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Föreningen

”Bygga databaser är  
det enda vi gör.” 

Lars-Gunnar Svensson,  Hallands  
Släktforskarförening. 

I tider när vi ses allt mindre i ”verkligheten” kan det vara en utmaning 
för släktforskarföreningar att locka medlemmar. Men trots ökade 
möjligheter att släktforska hemma fortsätter många föreningar att växa. 
En av dem är Hallands Släktforskarförening, som nyligen öppnade en 
medlemsportal med en sida för varje halländsk församling, fullproppad 
med användbara resurser på nätet.  Av: Maria Bratt & Olle Söderström

H allands Släktforskarföre-
ning har nyligen lanserat 
en medlems portal som är 

svårslagen för den som har rötter i 
trakten. Här hittar medlemmen allt 
från digitaliserade mantalslängder 
till bouppteckningar, avskrivna dom-
böcker och – inte minst – ett sökbart 
personregister som hjälper dig att 
blixtsnabbt hitta dina släktingar i 
kyrkböckerna över födda, vigda och 
döda i Hallands församlingar. 

Flera vägar in i materialet
Redan innan medlemsportalen fick 
sitt nya lyft har Hallands Släktfors-
karförening haft mycket material till-
gängligt för sina medlemmar. Det nya 
upplägget syftar till att göra det ännu 
lättare, trevligare och mer intuitivt att 
använda. Genom att klicka sig in via 
församling, antingen i en lista eller en 
karta, lotsas medlemmen vidare till en 
mängd resurser, som kyrkböcker med 
information om hur mycket som är 
avskrivet, data baser och annat.

Det är föreningens medlemmar som 
på frivilligbasis skrivit av uppgifter ur 
kyrkböckerna.  

– Det är låg lön men det är trevligt, 
säger Lars-Gunnar Svensson, styrelse-
medlem. 

Föreningen har byggt upp flera 
data baser för medlemmarna. Hallands 
Befolkning med kyrkoboksavskrifter ca 
1680–1930 är en gedigen digital pjäs 
med 1,2 miljoner poster avskrivna 

ordagrant från originalhandlingarna. 
Utöver den finns ytterligare fyra data-
baser som täcker halländska emigran-
ter, båtsmän, bouppteckningar och 
antavlor.  

– Vi gör inget annat än att bygga 
data baser, säger Lars-Gunnar Svens-
son skämtsamt. 

Han är särskilt tacksam över insatsen 
från eldsjälarna Sven Johansson och 
Jan Johansson. Båda är mycket data-
kunniga och har lagt ner flera hundra-
tals timmar på medlemsportalen. 

En viktig och krävande del av arbe-
tet med databaserna har varit det som 
kallas normering. Det innebär att se 
till att exempelvis Anna Andersdotter 
dyker upp vid en sökning på Anders-
dotter även när det står Andersdtr i ori-
ginalhandlingen som skrivits av. 

Lars-Gunnar Svensson visar ett 
träff exempel där gården Gubbhult 
stavas Gobbhult, men som ändå kom-
mer upp vid sökning på det rättstava-
de gårdsnamnet.

– Det är över 100 000 normeringar 
på orter, säger han.

Redig lunta från 1700-talet
Ett annat exempel från godbitarna är 
en sökbar avskrift av den 4 000 sidor 
långa Hallands landsbeskrivning från 
1729. Där finns information om går-
dar, ägare och mycket annat. Det tog 
sex år för Sperling Bengtsson att skri-
va av den, men Lars-Gunnar Svensson 
är glad över att det gjordes.

Halland lockar med  
digitalt smörgåsbord 

– Det är en helt unik källa om hur 
folk levde och bodde, säger han.

Det mesta stoffet på portalen är ex-
klusivt för medlemmar men en del är 
tillgängligt för alla.

– Vi vill ju göra folk lite nyfikna, 
 säger Lars-Gunnar Svensson. 

Från herdaminnen till ledningsböcker
Utöver databaserna finns material 
som inskannade, sökbara herdamin-
nen, avfotograferade mantalslängder 
och ledningsböcker (grafik över ägo-
förändringarna på fastigheter). 

Där finns även information om hur 
ortsnamn stavats vid olika tillfällen 
samt avfotograferade böcker i pdf- 
format, som Gods och Gårdar.  

En stor del av materialet är i form 
av  pdf-filer. 

– Man har väldigt stor nytta av 
sökfunktionen Ctrl+F, poängterar 
Lars-Gunnar Svensson. 

Och responsen från medlemmarna 
har varit varm, även om Lars-Gunnar 
Svensson motvilligt pratar om den. 

– Det vågar jag inte säga, för det är 
så skrytsamt. Men jag kan ju säga att 
jag har blivit alldeles rörd. 

Ett tydligt tecken på att ansträng-
ningarna ger resultat är att allt fler går 
med i föreningen, som idag har nästan 
1 500 medlemmar. En växande skara 
utgör de medlemmar som inte kom-
mer från Halland, men som ändå är 
intresserade av anor därifrån och som 
har stor nytta av portalen.  

Lars-Gunnar Svensson, Sven Johansson (sittande) och Ulf Josefsson, engagerad trio som arbetar  
med Hallands Släktforskar förenings medlemsportal.  FOTOGRAF GUN BERGENFELZ

Efter att ha klickat på den församling medlemmen är intresserad av i medlemsportalen visas ett 
utbud av resurser att välja bland. 

Olika vägar in i materialet på Hallands 
Släktforskarförenings medlemsportal, här 
antingen via lista eller via klickbar karta.   


