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Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 495 den 31 december 2014 inkluderande 72 familjemedlemmar. 
Hedersmedlemmar är: Vally Little-Smith, Arne Hallberg och Kurt Martinsson. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har varit 200 kronor för enskild medlem och för familjemedlem 100 kronor. 
 
Föreningens ändamål § 2 
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening är enligt stadgarna en politiskt, religiöst och 
obunden ideell sammanslutning av släkt- och bygdeforskare i Helsingborg med omnejd. 
Föreningen har till ändamål att främja släkt- och bygdeforskning, skapa kontakt mellan 
forskare, anordna sammankomster kring aktuella forskningsfrågor och bistå medlemmarna i 
deras forskning. 
 
Observera! Helsingborgs Släktforskare och Bygdeförening benämns i följande text enbart 
som Föreningen. 
 
Verksamhet 
Jourhavande släktforskare 
Jourhavande släktforskare är sedan hösten 2006 en väletablerad verksamhet med syfte att 
bistå nybörjare med hjälp till självhjälp, vilket ett tjugotal medlemmar är engagerade i. Dessa 
har under det gångna året tjänstgjort på Stadsarkivet 29 tisdagar mellan klockan 13.00–18.00 
(januari-maj respektive september-november). Statistiken informerar om totalt 330 besök, ett 
genomsnitt med 11 besök per tillfällen, samma resultat som föregående år.  
Jourhavande släktforskare med hjälp till självhjälp är ett mycket bra forum där man knyter 
kontakter och lockar till gemenskap och engagemang.  
 
Kurser 
I Föreningens egen regi har Ronny Johansson, Ingrid Nilsson och Karin Florin varit 
kursledare för nybörjarkurser i släktforskning. Sex nybörjarkurser har genomförts under året. 
Målet är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om hur man går tillväga när man 
släktforskar. Grundkravet för deltagarna är datorkunskap.   
 
Föreningen med Anita Larsson som kursledare har under året genomfört två 
fortsättningskurser.  Samtliga kurser har pågått under åtta veckor, vår och höst, med 
lektionstid 3 x 45 minuter. De anonyma utvärderingarna visar på mycket nöjda deltagare. 
Våra kursledare har genomgått Sveriges Släktforskarförbunds utbildningar för kursledare. 
 
Prenumerationsdatabaserna med mycken information om våra anor är till stor hjälp för 
släktforskare, men något som inte går att söka via dessa är att tyda gammal handstil. I 
kyrkböckerna, bland annat husförhören, skrev prästerna ofta anteckningar som kan vara till 
ovärderlig hjälp för att komma vidare i sökandet. Även när det gäller bouppteckningarna som 
är en värdefull källa att söka vidare i gäller det att kunna tyda texten. Gösta Gansmark, 



Landsarkivet i Lund, med lång erfarenhet av texttydning, har under hösten varit handledare i 
en kurs med sex kurstillfällen. Ett mycket uppskattat arrangemang. 
 
Studiecirkel i emigrantforskning  
Linda Kvist har under hösten genomfört en studiecirkel om fem tillfällen i ämnet 
emigrantforskning i USA. Gratis deltagande för Föreningens medlemmar. 
 
Studiecirkel i Reunion 
Målet med cirkeln har varit att samla släktforskare som använder Reunion i sin forskning för 
att fördjupa och vidga kunskaperna om detta program. Inga-Lill Nilsson har varit cirkelledare 
och man har träffats vi fem tillfällen. Gratis deltagande för Föreningens medlemmar. 
 
Studiecirklar, ett nytt grepp från Linda Kvist och Inga-Lill Nilsson, blev mycket uppskattat 
och följs förhoppningsvis av fler initiativ.  
 
Februari 
Den odödlige snapphanen var rubriken på HSBF:s första föreläsning som hölls tisdagen den 4 
februari. Som expert i ämnet var Tor Flensmarck inbjuden. Han gav oss en gedigen lektion i 
skånsk historia från 1600- och 1700-talen. Ett åttiotal förväntansfulla åhörare hade bänkat sig 
i föreläsningssalen på Bredgatan 17, våning V. Och en trevlig avslutning som vanligt med 
kaffe, macka och mingel därtill. Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv. 
 
Mars 
Tisdagen den 11 mars höll Föreningen sitt Årsmöte på Stadsarkivet, Bredgatan 17. Kallelse 
till detsamma hade utlysts i laga ordning i HSBF-NYTT, på Föreningens hemsida och genom	
annons under Föreningskontakten i Helsingborgs Dagblad. 
 
Årsredovisningen, i pappersdokument, fanns tillgänglig i lokalen den aktuella dagen. Till 
ordförande på årsmötet valdes enhälligt Lars-Göran Persson som med sin långa erfarenhet av 
dylika förhandlingar genomförde årsmötet med den äran. Till årsmötets sekreterare valdes 
sittande, det vill säga Eri Larsson. Inga motioner hade inkommit. Deltagare 55 st. Efter 
förhandlingarna berättade Björn Engdahl om Fredriksdals Herrgårds historia och om folket 
som bodde och arbetade där.  
 
För nionde året i rad genomförde Föreningen Släktforskningens dag den 15 mars. Ett numera 
väletablerat arrangemang som hålls över hela landet den tredje lördagen i mars. Syftet med 
dagen är att presentera Föreningens verksamhet och väcka allmänhetens intresse för släkt- och 
bygdeforskning. Väl rustade med erfarna släktforskare, datorer med aktuell mjukvara och 
informationsmaterial var vi redo att bistå de intresserade besökarna mellan klockan 11.00–
15.00 på Helsingborgs Stadsbibliotek.  Många var de som fick en första inblick i hur man med 
hjälp av olika databaser innehållande kyrkoarkiven kan söka efter sina anor. Och som alltid är 
Släktforskningens dag en verklig ”Goodwill-dag” för vår Förening. Som vanligt, och som vi 
numera är bortskämda med, var det en strid ström av besökare under hela dagen. Några av 
besökarna tecknade sig för att gå på kurs.    
 
Väl medvetna om att Föreningen under året skulle fira trettioårsjubileum bildade Föreningens 
styrelse en arbetsgrupp för att förbereda den stora dagen. En planschutställning tillverkades 
och en turné på stadens områdesbibliotek bokades allt i syfte att informera om vår verksamhet 
och ge en skjuts för nya medlemmar. Fem områdesbibliotek med Råå i söder och Laröd i norr 
avverkades under månaderna mars, april och maj. 



 
 
 
April 
Henrik Svensson, universitetslektor i geografi vid högskolan i Kristianstad, var vår föreläsare 
den 22 april. Ämnet var historiska kartor och vi som var där, ett sextiotal, fick god kunskap 
vilket material som finns tillgängligt på internet. Gott kaffe och mingel bjöds det på efter 
frågestunden. Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv. 
 
Tradition har det blivit att bjuda in nya medlemmar till ett speciellt möte under våren. Vi 
bjuder in med ett enkelt personligt brev med ungefär följande innehåll: ”Som ny medlem har 
du säkert frågor och funderingar om Föreningens verksamhet. Så därför, en vanlig 
vardagskväll, tisdagen den 29 april, över en kopp kaffe och smörgås, ser vi fram emot en träff 
med dig”. Det brukar bli trevliga sammankomster och var så även i år men tyvärr blev vi bara 
några få kring fikabordet. Tanken med träffen är ju att den nya medlemmen ska känna sig 
välkommen men också kanske att hen kan tillföra nya idéer.   
 
Augusti 
Kallelse till riksstämma 2014 löd rubriken i Angeläget 1/2014, som är informationsblad från 
Sveriges Släktforskarförbund till  medlemsorganisationerna. Antal ombud från Föreningarna 
bestäms av antal medlemmar och i vårt fall är det lika med två, Sonja Månsson och Anita 
Larsson. Värdar för släktforskardagarna den 29-31 augusti var Karlstads Släktforskarförening.   
Släktforskardagarna som hålls en gång om året är en viktig informationskälla och träffpunkt 
för släktforskar- och hembygdsföreningar och även allmänheten.  
 
September 
En intressant och lärorik utfärd genomfördes lördagen den 20 september. Målet 
”Snapphanetur i Göinge” kan ses som en uppföljning till föreläsningen ”Den odödlige 
snapphanen” som hölls på Stadsarkivet den 4 februari. Intresset var stort och 53 personer njöt 
av kunskap och god mat. 
 
Oktober 
Tisdagen den 14 oktober hade vi bjudit in Magnus Bäckmark, redaktör för Svenska 
Släktkalendern för att föreläsa om ”Släktforska med hjälp av DNA- hitta släktingar världen 
över och spåra dina rötter 10.000-tals år tillbaka”, som vi hade döpt programpunkten till. 
Spännande ämne som samlade 81 åhörare. Samarrangemang med Stadsarkivet. 
 
November 
Arkivens Dag firas som traditionen bjuder av Sveriges olika arkiv alltid den andra lördagen i 
november som i år inföll den 8 november. Temat var ”Orostider”. Stadsarkivet som är värd 
för arrangemanget hade bjudit in några föreningar för att de skulle få tillfälle att presentera 
respektive verksamhet. Vår Förening, hyresgäst i huset sedan den 10 oktober 2006, hjälpte 
intresserade till en första praktisk inblick i släktforskning. För vår del renderade det till ett 
antal anmälningar till vårens kurser.  
 
Så var det dags för festen med stort F den 22 november. Samtliga medlemmar blev 
personligen inbjudna per post där vi informerade om var jubileet skulle äga rum, tidpunkten, 
föreläsaren samt vad vi skulle få att äta. Vi informerade även om att man måste vara betalande 
medlem för att kunna anmäla sig och att anmälan var bindande.  Vi fick stor respons och 
tydligen var programmet så lockande att ca 20 personer blev medlemmar i ett huj. 



Det blev en fin kväll med en drink (alkoholfri) som samlingspunkt medan vi väntade på att 
klockan skulle slå 17.00 och vår inbjudne föreläsare Christopher O’Regan skulle inviga oss i 
en del av 1700-talets historia. Och Christopher O’Regan var precis så fängslande som vi hade 
föreställt oss när vi tecknade kontrakt med honom. Alla var i feststämning när man drog sig 
till matsalen för att avnjuta en underbar måltid. Föreningen fick med anledning av 
högtisdagen genom Eri Larsson, ledamot i Sveriges Släktforskarförbund, motta en 
penninggåva. 
 
HSBF-NYTT är Föreningens medlemsblad med två utgåvor per år. Bladet är i färg och 
späckat med text och bilder med information om vårens respektive höstens föreläsningar, 
kurser och andra aktuella ämnen. Medlemmarnas bidrag i form av artiklar höjer läsvärdet 
ytterligare. Och nog så viktigt, ägnas även utrymme av genomförda verksamheter. Bladet 
används i många sammanhang, utskick till ett stort antal släktforskarföreningar och icke minst 
för att värva nya medlemmar vid de utåtriktade verksamheterna typ Släktforskningens dag 
och Arkivens dag. 
 
Hemsidan, som nås via www.hsbf.se, är uppbyggd kring ett antal huvudpunkter som det är 
lätt att klicka in sig på. Exempelvis under rubriken Länkar finns en mängd www-adresser; 
regionala, nationella och internationella. Under rubriken Efterlysningar kan man själv 
efterlysa någon och kanske få hjälp eller hjälpa någon som efterlyser. Och som sig bör finns 
här dokument utlagda som ger allmänheten information om Föreningens görande och låtande. 
Med detta avser jag årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser. Och naturligtvis även 
Föreningens stadgar. Det är även lätt att genom detta medium bli föreningsmedlem. Sist men 
inte minst det är här man når den dagsaktuella informationen från Föreningen. Att sidan är 
populär finns det tydliga bevis på genom statistik. Om man bara som exempel tittar på 
november månad så gjorde 441 personer 804 besök. Och man slår alla tidigare resultat när 
man redan den 9 december kan notera att 947 personer besökte hemsidan 1,656 gånger.  
 
Biblioteket 
I biblioteket finns det drygt 600 volymer. Beståndet är uppdelat i Uppslagsverk, Släkt-
forskningsmaterial, Tidningar och övrig litteratur. Det material som mera sällan efterfrågas 
finns väl bevarat i vårt arkiv i Stadsarkivets lokaler och plockas fram efter önskemål och på 
överenskommen tid. Biblioteket har haft öppet tre tisdagseftermiddagar under våren och fyra 
under hösten.  Man kan inte tala om så lysande siffror faktiskt bara elva besök, men det kan 
vara så att man ännu inte har fått upp ögonen för denna värdefulla källa som biblioteket 
faktiskt innehar.  Däremot har medlemmarna visat större intresse för vårt erbjudande till 
hemlån. Man får låna det mesta men med reservation för en del värdefulla böcker, fotoalbum, 
kurslitteratur och pärmar, vilka man får inmundiga på plats. Karin Florin, Föreningens 
bibliotekarie, uppdaterar regelbundet beståndet.  
 
Övrigt 
Det ska kännas bra och kanske lite lönsamt att vara medlem i Föreningen. Den senaste med-
lemsförmånen som styrelsen har tagit beslut om gick i kraft detta år och innebär att kostnaden 
för föredrag med åtföljande fika sänks från 60 till 50 kronor.  
 
Sammanfattning 
När jag som ordförande gör en sammanfattning av år 2014 tar jag mig rätten att säga att 
Föreningen med råge uppfyller paragraf 2 i stadgarna, Föreningens ändamål. Detta tack vare 
en aktiv styrelse och frivilliga medarbetare. Utan detta engagemang hade det inte blivit denna 
livaktiga Förening som faktiskt får mycket beröm av både egna medlemmar och utomstående. 



 
Styrelseledamöterna kommer och går. I viss mån så gör även medlemmarna detta - kommer 
och går. Några kan tycka att det är bekvämare att sitta framför sin egen dator hemma och 
abonnerar på aktuella databaser. Föreningen försöker med hjälp av intressanta föredrag locka 
till medlemskap och deltagande och jag tror inte att man ångrar sig när man väl är på plats. 
Det är ju kul att träffa likasinnade - släktforskarnördar. Kunskap och mingel är och har alltid 
varit Föreningens stora satsning.   
 
Resultat – och Balansräkning 
Föreningens ekonomi framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. 
 
Styrelsens tack för verksamhetsåret 
Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack till alla medlemmar och deltagare i Föreningens 
verksamhet. 
 
Tack till Helsingborgs Stadsarkiv och Lunds Landsarkiv för gott samarbete. 
 
Helsingborg 2014-12-31. 
 
 
 
…………………………                     ………………………      ……………………. 
Gunilla Persson Aretoft   Inger Kylefors Sonja Månsson 
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Eri Larsson   Anita Larsson Helene Brågård 
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Olle Svetoft   Linda Kvist  Karin Florin 
 


