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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Det går bra för föreningen!

Mycket  glädjande!  Vi  kan  konst-
atera, att medlemsantalet ökar. Del-
tagandet  i  föredragsaftnar  och  ut-
flykter är högt och tjänsten ”Jour-
havande  släktforskare”  utnyttjas 
som aldrig förr. 

Hemsidan har utvecklats mycket.
Den är mera lättöverskådlig och det 
ges  nu  många  tips  om släktforsk-
ningsfrågor,  som  går  utanför  för-
eningen.  Ta  t.ex.  tipsen  om  att 
kunna på Kunskapskanalen se och 
höra flera av de föredrag som gavs 
på Släktforskardagarna i Nyköping.   
Du har  väl  också  sett,  att  du  kan 
lägga upp din egen släktforskning 
på Föreningens hemsida+ Gå in på 
hsbf.se. Under länkar ser du en rub-
rik  ”Medlemmarnas  hemsidor”. 
Ditt arbete kan läggas upp där, om 
du vill.

Påminnelsetjänsten  via  e-post  har 
introducerats  och  responsen  har 
varit mycket positiv.  Men för att 
kunna tillhandahålla den till fler så 
behöver vi  e-postadresser. Du som 
ännu  inte  har  kunnat  ta  del  av 
tjänsten men vill  ha  den -  skicka 
ett  e-postmeddelande  till  fören-
ingens adress:
hsbf.sahbg@gmail.com.
Föreningens  ekonomi  är  stabil. 
Prognosen till  årets  slut  är,  att  vi 
går  lite  plus  jämfört  med budget. 
Det  är  ju  egentligen det  idealiska 
resultatet. Avsikten är ju, att med-
lemmarna ska få full valuta för sin 
medlemsavgift, inte att föreningen 
ska lägga pengar på hög. Det kan 
komma andra tider med andra krav 
eller  behov,  men  för  närvarande 
gäller detta.

Medlemsutvecklingen  är  viktig. 
Har  du vänner,  som uttrycker  in-
tresse  för  det  du  håller  på  med, 
släktforskning,  så  råd  dem att  gå 
med i vår förening. Det är ett my-
cket gott råd och de kommer inte 
att bli besvikna.
En inte så liten del av föreningens 
själ ligger i, att vi har egna mycket 
kompetenta och duktiga kursledare 
och att  det krävs medlemskap för 
att få gå de kurser, som föreningen 
anordnar. Därför är det naturligtvis 
oerhört  viktigt,  att  vi  även  fram-
över  har  tillgång till  kunniga och 
duktiga,  pedagogiska  kursledare, 
som kommer ur våra egna led.

Föreningen  erbjuder  omfattande 
stöttning  för  den,  som  vill  enga-
gera sig för detta och genomgå den 
mycket  fina vidareutbildning,  som 
ges  i  regi  av  Sveriges  Släktforsk-
arförbund. Våra kursledare intygar 
med kraft, att det är mycket, myck-
et både lärorikt och stimulerande.
Säg till om du känner för detta!

 
Så  får  jag  önska  alla  en  God  Jul 
och  ett  Gott  Nytt  År  med  många 
intre-ssanta och stimulerande släkt-
forskarupplevelser.

Thomas
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Thomas Laurin



Vår ordförande Thomas Laurin häl-
sade  alla  välkomna  och  hoppades 
att  vi  skulle  få  en  fin  dag  till-
sammans.
Vår  duktiga  chaufför,  som  hette 
Fredrik, lotsade oss mycket bra på 
alla  de  små  landvägarna  som  vi 
körde på.

Vårt  första  stopp  var  Svaneholms 
slott.  När  vi  kommit  hit  blev  vi 
serverade  kaffe  och  en  fralla  och 
det smakade som vanligt gott.

Vi  blev  sedan  uppdelade  i  två 
grupper. De två guiderna hette John 
Wickman och Sonja Andersson och 
de  var  båda  mycket  kunniga  om 
slottets historia.
Troligtvis  var  Svaneholms  före-

UTFÄRD TILL SVANEHOLM OCH SKARHULT
Text Christina Nygren, foto Christina Nygren, Olle Svetoft

På morgonen klockan åtta hade femtio släkt-
forskare samlats vid Hamntorget för att besöka 
ett par av våra gamla slott.

gångare  en  sätesgård  som låg  vid 
Skurups  kyrka  och  som på  1530-
talet  flyttades  av  Mourids  Jepsen 
Sparre  till  den  holme  där  Svane-
holm idag ligger.

1782 flyttade Rutger Macklean, då 
40 år gammal, in på slottet som han 
ärvt  av sin morbror,  Gustaf  Julius 
Coyet.
Rutger Macklean gjorde en stor in-
sats  inom det  svenska  jordbrukets 

utveckling  genom  sitt  arbete  med 
att  införa  enskifte  i  Skåne,  vilket 
också  första  gången  ägde  rum på 
just Svaneholm.

Han  förstod  att  det  skulle  bli  ett 
effektivare  jordbruk  om man slog 
ihop alla  de små jordlotterna som 
låg utspridda överallt till större.

1816 dog Macklean, 73 år gammal, 
på Svaneholm.

Vi fick också berättat att på 1700-
talet  delades  slottet  upp  i  den 
”svenska  sidan”  och  den  ”danska 
sidan”.  Den  svenska  sidan  hade 
Stockholms  slott  som  förebild. 
Detta kan man faktiskt se, om man 
tittar på bilden ovan.

Det berättades också att  det  fanns 
många spöken på slottet. Vi hittade 
detta.
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Helene Brågård välkomnar på Kungsgatan

Kaffekön på slottscaféet

Guiden John Wickman

Svaneholms slott

Spöket på Svaneholm



Efter visningen av de fem våning-
arna  på  slottet  smakade  det  gott 
med lunch i Slottsrestaurangen.

Sedan styrde vi kosan till vårt nästa 
slott, Skarhult.

Här blev vi också väl mottagna och 
omhändertagna  av  guiderna  Sara 
Bijnens och Sara Fredriksson.

Alexandra  von  Schwerin,  slotts-
frun  på  Skarhult,  har  i  sin  bok 
skrivit  om  ”Den  dolda  kvinno-
makten  -  500  år  på  Skarhults 
slott”. Vi fick berättat för oss om 
en del av dessa kvinnor.

Den  kvinna  som  byggde  renäs-
sansslottet  på  1500-talet  hette 
Mette  Rosenkrantz  och  var  Dan-
marks rikaste kvinna.

På  1600-talet  svarade  Beata  von 
Königsmarck för  driften av Skar-
hult.  1700-talskvinnan  represent-
erades  av  Christina  Charlotta 
(Stina)  Piper.  Stina  Piper  var 
barnbarn till den förmögna Chris-
tina Piper och hon blev Erik Brah-
es  andra  fru.  Till  sist  1800-tals-
kvinnan  Maria  von  Schwerin 
(1864-1952)  som  var  dotter  till 
torparen  Måns  Nilsson  och  Elna 
Petersdotter. Hon döptes till Thilda 
Maria Månsdotter Nilsson.

Under  åren  1944-1957  bedrevs  i 
slottet  en  hushållsskola,  inled-
ningsvis i samarbete med Märtha-
skolan i Stockholm.

Vid  sextiden  återvände  vi  till 
Helsingborg  och  vi  kunde  alla 
skriva under på att vi hade haft en 
fantastisk dag på två av alla våra 
skånska slott.
Trevlig  och kunnig  guidning,  bra 

mat, skicklig chaufför samt fint vä-
der.  Ett  par  regndroppar  föll  men 
då satt vi i bussen.

Tack alla för trevligt resesällskap!
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Lite mingel inne på gården

Olle Svetoft fotograferar till HSBF-NYTT

Skarhults slott

Sara Bijnens guidade den ena gruppen…

…och Sara Fredriksson den andra

Fikapaus innan det var dags ett åka hemåt 



Nya medlemmar

Den 23 september hade Föreningen 
besök  av  ett  tjugotal  medlemmar 
från SeniorNet i Helsingborg.

Stadsarkivarien  Torgny  Fransson 
välkomnade  alla  till  Stadsarkivet 
och tog  med besökarna  ut  till  ar-
kiven  där  han  visade  runt.  Något 
som fångade allas  intresse  var  de 
gamla  kartorna  och  ritningarna 
över  Helsingborg  som  visades 
fram.  Bl.a.  1903  års  handritade 

kartor av Schade. Verkligen detalj-
rika och tydliga.

Torgny berättade att man kan finna 
allt  i  ett  arkiv,  såväl  kommunala 
handlingar  som  privata.  Till  och 
med  gamla  barnmorskejournaler 
och gamla röstlängder och även ga-
mla  körkortsprov från  en  av  Hel-
singborgs körskolor.
Efter  en  extra  lång  rundvandring 
hälsade Olle Svetoft alla välkomna 

till  Föreningen  och  han  berättade 
lite  allmänt  om  Helsingborgs 
Släktforskare- och Bygdeförening.
Därefter  berättade  Anita  Larsson 
hur  man  börjar  släktforska.  Det 
första  att  göra  är  att  fråga  äldre 
släktingar,  kolla  foton samt samla 
så  mycket  material  som  möjligt. 
Sedan är det kyrkböcker som gäll-
er.  Anita presenterade detta på ett 
mycket tydligt och klart sätt. Även 
ett  fall  från  verkligheten  visades, 
nämligen hur man hittar förfäderna 
till Augusta Hall.

Efter  en  livlig  frågestund  tackade 
SeniorNets ordförande, Ingrid Bje-
rne,  för  att  de  fick  komma  till 
Föreningen och Stadsarkivet.

Förhoppningsvis resulterar besöket 
till många nya släktforskare. Flera 
anmälde  sig  redan  till  vårens 
nybörjarkurser.

SeniorNet på besök
Av Christina Nygren

Lennart Abrahamsson 
Carl Andersson
Lars Andersson
Per Anderstedt
Eva Appelqvist
Olle Appelqvist
Birgitta Bjurell 
Mats Bredgard 
Glenn Bülow 
Renée Börresen
Birgitta Carlsson 
Rune Carlsson 
Lisbeth Eliasson 
Kerstin Engström
Lars Engström 
Lars Falk
Agneta Fredriksson 
Annika Friberg Nilsson 
Kenneth Fritz
Ingrid Gotthardsson 
Barbro Gunnarsson
Staffan Gunnarsson 

Lena Gustavsson
Stig Hallquist
Lars-Olle Hansson
Else-Marie Hjulström
Eddy Holmström
Stina Holmström
Lars Hörstedt
Leif Jaxmar
Kerstin Johansson
Kjell Johansson
Marina Johansson
Mats Johansson
Richard Kirkevall
Irene Leo
Carl Axel Lindhe
Eva Lindqvist
Irene Lundmark
Bengt Magnusson
Kerstin Magnusson
Lisbeth Magnusson
Katarina Malmberg
Maj Möllergren

Viola Nilsson
Eva Nord
Gertrud Olofsson
Kurt Persson
Lena Persson
Irene Schill
Karin Siegrist
Johan Silfversparre
Marianne Skoog
Bodil Strömberg
Ulrika Svenhag
Annette Svensson
May Svensson
Anita Sydow
Bengt Sydow
Lena Thilfalk
Anita Törnkvist
Dane Ulriksson
Bente Wallenius
Ann-Marie Westerberg
Rolf Wetterling
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Torgny Fransson visar bilder ute i arkivet



I FÄDRENS SPÅR - FÖLJ SLÄKTEN PÅ KARTAN
Text Christina Nygren, foto Olle Svetoft

Tisdagen  den  22  september  bänk-
ade sig nästan åttio släktforskare i 
konferenslokalen på Bredgatan.
Dagens  föreläsare  var  Björn  Jo-
hansson från Föreningen för dator-
hjälp i släktforskningen – DIS.
Björn  har  många  strängar  på  sin 
lyra.  Bl.a.  var  han  en  de  släkt-
forskare  i  Linköping  som  startade 
DIS 1980. Idag håller han på med 
vidareutveckling  av  kartfunktionen 
i DIS.
Vår  ordförande,  Thomas  Laurin, 
började  med  att  berätta  om  för-
eningens  aktiviteter  under  hösten 
och hälsade sedan Björn Johansson 
och  alla  släktforskarna  välkomna 
och  lämnade  över  ordet  till  före-
dragshållaren.
Björn  började  berätta  om  Lant-
mäteriets fader, Anders Bure, 1571- 
1646, som fick i uppdrag att rita den 
första  Norden-kartan och den blev 
klar 1626.
Sedan  fortsatte  Björn  med  att 

berätta  hur  kartorna  utvecklades 
under  århundraden  fram  till  våra 
dagars kartor. Han visade de äldre 
och  yngre  geometriska  kartorna 
från  1600-talet  till  1700-talet  och 
även skiftesreformens kartor under 
1700-talet och 1800-talet.
Det  som  alla  väntade  på  var  hur 
man  använder  sig  av  kartfunk-
tionen i Disgen.
Hur  man lägger  in  var  förfäderna 
föddes, vigdes, bodde och slutligen 
var  de  dog.  Björn  förklarade  hur 
man går  tillväga med att  lägga in 
dessa uppgifter. När detta är inlagt 
får  man  fram en  levnadsbana  hur 

personerna har rört sig i bygderna. 
Man  kan  också  genom  kart-
funktionen  koppla  upp  sig  direkt 
mot Google Earth.

Ett  fantastiskt  föredrag  om  hur 
mycket  man  verkligen  kan  göra 
med  släktforskarprogrammet  Dis-
gen.
Thomas  Laurin  tackade  Björn 
Johansson  för  sin  medverkan  och 
det  blev  prisutdelning  på  lotteriet, 
där Susan Lanert blev den lyckliga 
vinnaren.
Sedan  var  det  som  vanligt  lite 
”mingel” efteråt.
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Björn Johansson Susan Lanert vann i boklotteriet

Karta av Anders Bure, 1626

Nyfikna och intresserade åhörare



SLÄKTFORSKARDAGARNA I NYKÖPING
Text Christina Nygren, bild Christina Nygren/Olle Svetoft

På  fredagen,  före  riksstämman, 
hölls en informationskonferens. Där 
talade  riksarkivarie  Björn  Jordell, 
Arkiv Digitals Niklas Hertzman och 
Släktforskarförbundets  ordförande 
Erland Ringborg.
Niklas  Hertzman informerade bl.a. 
om att  Arkiv  Digital  under  hösten 
kommer  att  göra  Sveriges  befolk-
ning  1950  samt  befolkningsskiv-
orna 1880-1920 sökbara.
Därefter  öppnade  ordföranden  i 
Sveriges  Släktforskarförbund,  Er-
land Ringborg,  riksstämman i  Ny-
köping.

Många  punkter  togs  upp  under 
stämman och en av dessa var  den 
nya  styrelsen.  Denna  fick följande 
sammansättning:
Erland  Ringborg,  Stockholm,  som 
gör sitt andra år som ordförande.
Övriga ledamöter är Viktoria Jonas-
son, Brämhult, Borås, Eri Larsson, 
Helsingborg,  Susanne  Gustavsson 
Sambia, Mellerud, Christian Arnet, 
Stockholm, Bo Peter Persson, Lin-
köping,  Carina  Strömberg,  Vilhel-
mina,  Hjördis  Lundmark  (nyval), 
Bollstabruk,  Kramfors,  Kerstin 
”Chris” Bingefors (nyval), Uppsala, 
och Arne Sörlöv (nyval),  Alnaryd, 
Karlskrona. Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand,  lämnade  sitt  uppdrag 
som vice ordförande efter många år. 
Han  kommer  nu  att  ingå  i  val-
beredningen  i  Släktforskarförbun-
det,  och  fortsätter  i  styrelsen  för 

DIS  (Föreningen  för  datorhjälp  i 
släktforskning).  Jan-Henrik  Ma-
rinder, Ludvika, och Ingrid Måns-
son  Lagergren,  Söråker  lämnade 
också  styrelsen  i  Släktforskarför-
bundet.

Dörrarna  till  utställningarna  öpp-
nades på lördagen klockan nio på 
Rosvalla Eventcenter. Redan långt 
innan var kön ett faktum. Även på 
parkeringsplatserna var det mycket 
trångt.

Släktforskardagarna  invigdes  av 
landshövdingen  i  Södermanland, 
Liselott  Hagberg  och  Nyköpings 
kommunalråd  Urban  Granström 
samt ordföranden i Sveriges Släkt-
forskarförbund Erland Ringborg.

Två  nya  större  handböcker  har 
släppts under släktforskardagarna.
Den ena är ”Hur man släktforskar 
med hjälp  av DNA”,  författad av 
Peter  Sjölund  och  ”Domstols-
forska” skriven av Claes Westling.
Även tre  nya häften om hur man 
forskar  i  Danmark,  Finland  och 
Norge finns nu att köpa.
CD/DVD  ”Sveriges  befolkning 
1910”  började  också  säljas  under 
dagarna, till stor glädje för oss alla.

Ett 30-tal föreläsare fanns på plats 
under  de  två  dagarna  med  fan-
tastiska  föredrag  samt  drygt  80 
utställare i den stora hallen.

På  banketten  på  lördagskvällen 
utdelades diplom och utmärkelser.
Vår förening fick pris för att vi var 
en av två föreningar som ökat an-
talet  medlemmar  mest.  Förening-
ens  ordförande,  Thomas  Laurin, 
hämtade priset.

Ett annat pris, Årets upplysare, gick 
till  Roland  Classon,  Helsingborgs 
Dagblad.  Förbundsstyrelsen  anser 
att Roland Classon bidrar med sina 
artiklar  i  HD  till  att  göra  släkt-
forskningen populär, vilket vi gärna 
instämmer i.

Den trevliga underhållningen under 
banketten stod Daniel Lindqvist för.

Banketten  avslutades  med  att 
”budkaveln”  överlämnades  av 
Barbro Stålheim, Nyköping-Oxelö-
sunds  Släktforskarförening,  till 
Södra  Västerbottens  Släktforskare. 
Släktforskardagarna  2016  hålls  i 
Umeå.

På söndagen fortsatte  aktiviteterna 
bland  utställare  och  föredragshåll-
are som föregående dag.

Sammanlagt  under  lördagen  och 
söndagen kom det uppskattningsvis 
5000 besökare.
Detta är ett bra resultat och visar att 
släktforskningen  i  Sverige  är  på 
frammarsch.
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Sonja Månsson, Eri Larsson , Thomas Laurin, Leif Månsson, Anita Larsson, Christina 
Nygren, Sven Kylefors, Inger Kylefors, Sven Horndahl, Hjördis Svetoft och Olle Svetoft.
Foto: Roland Classon

 Roland Classon tackar för utmärkelsen  Entrén till Rosvalla

Thomas Laurin tar emot pris Budkaveln lämnas över

Erland Ringborg, Eva Dahlberg, Karin Andersson, Carina Strömberg,Johanna Ekerstrand samt Mikael Hoffsten



Theresia Maria Paulina Liljeström från Helsingborg var 17 år när hon 
emigrerade till Amerika 1897. 117 år senare gjorde hennes barnbarns-
barn resan tillbaka för att söka sina svenska rötter.
John Olson från Indianapolis i Indi-
ana, USA stod som vinnare i fjärde 
säsongen av tv-programmet Allt för 
Sverige.  Han vann finalen mot Ka-
tie Malik. Priset, en träff med sven-
ska släkten.  Vem minns inte hans 
förvånade min över hur många som 
kommit  när  han  klev  in  i  restau-
rangen  och  mötte  sin  svenska 
släkt? 

När HSBF-NYT kontaktar John är 
han  i  Hong  Kong  och  har  precis 
firat  Thanksgiving.  På  hans  Face-
booksida ligger en bild på en flaska 
med  Felix  ketchup  som  han  har 
hittat i en butik där.

-Just  nu  arbetar  jag  med  produk-
tionen  av  min  pjäs  Wounderful 
som ska sättas upp på Broadway i 

New York till  hösten  2016,  säger 
John.

Om allt faller väl ut, får vi kanske 
se  den  i  även  i  Sverige  så  små-
ningom. Tiden får utvisa, men det 
är något som John  verkligen vill. 
Han har samarbetat med den sven-
ska konstnären Cecilia Sundén som 
illustrerade  ett  framträdande  han 
uppförde i Colorado. Cecilias vack-
ra tecknade släktträd kunde vi se i 
förra säsongen av Allt för Sverige. 
Alla deltagare fick ett släktträd som 
Cecilia  hade  gjort  att  ta  med  sig 
hem. Han jobbar även med ett nytt 
filmmanus,  en  ny  pjäs  och  en  ny 
musikal, många bollar i luften helt 
enkelt.

Ett  av  Johns  favoritminnen  från 

vistelsen i Sverige under tävlingen 
var när han fick bada i Kiruna. 
-Att simma norr om polcirkeln har 
funnits  på  min  att-göra-lista.  Den 
punkten kunde jag definitivt pricka 
av.

Andra favoritminnen är förstås att 
han  fick  träffa  sin  släkt  och  efter 
tävlingen  har  John  återvänt  och 
hälsat på.

-Jag saknar Sverige. Därför lär jag 
mig lite svenska varje dag, ett sätt 
för  mig att  känna att  jag inte  har 
lämnat landet, säger han.

John har tidigare inte känt sig rik-
tigt  hemma någonstans.  I  Sverige 
däremot känner han en tillhörighet, 
att han passar in. De svenskar han 

Av Linda Kvist

HSBF-NYTT nr 1 år 2016 10



Allt  för  Sverige  är  en  realityserie  som 
visas på SVT. Serien handlar om svensk-
amerikaner  som kommer till  Sverige för 
att få reda på mer om sina svenska rötter 
och Sverige. Serien innehåller olika tävl-
ingsmoment och förlorarna får  åka hem. 
Den som är sist kvar vinner en träff med 
den  svenska  släkten.  Programledare  är  
Anders  Lundin.  Tidigare  vinnare:  2011: 
Brian Gerard 2012:  Anna Britta  Östman 
Mohr 2013: Lori Ferguson 

lärt känna, har också tyckt att han 
passar in här.
-När  jag  är  i  Sverige  känner  jag  
mig hemma. Den känslan, att kän-
na  sig  hemma,  är  den  jag  saknar 
allra mest. 

Till våren planerar John att komma 
till Sverige och hoppas även att be-
söka Helsingborg för att se var ha-
ns farfarsmor växte upp.

Långt från Broadway och New Yo-
rk, närmare bestämt här i Helsing-
borg, föddes Theresia Maria Paul-
ina Liljeström år 1880. Hennes far 
var  soldaten  och  senare  signal-
vakten Nils Liljeström Lilja, född i 
Riseberga.  Mor  var  Kersti  Sones-
son från Väsby. Innan Nils flyttade 
till  Helsingborg och gifte sig med 
Kersti bodde han i  Kropps försam-
ling.  Han  står  listad  som soldat  i 
husförhörslängden på 1600-tals sl- 
ottet  Rosendal  strax  utanför  Hel-
singborg.

Under  de  knappt  tio  år  som  fa-

miljen bor i  Helsingborg, får Nils 
och Kersti fyra barn, Teresia är  äl-
dst  och när  hon föds bor  man på 
Pål Ibb 15. Därefter föds tre söner, 
Ernst  Nils  Julius  (1883),  Artur 
Hugo  Sigfrid  (1885)  och  Charles 
Gustaf Artur (1889). Sedan går fl-
yttlasset går till Halmstad och här 
får  Theresia  ytterliggare  en  bror, 
Erik  Gustaf  Agaton.  Året  är  då 
1894. Tre år senare utvandrar The-
resia till Amerika. Föräldrarna Nils 
och  Kersti  bor  kvar  i  Halmstad 
resten av sina liv och är även be-
gravda på Västra Kyrkogården där. 

År 1920 har Theresia bott 23 år i 
Amerika.  Då ansöker hon om ett 
pass för att resa tillbaka till Sverige 
för att besöka sina föräldrar. The-
resa har varit gift i 20 år med Johan 
Fredrik  Olson som utvandrat  från 
Örs församling. De bor i Pennsyl-
vania. Två år senare dör Johan. De 
har fått åtta barn tillsammans. The-
resia  flyttar  senare  till  New York 
och  bor  där  vid  sin  död,  72  år 
gammal.

HSBF-NYTT nr 1 år 201611

Theresias passansökan (ancestry.com) 

 Halmstad AI:46 (1882-1897) Bild 216 / sid 1287(ArkivDigital) 

Helsingborgs stadsförsamling (Maria) CI:13 (1879-1883) Bild 94 / sid 86



Tisdagen den 20 oktober  hade  ett 
90-tal släktforskare tagit sig ner till 
konferenslokalen på Bredgatan. Ty-
värr fick inte alla, som ville lyssna 
på  föredraget  göra  det.  Brand-
myndigheterna  har  ett  maxantal  i 
lokalen, därför fick vi tacka nej till 
ca trettio personer.

Vår  ordförande,  Thomas  Laurin, 
välkomnade som vanligt och infor-

merade lite  om vad som händer  i 
vår  förening  framöver.  Särskilt 
välkommen  var  givetvis  vår  före-
dragshållare från Lund, Guno Has-
kå.

Osedligt leverne var den röda tråd-
en för kvällen. 

Guno  Haskå  berättade  om  dom-
böckernas  betydelse  i  vår  forsk-

ning.  Det  finns  mycket  intressant 
läsning i  dessa,  speciellt  i  vittnes-
målen. 

Vi fick berättas för oss om lönsk-
aläge,  hor,  tidelag,  våldtäkter  och 
en  hel  del  andra  hemskheter  som 
har bedrivits i vårt land under flera 
århundraden.
Lönskaläge  var  sexuellt  umgänge 
om båda  parter  var  ogifta.  Enkelt 
hor  när  den  ena  parten  var  gift. 
Straffet var böter och före 1864 ut-
delades det  spöstraff.  Straffet  togs 
bort 1937. Dubbelt hor kallades det 
när  båda  var  gifta  på  olika  håll. 
Före  1779  kunde  det  utdömas 
dödsstraff.
Detta  var  kärlek  utanför  äkten-
skapet förr i tiden och följderna var 
inte trevliga för de inblandade.

Vi fick bland annat också lära oss 
att en prostituerad i överklassmiljö 
kallades demimonder. 

Hor och andra osedligheter var allt-
så  några  av  de  vanligaste  brotten 
under  äldre  tid  och  straffen  var 
mycket hårda. 

Efter detta intressanta föredrag följ-
de den sedvanliga och uppskattade 
frågestunden  och  Guno  besvarade 
frågorna. 

Sen blev det tid för dragningen av 
lotteriet. Vinsterna var fem helårs-
prenumerationer på Sveriges Släkt-
forskarförunds  tidskrift,  Släkt-
historiskt  Forum.  Dessa  prenu-
merationer  fick  vår  förening  på 
Stämman i Nyköping för att vi var 
den  förening  som  ökade  mest  i 
medlemsantal.  Därför  ansåg  För-
eningen att dessa skulle utlottas till 
fem av våra medlemmar.
De  lyckliga  vinnarna  var  Sixten 
Stenberg, Ann-Margreth Hoff, Eva 
Zander, Birgit Holmqvist och Sven 
Horndahl.

Det obligatoriska minglet avslutade 
en trevlig kväll på Bredgatan 17.

OSEDLIGT LEVERNE
Text Christina Nygren, bild Olle Svetoft
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Vid  släktforskardagarna  i  Nyköp-
ing  delade  Sveriges  Släktforskar-
förbund ut många olika priser och 
diplom.  Helsingborgs  Släktforsk-
are-  och  Bygdeförening  fick  två 
utmärkelser.  Det  ena  var,  som  vi 
tidigare  berättat,  att  vår  förening 
fick pris för att vi har fått flest nya 
medlemmar  under  året  av  alla 
släktforskarföreningarna.

Dessutom  delade  Sveriges  Släkt-
forskarförbund  ut  utbildningsbevis  
till  ett  30-tal  nyexaminerade kurs-
handledare, bland dem Anita Lars-
son från vår förening.

Handledarutbildningen  har  varit  i 
tre steg; en grundutbildning, en på-
byggnadskurs  steg  ett  och  en  på-
byggnadskurs steg två. Man har av-
satt  en  helg  för  varje  kurstillfälle 
samt gjort mycket hemarbete dess-
emellan.  Utbildningen  har  handlat 
mycket  om  metodik,  pedagogik 
och  nog  så  viktigt,  hur  man  an-
vänder  källhänvisningarna  i  sin 
släktforskning.  För  att  få  utbild-
ningsbeviset  har  deltagarna  avlagt 
prov  vid  två  tillfällen.  Sveriges 
Släktforskarförbund gör härmed en 
kvalitetssäkring  av  kursledarna. 
Även  Ingrid  Nilsson,  vår  tidigare 
kursledare,  har  genomgått  utbild-
ningen.  Anita  Larsson  leder  fort-
sättningskurser  i  släktforskning  i 
föreningens regi.

Utbildningsbevis till Anita Larsson

Nya böcker i föreningens bibliotek
Vi har köpt in nya böcker till för-
eningens  bibliotek i  vår  lokal  hos 
Helsingborgs  Stadsarkiv.  För  öpp-
ettider i biblioteket, se hsbf.se
Mantalsforska  av  Magnus  Bäck-
mark,  Domstolsforska  av  Claes 
Westling  och  Släktforska  med 
DNA av  Peter  Sjölund  är  de  tre 
senaste  handböckerna  som  nu  är 
uppe i tio stycken, utgivna av Sver-
iges Släktforskarförbund.
Släktforskning  i  Danmark,  Släkt-
forskning  i  Norge  och  Släkt-
forskning  i  Finland  ingår  i  en  ny 
bokserie  om släktforskning i  Nor-
den.

Av Christina Nygren

HSBF-NYTT nr 1 år 201613

Anita Larsson



HSBF-NYTT nr 1 år 2016 14



MEDLEMSAVGIFTEN
Bankgiroavi medföljer 
detta nummer. Glöm inte 
att fylla i ditt namn när 
du betalar. Sista 
betalningsdag 31 januari.

Lördagen den 14 november mellan 
klockan 10-15 var det traditionellt 
Arkivens  dag  på  Helsingborgs 
stadsarkiv.  Det  har  blivit  en  årlig 
tradition.
Årets  tema var  "Gränslöst".  Olika 
arkiv,  museer och föreningar hade 
utställning på stadsarkivet. 
HSBF  deltog  på  Arkivens  dag 
genom  att  erfarna  släktforskare 
hjälpte  besökarna  att  forska  i 
forskarsalen.  Forskarsalen  var  full 
av besökare som ville veta mer om 
sitt  ursprung.  Många  anmälde  sig 

ARKIVENS DAG
Av Sonja Månsson

till nybörjarkurser.
Vi  hade  även  öppet  i  biblioteket 
hela  dagen.  Det  var  en  del  som 
besökte oss i biblioteket också.
Hela  dagen  kunde  man  njuta  av 
stadsarkivets bokbord, eller titta på 
bilder  från  Helsingborgs  Närings-
livs  arkiv  och  Helsingborgs  Folk-
rörelsearkiv  som  hade  många 
besökare.  Det  fanns  även  kaffe-
servering för de fikasugna.
Under  dagen kunde man också  ta 
en  guidad  rundtur  i  stadsarkivets 
arkiv.

Det  hölls  tre  föredrag  på  våning 
fem. "En resa i tiden med Hulda". 
Om  livet  som  statarkvinna  och 
vardagens  slit  och  vedermöder. 
"Jag  vet  inte  vad det  är  med mig 
idag".  Om  envisa  sjukdomar  och 
andra besvärliga åkommer.
"Ohälsan tiger still". Om den frukt-
ade folksjukdomen tuberkulos  och 
om  sanatorierna,  bland  annat 
Kungshult.

2016 Hembygdens år
2016  firar  Sveriges  Hembygds-
förbund 100 år och 2016 är utlyst  
till just Hembygdens år.
Vi  kommer  att  uppmärksamma 
detta lite extra i  nästa nummer av 
HSBF-NYTT  med  några  artiklar 
som  rör  just  hembygd  och  hem-
bygdsforskning.

HSBF-NYTT 30 år
Förra året  fyllde föreningen 30 år 
och  2016  firar  HSBF-NYTT  år-
gång 30.
Har  du  upptäckt  något  spännande 
eller  intressant  när  du  har  släkt-
forskat som du vill dela med dig av 
i HSBF-NYTT?

Manusstop  till  HSBF-NYTT nr  2 
som utkommer i midsommarveck-
an är den 1 maj 2016.

Mejla material till
LKVIST@MAC.COM
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Studiecirkel i Disgen 8.2d i Windowsmiljö
Eftersom Disgen 2015 har blivit försenad, och den 
nya versionen kommer ut under 2016, har styrelsen 
beslutat att vi ska starta en studiecirkel om grund-
erna i Disgen 8.2d. 

Vi träffas i  Stadsarkivet vid 5 tillfällen med start 
torsdagen  den  21:e  januari  2016  kl.  13.30  och 
därefter varannan torsdag mellan kl. 13.30 – 15.30.
( 21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars och 17 
mars) 

Deltagandet kostar 30 kr per gång inkl. kaffe och 
liten  kaka.  Kurslitteratur  tillkommer  med 250 kr, 
som  skall  betalas  in  på  föreningens  Bankgiro 
5462-1925, efter besked om att du är med i studie-
cirkeln. 

Om du har möjlighet att ta med dig bärbar dator, är 
det en fördel, men inget krav.

Din dator måste ha följande krav för att köra pro-
grammet  Disgen:  Operativsystemet  Windows XP, 
Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  eller 
Windows 10. Disgen går att köra enbart med tan-
gentbord  men  i  vissa  situationer  underlättas  det 
med att ha en mus. Vid cirkelstarten måste du ha 

Intresseanmälan görs till cirkelledare 

Sonja Månsson
Telefon 042 - 14 04 03 eller 070 - 556 04 03 eller 
mejla till sonja.mansson@comhem.se

Har ni frågor så hör gärna av er till Sonja.

Välkomna!

Disgen 8.2d installerat på din dator. För att få veta 
vilken version du har av Disgen, gör du så här: 
Öppna Disgen, välj Hjälp, välj Om Disgen, där ser 
du vilken version av Disgen du har.
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LITE GLIMTAR FRÅN VÅR MÅRTENSTRÄFF
Text Christina Nygren/Linda Kvist/Thomas Laurin, bild Inger Kylefors

Tisdagen  den  17  november 
samlades  ett  sjuttiotal  förvänt-
ansfulla släktforskare för att lyssna 
på vad ett par av våra medlemmar 
hittat  i  sin  släktforskning.  Denna 
gång var det två från Föreningens 
styrelse  som  berättade  ett  par 
historier  för  oss.  Det  var  vår  red-
aktör, Linda Kvist, som talade om 
sin adliga släkt från Estland.

Trots att Linda har letat i estniska 
arkiv i  både tyska,  ryska och est-
niska dokumnet har hon inte ännu 
funnit  någon  koppling  från  sin 
mormorsfarfar Nikolai Seck till den 
adliga släkten von Seck. Istället har 
hon på sin mormors farmors sida, 
Verno,  hittat  en  kreativ  ådra  med 
både skådespelare, regissörer, dans-
pedagoger och sömmerskor. Linda 
visade även dokument från Statens 
Utlänningskommisions  arkiv  med 
dramatiska  beskrivningar  om  hur 
hennes mormor med familj  flydde 
från Estland til Sverige 1944.

Sen lämnade Linda över headsetet 
till nästa föredragshållare, vår ord-
förande, Thomas Laurin, som höll 
ett föredrag om sin farmors familj 
från Köpenhamn och det ovanliga 
livet som de levde, ett  ”ménage à 
trois”.

Det  handlade  om  Sofus  Frankel 

från Köpenhamn, en av Danmarks 
tidiga fotografer i mitten på 1800-
talet.  Han gifter  sig med Caroline 
Eitner. Det blir inga barn. Men sen 
skaffar de en piga. Då blir det barn. 
Med pigan, Oline. Hon är Thomas 
farmors mor.

Och inte bara ett- utan tre barn blir 
det  innan  pigan  säger  ifrån  och 
kräver  sin  rätt.  Sagt  och  gjort  - 
Sofus skiljer sig från Caroline och 
gifter sig med Oline. Men Caroline 
stannar kvar i  familjen -   nu som 
piga. De båda damerna byter plats 
helt enkelt. Så praktiskt! Flera barn 
föds  av  Oline-  i  allt  sju  stycken. 
Och  man  lever  i  den  största  har-
moni.
De kommer till  Sverige och lever 
rörligt och rörigt och bor på många 
ställen och hamnar till  sist  i  Mal-
mö.  Livet  rullar  på  men  så  dör 
Sofus plötsligt och bara ett  par år 
därefter även Oline, som då efter-
lämnar sju barn  i  åldern fyra till 
tjugoett år. Men äldsta dottern har 

då redan blivit en både välkänd och 
erkänd fotograf i Malmö, så famil-
jen klarar sig.
Det  blir  Caroline,  som  då  kallas 
Tante  Jeanne,  som ser  barnen  bli 
vuxna. Hon blir mycket älskad och 
avhållen  av  alla  barnen.  Dråpliga 
och  framgångsrika  förvanskningar 
och  nödlögner  i  kyrkböckerna  i 
samband  med  dop  av  de  ”oäkta” 
barnen påvisades. 
En  märklig och fortfarande oupp-
klarad historia om försvunna pen-
gar på betydande belopp avslutade 
detta föredrag om Thomas danska 
rötter.  

Efter  den  obligatoriska  fråge-
stunden  avtackade  Anita  Larsson 
föredragshållarna.

Som  vanligt  avslutades  kvällen 
med kaffe och fika.
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Linda lämnar över till Thomas

Anita tackar av



Projektet NÅDD behöver förstärkning
Projektet  ”Namn  åt  de  döda”, 
(NÅDD),  fortsätter  sedan  det  be-
slutats att det ska bli en ny version 
av  Sveriges  Dödbok.  Men  om 
målet  att  ge  ut  en  ny  skiva  2017 
eller  2018  ska  nås  måste  fler  fri-
villiga  adoptera  och  komplettera 
församlingar.

Det  nuvarande  NÅDD-projektet 
ska  komplettera  dödboken  med 
döda  under  åren  1860-1900.  Vik-
toria  Jonasson,  projektledare  för 
NÅDD, är glad att  ha hjälp av så 
många frivilliga krafter.
– Just nu har vi 204 ”NÅDD:are”, 
eller  rättare  sagt  kontaktpersoner 

till  NÅDD  –  det  är  ju  några 
föreningar  där  flera  jobbar  ihop 
också och några släktforskarpar.

Men fler  frivilliga  krafter  behövs; 
för  tillfället  ser  statistiken  dyster 
ut.  Av  cirkeldiagrammet  nedan 
framgår  hur  många  församlingar/
delar  som är  klara  och vilka som 
inte  är  det.  Det  rödmarkerade  är 
församlingar  som  inte  ens  är 
påbörjade.

I  stort  sett  hela  landet  behöver 
förstärkning och Kalmar län är ett 
av de län där det är mest att göra. 
De har flest poster av alla län, men 

de har också mest att komplettera.

– Förklaringen är att vi fått Person- 
och  Lokalhistoriskt  Forskarcent-
rums  (PLF)  material,  men  har  få 
NÅDD:are  där  som  kompletterar 
det, förklarar Viktoria Jonasson.

Läs  mer  på  Sveriges  Släktforsk-
arförbunds hemsida
genealogi.se/projektbeskrivning 
hur du kan delta i projektet NÅDD 
och arbetet  med nästa  version  av 
Sveriges Dödbok.

På  senaste  årsmötet  ställdes  en 
fråga  om  att  även  kunna  utnyttja 
digitala  kanaler  för  vår  tidning 
HSBF-NYTT,  då  kostnaderna  för 
tryck  och  distribution  har  ökat. 
Styrelsen vill nu som underlag för 
beslut  höra  medlemmarnas  upp-
fattning i denna fråga.
Därför  vill  vi  veta  om  du  som 
medlem kan tänka dig att få HSBF-

NYTT  som  pdf-fil  via  e-mejl  i 
stället  för  en  papperstidning  i 
brevlådan?

Du som gärna kan tänka dig detta 
skicka då ett mail till oss senast 31 
januari 2016. 

mejl: hsbf.sahbg@gmail.com
Styrelsen för HSBF

Fråga till DIG som är medlem i HSBF Glöm inte - årsmöte

8
mars
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