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HISTORIK

ÖVER TIO ÅRS VERKSAMHET

I SOTENÄS

PERSONHISTORISKA

FÖRENING

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

När en tillbakablick
ler på en snöboll

skall göras så faller blicken

Carl-Olof

varför?

Nils, född och uppvuxen

intresse

ända från barndomen,

ra.

En uppgift,

När jag/Nils

och Nils i Tossene prästgård

i Hunnebostrand,

som ansågs vara felaktig,

nalkades

pensionsåldern

kerna åtminstone

av Håkan

av de källor,
Carl-Olof

i viss utsträckning

tossene-

När gruppen
arbetet

i Gästrikland

Sievert

Pihl i

av uppgifter

om

och As-

att Tossene

kvar efter branden
Vi kom överens

i

om att

och ta reda på hur dess re-

1989 hade vi bilden klar:

på ideell nivå, och en förening

den 15 februari
antogs.

kyrkoherde,

kallade

1990 infann sig 26 personer,
Styrelse

att få del av mantals-

skall bildas,som

och från kommunen.

såsom pastoratets

att samla de olika forskarnas
utdrag,

1861-1897

för 1868-1880.

från församlingarna

des och stadgar

uppgiften,

nästa gång den 3 oktober

skall bedrivas

När Carl-Olof,

i Sotenäs,

bedrives.

träffades

söker anslag
bostrand

den 18 april 1989.

tre husförhörslängder

konstruktionsarbete

för att sondera intres-

i Bovall, hade samlat mängder

Nils skulle resa till Ockelbo

När

att göra något, visade det

De båda storforskarna

med undantag

gnistan.

och vi kom fram till att kalla någ-

och Bo gav den överraskande

1898-01-12,

Det 1988 ut-

den s k tändande

och hunnebostrandsbor

och Bo Andersson

kum har vardera
Tossene

kunde rekonstrueras.

tänkt sammalunda,

Mötet blev hellyckat.

"de gamle",

gick inte att kontrolle-

på andra håll, genom vilka böc-

om möjligheterna

set - träffen blev i Hunnebostrand
Gravarne

var

Skogsjö om sådant arbete i Resele och uppräkning

och NM samtalade

ra intresserade

av att "böckerna

och ville göra något för hem-

som står till buds, utlöste

sig att Carl-Olof

-

och med· expeditions-

har ständiga minnen

bygden var bilden klar: det finns källor
komna häftet

el-

- dessa blir större och större.

Den 13 januari 1989 träffades

borta".

på vattenringar

valdes,

resultat,

till möte i Hunneföreningen

bilda-

och dess första uppgift

att ta in mikrokort

och sockenIängder,

blev

på kyrkoboks

senare även bouppteck-

ningar.
För detta ändamål
gifter införas,
Blanketten

med anteckning

underställdes

Huvudblanketten

om källan,

där alla möjliga

upp-

för att sedan dataregistreras.

och godkändes.

1990 i 20.000 ex, och lika stora, nya uppla-

1993, 1996 och 1998.

utveckling

rättelserna.

en huvudblankett,

Riksarkivet

beställdes

gor beställdes
Arbetets

konstruerades

genom åren framgår

av styrelseprotokollen

För varje år, för varje sammanträde

kare gör mer och mer. Några detaljer
Redan startåret

och årsbe-

ser vi att våra fors-

skall uppmärksammas

här:

1990 köpte vi en läsapparat.

Gustaf Hermansson

i Dingle har skrivit av Svarteborgs

böcker,

och för

få hans uppgifter

om Berfendal,
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och Askum köpte vi kopior av

Tossene

hans arbete.
När vi hade besök av Bertil Magnusson
25 september

1990 hade denne med sig Martin

Martin blev så intresserad
och ställde
lyckat,

och ord räcker

I december

på ett möte den

Persson

från Uddevalla.

att han löste medlemskort

för att hjälpa

till. Det blev sällsynt

inte till när vi tackar honom för hans oegennyt-

åt oss.
1990, och vid flera tillfällen

kivet - sedan Sievert
verifikationerna
filmning.

tagit fram uppgifter

Detta-material

1991 började

senare, besökte

har Sievert bearbetat

av ovärderligt

Från 1992 noteras,

1993 berättade

Sievert

dessa

i Bottna med

~

att Sievert arbetar med bouppteckning-

där uppgifter

och kan sedan överlämna

och funnit kulturhisto-

från Melleröd

Vi tog in folkmängdsredogörelserna

kivinformation/SVAR,

- och beställde

slag.

vi få hjälp av Lundin Hansson

renskrifter.

Nils Riksar-

om vad som finns där i läns-

ner till 1659, med personuppgifter

riska uppgifter

arna.

av vårtoarbete,

sig till förfogande

tiga arbete

från Släktdata

för 1861-1897

finns om emigranter

till församlingarnas

från Svensk Aroch immigranter,

~

arkiv.

att han funnit bouppteckningar

för tiden 1748-

-1820 på Landsarkivet.
1994 skedde intåget
Wasserman.

i dataåldern

Köpet föregicks

och dess medarbetare

och Ingrid Stävholt

och gravstenarna

försorg

började

i Tossene

efterträdarna

i GÖteborg

slutade,

fick vi ALU-hjälp

och komministern

~

tar vi i kulturveckan

1994.

i Askum flyttade;

Den 25 maj flyttas

till den nya arkivet

där vi fick en sektion

med registreringen

på samma nivå, ändrades

1995 är vi uppe i 74 medlemmar.

för våra pärmar
på Sotenäs.

då

stadgarna.

vårt arkiv från

i Bovallstrands

församlingshem,

och handlingar.

Antalet

deras dokumen-

där.

hos oss den 5 december

avböjde medverkan

Överby prästgård

med Släktdata

i Askum gav till föreningen

gamla kyrkogård

Genom arbetsförmedlingens
Kyrkoherden

av konsultationer

Per Liljeström.

Erik och Linnea Kristensson
tation av Askums

genom att vi köpte en dator av Lennart

Samma år del-

registrerade

poster är up-

pe i 20.147.
1996 gick Ingrid över till att arbeta
på 10.000 kr från Hvitfeldtska
en redogörelse
publicering
marna.

Vi samtalar

rid berättar
vi besök aven
upplagan

1997.

för oss.

stipendieinrättningen.

för hela vårt arbete

i årsboken

ideellt

Berättelsen

utsändes

skall vara tillgänglig.

för Göteborgs-Posten,

för

också till medlem-

att hon kunnat hjälpa några forskare.

den 2 januari

Vi skriver ner

till Släktforskarförbundet,

om hur vår forskning

reporter

Vi fick anslag

Ing-

Den 2 december

och det kommer

får

i bohus-

1997.

1997 får vi ny ALU-hjälp

i ~ år genom Jill Blomgren,

som registrerar

~

av Anna Engvall,
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och i deltar i

Den 3 juli får vi besök av rikets högste

arkivtjänsteman

bouppteckningar.
kulturveckan.
riksarkivarie

Vi får en läsapparat

Erik Norberg,

välkonstruerat

som informeras

och mönsterbildande.

med att starta en motsvarande
Årsmötet

1998 utsåg Martin

sök av Erik Norberg
det hittills

Persson

vilket

resulterade

1999 har stadgarna

1998 har vår forskning
diskett,

Vi fick åter be-

i Bovall,

114 personer.

reporter

som lockade

Den 3 november

från Kyrkans

Tidning,

Kerstin

den Il februari

föreningens

1999.

utveckling.

vi allt på en CD-romskiva,

- tack vare Ingrids,

Martins

ring, sedan våra lokala medarbetare

på

som säljes

och Allan Palmgrens

Under de senaste åren har arbetet koncentreraf~l~enna

uppgifterna

besök-

så långt att vi kan visa resultatet

och 1999 tillhandahåller

till intresserade
arbete.

ett sommarmöte

att motsvara

hunnit

vi Kville

som vår.

i ett stort reportage

justerats,

hjälper

till hedesledamot.

högsta besökarantalet,

tes Bovall och vårt arkiv aven
Elworth,

Den 30 september

förening

och anordnade

om vårt arbete och finner det

gjort grovjobbet

data-

registre-

genom att överföra

till huvudblanketter.

Vid medlemsmötena

två gånger om året har vi haft föredragshållare

olika slag, med anknytning

till vår verksamhet,

av

varav fern gånger från

Landsarkivet.
Att föreningen

fick arkivfrågan

vet regelmässigt

hållits

större antal besökare,
också upprättat
Föreningen

öppet första

tisdagen

över tillgängligt

och den har utsänts

att arki-

i varje månad, med allt

och tack vare Göran Larssons

en förteckning

löpande kompletteras,

ordnad i Bovall 1994 innebär,
hjälp.

material,

Göran har
vilken

fort-

till medlemmarna.

har strävat efter att visa upp sig och göra sitt arbete känt:

för att locka fler till sig.

Sedan den gick in Sveriges

förbund 1991 har den varit representerad
vid flertalet

tillfällen

Vi har vädjat

till forskarna

Släktforskar-

varje år på riksstämman

och

lagt fram motioner.

andra källor men, åtminstone

att ge oss de uppgifter
hittills,

som samlats

inte fått det gensvar

in ur

som vi

önskat och tror vara möjligt.
I styrelsearbetet
Göran Larsson
Karlzon,

har deltagit

från starten 1990 Carl-Olof

och Nils Marelius,

1990-1993

Sievert

der och Folke Glädt,

1990-1992

Pihl, 1990-1995

från 1998 Ingrid

Åke Gillberg,

från 1992 Asta Sörensson,

son, från 1994 Erland Öster, 1995-1997
no Alexandersson,

Bo Andersson

Ingemar Månsson,

från 1995 Eskil Severinson,
Stävholt

1992-1998

Hasselberg,

och Karl-Erik
Oskar HörmanMats Andreas1995-1999

Bru-

från 1997 Marja Weiefors,

och från 1999 Per-Olof

Torwaldson.

Per-Olof

OLsson är från 1995 självskriven.
Från 1994 har årsmötet en valberedning.
Avslutningsvis
finner vi att vi har många, många att tacka för vårt

4

hittills

mycket

goda resultat.

borde därför nämnas,
en "mängdarbetare"

Ett arbete

Alla har på olika sätt bidragit

men vi avstår

av särskilt

så många hvuudblanketter

på grund av mängden.

- är genomgångna.

Den nämnda
hittills,

aldrig bli färdigt.
- husförhörs-,

Vi har många

och Hunnebostrand

kanske kommer motsvarande

för Sotenäs

mantals-

och soc-

"små" källor att gå ige-

vill vi nog kalla som det bästa resultatet

och den kan bli ännu bättre.

hamns pastorat.

I år kan vi

inte ger så många namn, men är lika viktiga.

CD-romskivan

na för Tosse~e

Vi har dock

som Asta Sörensson.

glädja oss åt att de fasta källorna

nom, vilka kanske

och

slag: ingen har fyllt i och upprättat

som detta kan egentligen

kenlängder
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I år - år 2000 - har böcker-

fram till 1930 mikrofilmats,

filmning

att ske med böckerna

Det kan komma att leda tiflt~ela

fram till ungefär

år 1930 kommer

och

för Kungs-

kyrkobokföringen

att vara tillgänglig

på en enda CD-romskiva.
Det är meningen
härad,

att även Berfendal,

som också hörde

till Sotenäs

skall med på skivan.

Vår forskning

har också lett till att personuppgifter

re kyrkoböckernas
Vårt resultat

förande

hittills

är tillgängliga.

och det gensvar

arbete och att fortsätta

vi fått inbjuder

på den inslagna

och så länge det går.
Vid ingången av år 2000 har föreningen
I föreningens

dator,

poster inmatade.
är antalet

som är placerad

c:a 130.000 poster,

och Martin

ringen kan uppskattas

Här bör nämnas

och bortfallet

i Sotenäs

P:s bearbetning

och församling

i slutet

att antalet

är registrerade;

genom dubbelregistre-

till 30 %. I ungefärliga

boende

c:a 64.000

är vad skivan innehåller.

att så många olika personer

en del finns i flera källor,

soner registrerade,

så gott det går

hos Ingrid S,finns

finns antalet

i innehållsförteckningen.

130.000 inte innebär

Nedskrivet

vilket

linjen

till mera

141 medlemmar.

Efter Allan Palmgrens

För varje slag av uppgifter
på skivan,

för tiden fö-

tal är 100.000 per-

1659-1897.

2000-02-11.

Föreningensprotokollsbokför de tio åren finns i arkivet i B'ovallstrand.

