
Glommen i April 2020. 

 

Hej alla medlemmar i HSF. 

 

Jag vill bara ge en satans massa beröm till vår förening som genom åren gjort 

och gör ett otroligt bra jobb och som förser oss medlemmar med fantastiska 

hjälpmedel.  Nu kan de ju vara så att jag har större fördelar än många andra och 

det beror inte på mutor och bestickningar utan på turen att ha dom flesta 

”döingar” i Halland och då både på min mors och fars sida. OK en del 

emigrerade och en del av dom finns i HSF´s emigrantregister men där kommer 

nog att komma in fler innan det registret är helt klart. 

Jag säger bara: Medlemsportalen!! Alla dessa uppgifter som finns att hämta 

där. Precis som på Arkiv Digital och andra liknande portaler så finns där en del 

felaktiga uppgifter men det kan jag ha överseende med för det gäller ju att 

ALLTID dubbelkolla ALLA uppgifter innan man ”tror” sig vara säker på dess 

riktighet.  

Sedan så har vi tillgång till ett bouppteckningsregister som kan vara till hjälp.  

I ett antal dagar har jag använt mig av alla inlästa antavlor. Jösses vilken nytta 

jag har haft av alla dom!! Sökfunktionen (alt+F) är inte 100-%-ig men det kan 

jag leva med.  

I en HassåTage-revy myntades uttrycket ”Roger Moore”. Vad det gäller 

antavlorna så säger jag bara: Ivar Larsson. Vilket jobb han gjorde och det ett bra 

tag före datorisering och digitalisering. Ibland så kan jag få för mig att de gamla 

släktforskarnas uppgifter är säkrare p.g.a. att dom nog var bättre på att läsa alla 

handskrivna dokument.  

Jag vill berömma ytterligare en person och det är Ingemar Rosengren. Parallellt 

med att jag gått igenom ett antal antavlor så har jag stämt av dess uppgifter mot 

en av Ingemars böcker om Gårdsgenealogi. Tänk den dag när även dessa är 

digitaliserade!! 

Tänk er alla dessa frivilliga timmar som så många har lagt ner på att samla in 

uppgifter som vi övriga medlemmar betalar en ”schetsumma” av 200.-/år för att 

kunna få nytta och nöje av. Jag har bara hållit på att leta döingar i ca 2 år och 

hade inte uppnått det jag har idag UTAN alla dessa fantastiska medlemmar. 

Många tar för givet att saker och ting bara ska finnas att tillgå men glömmer 

alla timmar som lagts ner för att vi lättjefulla latoxar ska kunna sitta hemma vid 

våra uppkopplade elektroniska leksaker och bara hämta det vi behöver. 

Åter igen TACK alla som gör ett jättejobb inom Hallands Släktforskarförening. 

 

 

   En djup bugning från Håkan i Glommen. 


