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Redaktören har ordet:
Skånes Genealogiska Förenings femtioårsjubileum och utställningen på Kulturen
i Lund den 19 och 20 september blev till
en storartad uppvisning av var släktoch hembygc!sforslmingen står idag. Det
blev till den största manifestationen
hittills på det området med ett nittiotal utställande föreningar och enskilda, som hade lockat en talrik och sakkunnig publik. SGF är bara att gratulera till det förträffliga sätt, som
det gen?mfördes.
Där gavs en överblick över vad sanfinns
här i landet, allt från vanligaantavlor,
omfångs- och innehållsrika släktutred•ningar, utredningar och berättelser om
gårdar, byar och socknar till historik
över skepparsläkter i sjöfartsbygderna
Bjäre och Kullabygden. Påkostade böcker
fanns, såväl som enkla skrifter, direkt
kopierade från utskriften, fint textade antavlor samt gårds- och bybeskrivningar med teclmingar, kartor och modeller.

Och intresset kunde man inte ta
miste på. Under en rundvandring med
program till vägledning kunde man
se hur besökare t rängdes för att
se efter om där fanns något just
för dem om den egna släkten och bygden. Alla ivrigt diskuterande med
varandra och utställarna, och säkert gick många därifrÅn efteratt
ha fått något problem löst eller
nya uppslag till fortsatt forslming.
Mera om de två utställningsdagarna
och vad som förekom på insidorna.
Sperling Bengtsson
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NYTILLKOMNA MEDLEMMAR UNDER 1987
Carl Andersson
Gunborg Andersson
Kerstin Andersson
Sonja Andersson
Ingrid Andren
Egon Axelsson
Meri Bergstedt
Rony Carlsson
Per-Eric Eking
Gunnar Grottling
May Gustavsson
Bengt-Erik Hallström
Guno Haskå
Barbro Håkansson
Evy Janson
Gunnel Johansson
Kerstin Jörsell
Einar Karlsson
Pär Lindblad
Gustav Nevbäck
Christina Nilsson
Maj Odqvist
Yngve Oretorp
Marianne R Persson
Ingemar Rosengren
Yngve Sundberg
Berndt-Arne Wemerson
Gunilla Sellman

Harplinge
Träslövsläge
Halmstad
Träslövsläge
Lund
Falkenberg
Södertälje
Malmö
Halmstad
Löddeköpinge
Varberg
Falkenberg
Furulund
Träslövsläge
Halmstad
Tvååker
Väröbacka
Falkenberg
Halmstad
Halmstad
Gull brandstorp
Svenljunga
Halmstad
Lund
Halmstad
Onsala
Kungsbacka
Kungsbacka

SSf=s första stämma
Sveriges Släktforskarförbund, som ·är
nybildat och för närvarande omfattar
31 medlemsföreningar och ca 2000 individuella medlemmar hade sin första förbundsstämna på Kulturen i Lund lördagen 1987.09.19. Vår förenings ombud var
Ludvig Kollberg.
Sedan funktionärer för stämnan valts
beslutades bland annat:
1. Föreningsavgift: 5 kr per medlem för anslutna släktforskarföreningar.-Personlig föreningsavgift utgör 100 kr per år.
2.Utgivning av publikationer
a. "Angeläget". Information från Sveriges Släktforskarförbund tillmedlemsföreningarna.
b. Eventuell årsbok, subventionerat
pris till medlemnar kr 50.
c. Påbörjande av "Svenska Sl äkt.er'",
d. Svenska sjukdomar, till salu. ,_
e. Förberedelser för Släktforskarförteckning mm.
3.Försöka anordna platsreservering för
arkivforskare.

En ny medlemsförteckning beräknas
utkomna under våren 1988.

4.En längre diskution utspann sig om eventuell överlåtelse av GF:s samlingar
i Stockholm till SSf. Frågan bordlades.
5 .Nordisk släktforskarkonferens äger rum
i Oslo 27-29 maj 1988.

HALLANDSFARARES INFORMATJ ON nr 6
kommer i början av mars.
Sista dag för inlärnnande av manus15/2

6.Försäljning av antavlor mm.
7.Utredningar av olika slag.
ANGELÄGET utges av Sveriges Släktforskarförbund, Red. Jan Appelquist.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sveriges Släktforskarförbunds
STOCKHOLM
GÖTEBORG

Postadress
Box 2029
103 11 STOCKHOLM
Vasagatan 10
411 24 GÖTEBORG

Besöksadress

Riddarholmen
Arkivgatan 3
Vasagatan 10

Telefon
08/206909

Postgiro
158622-1

031 /113344

Bankgiro
462-8848

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Kronobergs ~nealogiska förening anordnar fred 20 nov kl 16 - lör 21 nov kl 16
en kurs i SLAKT- OCH HEMBYGDSFORSKI\TING på Markaryds folkhögskola.Ur programmet
bl a: lokal hembygdsforskning, forskning över landskapsgränserna, handskriftsstudier, 150 år på 40 min (historiska notiser), exempel på forskningar.
Charlotte Lindgren, tel-. 0346/11180, har aru$lningsblanketter på vilka yt ter+
ligare information om kursen finns.

..
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HALLANDS
GENEALOGISKA FÖRENING

•

HÖSTMÖTE i FALKENBERG

•

Måndagen den 23 november kl 19

•
1.
2.

Loka.i:

FALKSALfN,

•

S:t.adge.e.nli..ga å.Ji.e.nde.n.
SLÄKT- OCH HEMBVGVSFORSKNJNG SOM KULTURFAKTOR.
:t.aialt iärv..aJL/uvalt-i.e.n -i.

3.

FOLKETS HUS, v-i.d S:t.olvt011.9et

E6:t.eJ1. 6ö1thand.Un9a-'I.Yla

E6~.:tuna B1to1t Eill Oi66on ÖveJI. ovarv....tdende ämne.

Sedvan.Ug:t. 6amkväm.

et :t.e
Lä6k et lä-Uöt

Ka66e.

8:-

Smö1t9å6 •.••••••.•.•.• 14: -

9 :-

W-i.eneJ1.b1töd .........•• 1:Kond-i.6kaka ......•.... 6:50

Fö!thand6bu:täitn-i.n9 av 6mÖ1t9å6 kan 9Ölta6 .ti..U.:
Agnu Und91te.n
4.

035/12 30 11

illeJI. Calti-Em-i.i A91teU

0346/14939

HGF :6 u:t.6:t.äUn-i.ng -i. Lund kommeJI. i.. 9.ö11.U9a6:t.e mån au dup.Uc.Vl.a6, 6ö1t a..tt 9e.
6å många 60m möj.U.9:t. :t..i..U6äUe au :t.a det av den.

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!

-----------------------------================================Skånes Genealogiska
Förenings 50-årsjubileum
SGF firade sitt 50-årsjubilelllTI den 19
och 20 september på Kul turen i Lund.
Jubileet blev en imponerande manifestation med ett 100-tal utställare
och över 2000 besökare. Hela Kulturens komplex av byggnader hade tagits
i anspråk för utställningens ordnande av nära 50 föreningar och kulturella organisationer, huvudsakligen
med anknytning till Skåne. Vad som

särskilt irnponeraoe var det stora antalet lokala släktforskarföreningar
eller föreningar med såväl hembygdsforskning som släktforskning för sin
verksamhet. Dessa olika föreningar
eller ringar var anslutna till SGF.
Till jubileet hade utkommit "Skånsk
Släktforskning" omfattancle 107 sidor
med olika uppsatser. Denna finns nu
i HGF:s bibliotek på. Broktorpsgården.
Av boken framgår även att Skåne har
17 s Läkt for skar för'enfngar . Till utställningen hac1e man sarmnanställt en
katalog på 34 sidor.
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Jubileet invigdes på lördagen i Auditoriet i Vita Huset med tal av museichefen för Kulturen Anders W Mårtensson och SGF:s ordförande Guno Haskå.
Gåvor överlämnades till Skåneförening~
en, och HGF:s ordf. överlämnade första
delen av Hallands Landsbeskrivning1729
utarbetad av Sperling Bengtsson.
På söndagen informerade sekreteraren
i DIS om ett projekt att på dator registrera alla Sveriges vigsellängder.
Vidare höll länsarkivarien i Eskilstuna
Bror Erik Olsson ett uppmärksammat föredrag över ämnet "Släkt- och hembygdsforskning som kulturfaktor". I Bossebo
kyrka hade man ordnat ett kyrkospel
med högmässa enligtl8)9 års gudstjänstordning. Agerande hade tidsenlip,a dräkter, kyrkstöten var i verksamhet, en
tjuv upptogs åter i församlingens gemenskap och barnaSöderskor kyrktogs.
HGF hade fått en utmärkt utställningsplats i Vita Huset i anslutning till
SGF:s egen. Våra medlemmar bidrogmed
en uppmärksammad exposition. Professor
Haskå hade även ett stort Hallandsbidrag "Släkten Stenström från Halland,
Asige, Eftra, Getinge, Halmstad, Harplinge, Kvibille och Slöinge". HGF:s
utställning anslöt till en skärm utformad av Charlotte Lindgren, Astrid
Santesson och Ingrid Thoren visande
bilder av Machumska (Kirsten Munk)huset i Halmstad, det riksbekanta Fredriksdal i Helsingborg och släkttavlor anknytande släkten Cöster till såväl
Fredriksdal som Machumska i Halmstad,
felaktigt döpt till Kirsten Munks,
vidare Johan Stiernhöök. Norra Halland
var representerat med anor från Fjäre
härad och den välkända 1700-tals byn
Äskhult, samt ett bygdespel från Lindome och Ethel Hammeltz forskning i
Släp socken.
Glädjande många hallänningar deltog i
och besökte utställningen och SGF:s
jubileumskatalog upptar följande nr:
45. Carl-Emil Agrell

0346/14939
- Släkten Agrell från Halland
- Släkten Millberg från Angetorp
- Gästgivaren A.J. Jönsson, Morup

51.

65.

Sperling Bengtsson 035/52001
Släkten Meuller
- Utdrag ur bouppteckningar i
Halmstad härad.
- Södra Hallands Båtsmanskompani
Ludvig Kollberg

035/37365

- Borgmästare Machums eller Kirsten Munks hus i Halmstad.
67.

Ivar Larsson

0340/40153

- Tvååkergårdar
83.

Astrid Santesson 0346/70065
Charlotte Lindgren 0346/11180
- Släkterna Pihl och Cöster i
Helsingborg.

91.

Henrik Karlsson
0340/11185
- Släkterna Liegnell,Ekman och
Cears från Halland och Skåne

93.

Ingrid Thoren

035/121074
- Johan Stiernhöök 1596-1675,
"den svenska lagfarenhetens
fader".

94.

Berndt Arne Wernerson 0300/15965
- Holkerydsfolkets anor från
Fjäre härad.

Utställarna kunde under de båda dagarna glädja sig åt ett stort intressse
från olika besökares sida och nya
kontakter slöts. Ett par intressanta
bidrag hade anmälts för sent för att
komma in i jubileumskatalogen:
Håkan Mattson
031/99 22 16
- Bygdespel från Lindome
Gunilla Sellman
0300/11681
- Antavla från den välkända 1700talsbyn Äskhult.
Ett stort antal genealoeiska böcker
och släktutredningar fran HGF:s bibliotek fanns även tillgängliga.
Ludvig Kollberg
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FÖREDRAG PÅ KULTUREN I LUND
DEN 20 SEPTEMBER 1987.
Sekreteraren i DIS (mera om DIS, se s 6 ),
Per Olof Bergman infonnerade om projekt
Claes (som inte är någon sorts förkortning), registrering av Vigsellängder i
hela landet fram till 1860. Vigsellängdema tillhör de grundläggande källor
som nu skall göras mera tillgängliga
efter beslut av DIS 1984. Fr amt.agrringer:
och registreringen av dessa blir det
första. I september 1987 är 21 register
färdiga, 21 nästan färdiga och ett stort
antal anmälda för registrering. Till
detta används DISREG-programnering för
inmatning och sortering. För att detta
omfattande arbete skall kunna genomföras
inom rimlig tid, vädjas till frivillig
hjälp av envar som har skrivit av Vigselböcker eller vill göra detta. Anmäl det till DIS eller HGF.
För det ta arbete ges vissa direktiv som
kan fås från DIS: Att ta med alla för
släktforskning väsentliga uppgifter,
bibehålla stavning och förkortningar
som sedan förtydligas särskilt, bedriv
inte släktforskning, skriv bara av det
som finns, använd mikrokort. Förkortningar bör också användas enligt DISregler för att bli gemensamt för alla.
Kyrkböckerna skrevs olika, ofta från det
ena pastoratet till det andra och där
kan finnas avvittring, föräldrar, vittnen,
åldersuppgif ter som också tas med och registreras för sig. Allt detta blir sedan sarmnanställt med i stort sett följande innehåll: Vigseluppgifter, statistik, tilläggsinf ormation, brudens och
brudgummens föräldrar, giftoman, övrigt,
hjälpregister, vigselbevis, register efter personbeskrivning, hemvist utanför
socknen.
När allt material har korrnni t ·-in till
DIS vidtar arbetet med läsning, inmatning, sortering av register, mångfaldigande, inbindning och spridning av färdiga register. När alla Vigselböcker har
registrerats på detta sätt, finnsplaner
på häradsvis register,databank, födelseoch dödregister, forskningsregister.
Släktforskare i hela landet upµnanades
att medverka i detta stora projekt genom
att själva skriva av Vigselböcker och se
till att alla socknar och församlingar
korrnner med. Under diskussion efteråt
gjordes en del förslag, bl a att det skall
läggas upp på de olika gårdarna eller
något liknande. På min fråga om hur mycket

som är färdigt om Halland, blev svaret:
"Inget alls!" Således är Halland ännu
en "vit fläck" i det avseendet, något
som bör tas som en utmaning av envar som
kan ha fördel av ett sådant register att
se efter vad man har och göra avskrift
av det som fattas. Mera detaljeradeuppgifter om hur arbetet skall bedrivas
kan fås från DIS, dit också det färdiga
arbetet kan lärrmas. Fortlöpanderapport
om hur arbetet framskrider kan också
fås. Medlemmarna i HGF skall givetvis
hållas underrättade om det aktuella läget.
Sedan talade länsarkivarien i Eskilstuna Bror Erik Olsson, överärrmet"Släktoch hembygdsforskning som kulturfaktor'.'
På stadsarkivet i Eskilstuna finnsalla
rninisterialböcker avskrivna fram till
1900, med register. Förfrågningar är
gratis. Kronofogdens arkiv anlitassällan, trots att det är en bra källa för
släkt- och hembygdsforskare. Han hade
en mellanställning mellan myndighet och
allmoge och skulle samla in material till
landshövdingens 5-årsberättelser. Där
finns också prästernas berättelser ti11
kronofogden (1800-talet), för att bara
närrma ett par källor. Detta ges nu ut
som årsbok av Lokalhistoriska sällskapet
i norra Sörmland, en livaktig förening
med mycket nära samarbete med hembygdsföreningarna.
Sperling Bengtsson

VEM VAR
BOCKSTENSMANNEN?
F;n bok om nya spännande f orsk-

n i ngsrön, som tar upp tidernas
mordgåta med rötter i vår
merleltidshistoria.
Du köper boken lättast genom
att s~tta in 68 kr(58 kr+lO
kr i porto) på postgironummer
414451-5. Du får då hem boken
i brevlådan.
Owe Wennerholm
430 33 Fjärås
Tel. 0300/41152
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SLÄKTFORSKNING MED DATORHJÄLP
Datorerna blir nu snabbt både bättre och
billigare och för oss släktforskare finns
det ·många områden där vi kan ha stor
hjälp av dessa.
Det finns redan en speciell förening
för detta, beskriven nedan. DIS, som den
heter, har bl a tagit fram ett program
för att lagra personuppgifter, och sedan skriva ut både antavlor och släkttavlor. Man kan också snabbt söka och
få fram tex alla personer som levt i
en viss församling, eller som är födda
ett visst år. Du kan få fram vilkauppgifter du vill bara de finns inmatade
till datorn.
Föreningen DIS håller också på med ett
projekt att mata in församlingarnas
vigselböcker på data. På sikt skall man
gå igenom hela landet. Detta ges sedan
ut i häften med namn- och gårdsregister,
v.i Ika vi släktforskare kan ha stor hjälp
av. Detta projekt kräver mycket arbete,
och det skulle vi kunna hjälpa till med
genom att renskriva vigselböcker från
hallandsförsamlingar och sedan skicka
dem till DIS för dataregistrering. Samtidigt underlättar vi vår egen forskning
genom att få fram lättlästa vigsellängder med register till.
Är någon intresserad av vad man kan göra
med datorn eller att registrera vigselböcker tag kontakt med DIS, adressen
finns nedan. Ni får också gärna ringa
till-mig om det är något ni är intresserade av inom databehandling.

Sven Johansson
tel. 035/12 88 64

V A D

Ä R

D I S ?

DIS är en självständig, rikstäckande
förening för släktforskare. Den tar
upp allmänna släktforskningsfrågor. Särskilt inriktas verksamheten på hur man
kan använda det moderna och effektiva
hjälpmedlet datorn i släktforskningen.
Föreningens syfte är enligt stadgarna
att undersöka och utveckla möjligheter
att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i
övrigt stimulera svensk släktforskning.
DIS har tagit fram och tillhandahåller
program för släktforskning. Programpaketet DISGEN ger möjlighet att hantera insamlade släktuppgifter, tafram
och skriva ut an- och släkttavlor med

register och tidsdiagram mm. Programpaketet DISREG ger möjlighet att registrera personuppgifter i arkivalier mm
och ta fram önskade register.
DIS har igång ett projekt för framtagning av register till landets vigselböcker kallat Claes.
DIS ordnar kurser för DISGEN- och DISREGanvändare. I Linköping finns klubblokal.
Medlemsavgiften för 1987 är kr 70, som
kan sättas in på föreningens postgirokonto nr 14033-5, Linköping.
DIS - Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen.
Adress: Hjortronvägen 89
590 54 SWREFORS
0

100 AR MELLAN 3 GENERATIONER
Som en tumregel brukar men - inom ·släktf orslmingen ange att det me l.Lan tre generationer bör vara 100 år. Det är kanske mera inom medeltidsforskning som
'
en sa.d an regel kan vara bra att erinra
sig. Här nedan visar ett kontrollerRt
nut LdsexempeI att regeln i detta fall
lämnar en minst sagt noggrann bekräftelse.
Olaus Kollberg, råd-och handelsman i
Halmstad - - - - - - - - f 1772 5/3
sonsonsson (sss):
Erik Kollberg, grosshandlare,konsul i
Halmstad - - - - - - - - f 1872 30/12
Carl Magnus Kollberg, handlande i
Halmstad - - - - - - - - f 1809 27/9
sss:
Ludvig A Erik Kollberg, civilekonom,
Halmstad - - - - - - - - f 1909 25/3
Carl Ludvig Kollberg, skeppsredare,
Halmstad - - - - - - - - f 1837 3/3
sss:
Erik Ludvig Kollberg, professor
Lindome - - - - ~ - - - f 1937 24/6
Erik Kollberg, grosshandlare, konsul i
Halmstad - - - - - - - - f 1872 30/12
sss:
Ma.gnus Erik Olof Kollberg,
Lindome - - - - - - - - - f 1972 7/10
För de här redovisc1de sex generationerna
stämmer 100-årsregeln med exakta siffror.
Ludvig Kollberg

y

