utflyttnings
1746-1914
längd
Födda Vigda Döda
1 697-1 841

Laholm 1
Laholm 2

"

"

Födda Vigda Döda
Husförhörslängd

.
.

"

.

1842-1892

Husför-hörsl.Laholms stad 1 852-1860
Laholms lands f1 860-1 878

Hishult
Veinge

.

Ö,Karups Minnesvår-dsför-;ning

1 704-191 4

Veinge

.

1693.,;1930
1693-1922

1 682-1892
1 855-1862

Veinge Hembygds förening

Påbörjade avskrifter
Knärad

Husförhörslängd

Våxtorp

In-och utflyttningslängd
Födelse Vigda.Döda
Ve inge
!I
•
In-och utflyttningslängd
Hishult
"
"
Födda
Vigda Döda
Veinge Husförhörslängd

"
Y:;by
H4s.för-hör!tlängd

•
Hosslöv

Husför-hör:,lö.ngd

1808
1828
1 830-1 850
1 856-1861
1868-1874
1 885-1894
1760
1 772-1 781
1785-1790
1 799
1808-1812
1 884-1 895
1 780-191 7
1 895-1 91 7
1 893-1 91 7
1 728-1 91 7
1 771-1917
1 893-191 7
1 862-1 869
1 892-1 899

Knöreds Forskarring

ö-Karups Minnesvårdsför.
Knärads Forskarring

Vainge Hembygdsförening

1 81 5-1 821
1860-1867
1 880-1 886
1 81-5.-1-821
1825
1850-1852
1862-1868
1886-1892

Knöreds Forskorring

1783-1785
1826-1831
1 831 _, 840
1840-1848
1848-1856
1 856-1 861
1884-1900

Ö-Korups Mi.,:inas~år;-dför-ening

Knärads Fors~or-r-ing

•

.".

"

...
•

Adresser till föreningor.no,1986
Knär-eds Forskorring

c/oRolf Åkesson Tollvögen 9 310 20 Knärad
0430/50547
Veinge Hembygdsför-eningc/oHorry Nilsson Mestocko 312 03 Vainge
0430/91025
Ö-Karups Minnesvårdsförenin~
c/o·Carl Bengtsson Jansson'väg 3 312 05
0430/20574
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Vi är inte de enda, som arbetar på d~t
sättet utan jag tror att det förekommer på många orter och jag hoppas att
sådan dokwnentation kom igång överallt.
Bilda således i varje församling en
förening, som arbetar med avskrivningar, dokumentation, fotografering, släktforskning och rapportera till redaktören, vad som är utfört och påbörjat.

PRlSLlSTA FOR SVENSK ARKIVIl-f"OllHATIO~ (SVAR)
(yiilllllldo fr o ~ 1906-07-01)
OoMB pri1liat1 upptor du priser sam gullur för ~et specifike

uortimcnt uv vurar och tjön~tur oom producuruu Vld dut uv riko~L·kivut understiillda Svt:n9k 11rkivinformat.ion (SVAil) i Rum11ulu.
Utöver angivna pri11er tillkanvner en generell foktureringsuvgift
11v 10 kr,
1, Hikrokort, per 11t

10:-

2. P11pperakopi11 av masterjacket, per st
Ovrig11 pappt:rokopior, pur uida
), Uthyrning av unstuko mikrokort, per kort
( min11t11 boutällnirlfJ 6kull ovou en urk rvul1uk volym), ltigut~ d~b kostn 10:4, Fori.karpi&tu vid lä~uppurat, per dog
5, Pilllel för JO mikrokort, med indaK, por ut

Jag kan försäkra er att ni lär känna
bygden och befolkningen på ett fint
och naturligt sätt. Samtidigt gör ni
ett arbete av stort värde för kommande generationer.
Lycka till!
Rolf Åkesson
Tallvägen 9
310 20 Knäred

5:2:2:50:-

25:-

6, Piirm för mikrokort mm, med etikett, per et

25:-

7, Försemlingukatulogcr:

)0:-

0 - 50 sidor
51 - 100 -"100 -

B. Liinsliutar

~0:-

75:)0:-

9, SVAR :11 informetionopilrm (huvudkotulog) inkl

komplotteringar ca 2 tjgr/ur tillu kyrkoböckur'för hulu lundt:t 1'111011 pii mrkrckcrt , Dotl"
burilknBB tu ytti:rligurc 5 år,
500:011

Tidigura innehavare av SVAR-pärmen k1111
ubonneru på komplt:tt11ringur t:nl ovunlilliendu till Dll koutnod uv

UR »HUSLÄKAREN«« 1835
D r u c k e n h e t är en förgiftning af
starka drycker med narkotiska symptomer. Att låta den druclrne sofwa ruset
af sig, är en icke alltid säker regel,
emedan denna sömn icke sällan slutas
med slag. Bättre är att lägga den druckna med upphöjdt hufwd, befordra
ecklet till werklig kräkning, antingen med kittling på tungspenen, eller
med ljum smörlaka. Efter kräkningen,
äfwen om denna icke gått för sig, gifves en eller twå koppar starkt kaffe;
wanligen plägar ruset derefter bortdunsta. Att twätta hufwudet med ättika samt intaga en eller annan matsked deraf, är likaledes werksamt;
då fara för slag, måste ådern öppnas.

==============================-===-=
I en dödbok från Törnevalla socken i
Östergötland kan man läsa följande:
LifGrenadiär Jonas Bjerfelt död 1851
den 13 Febr. Genom återhållsamhet i
njutandet af spirituösa drycker ådrog
han sig Wattusot, 70 år ganmal.

C.L.

------------------------------------

Uthyrning uv mikrokort vio folkbibliotek m fl reglerou genom
11urukildu ubonnemur,gr;m,tal,
För uv11r pi bl<ri ftU gu forskorbustöllningor
(On11kaJ maAkoutnad ~br 11ng1111 vid beulällning)

MANUSSTOPP DEN 1 SEPTF.MBER •

00:-/\tinvn.:

Vid viu1111 uiirukilt omfattande beotöllningor ovouenda praduktgruppernli 1-6 g.,11 mojUgtuit tiil rob11tt 1:nligt ovurw111ko1M1t:lut: frl,n fdU till full,

I

UTNYTTJA DATOR I SLÄKTFORSKNINGEN

Föreni~en för Datorhjälp i Släktforskn ingen {DIS) bildades är 1 960 och hnr
idag över 400 medlemmar i hela lundet,
DIS har utvecklat programpaketen DISGEH
för att hålla reda pä den egna sliikten
och DISB.EG för att fra.msttilla register
öv~r kyrkböcker mm.
Programmen kan köras pA flera olika

hom- och peraondatorer.
DIS utger tidskriften

SLÄKTF0ilSKARllYTT.

Fyll i och poota taloJl8en rednn idagl
lnsilndes till, Föreningen DIS,
c/o Djelkäker, Hässleg. 5,
582 67 LINKÖPING

□D
Namna

8

)00:-

Jag vill veta mer o~ DIS
Jag vill bli medlem i DIS
( 7 0 kr per Ar)

................................

Ad1·eso 1
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