Landskronabygdens
Släktforskare 25 år
I år firar Landskronabygdens Släktforskare
25 år. För släktforskare är inte 25 år en
speciellt lång tid, vi förflyttar oss bakåt i
tiden, oftast hundratals år.
Idén till att bilda en förening fick EllyKerstin Henriksson på Studieförbundet
Vuxenskolan. Där hade då bedrivits
studiecirklar i släktforskning under 10 år,
med Majken Hansson som ledare. Genom
information i Vuxenskolans
studieprogram, kom ett första möte till
stånd den 1 september 1987 och 10
personer var då närvarande. Den 4
november framlades ett förslag om att
försöka starta en förening. Under denna tid
ställde vuxenskolan sina lokaler till
förfogande.
På dåvarande ÖV-huset den 25 november
1987 bildades föreningen som då hette
Landskrona Släkt och Folklivsforskare. En
interimsstyrelse valdes och den bestod av
ordförande William Eklund, v. ordförande
Sven Svensson, Kassör Alice Green,
sekreterare Ruth Nilsson och arkivarie Nils
Wallin. Den här kvällen var också AnnaStina Bäckström närvarande som höll ett
föredrag om släktforskning. 31 personer
kom till detta första möte. Från handlingar
som arbetats fram till mötet, finns
nedtecknat syftet med att bilda en förening.
Några exempel på detta: ”I första hand
har vi tänkt träffas och utbyta forskarrön.
De mer erfarna forskarna kan hjälpa de
mindre erfarna och nybörjarna på traven.
Vi har också planerat gemensamma besök
på olika arkiv, anskaffa hjälpmedel för
forskningen, göra utflykter till intressanta
mål och mycket annat. Som t.ex. att anlita
föredragshållare, som genom sitt yrke eller
som amatörforskare kommit så långt, att
de kan delge oss sådant som kan vara
intressant för oss alla.”

Det första styrelsemötet hölls den 7 januari
1988 och det följdes av ett årsmöte den 12
januari, där interimsstyrelsen valdes till
ordinarie styrelse. Av press-release, som
skickats till NST, Arbetet och Skånska
Dagbladet, framgår det att Sten Malte
Jönsson skänkte en ordförandeklubba till
föreningen. Han gav även en kort resumé
över klubbans tidigare historia i
Landskrona Stads affärskretsar.
Under de 25 år som gått sedan starten har
det hänt en hel del i föreningen. 1990
beslutades med 19 röster för och 10 emot
att utge en tidning. Styrelsen gavs i
uppdrag att utse en redaktion på fem
personer. På föreningsmötet den 27 mars
uppstod på nytt debatt om
föreningstidningen beroende på att en
grupp medlemmar kände sig som om de
var offer för en kupp. Detta fick till följd,
att två styrelsemedlemmar som ingick i
redaktionen avgick. Vid det följande
föreningsmötets återupptagna debatt om
tidningen avgick ordföranden under
pågående möte. Före nästa möte hade även
sekreteraren avgått. Därför fick föreningen
återigen en interimsstyrelse.
Strömavhoppen fortsatte med att båda
revisorerna avgick. En ny styrelse valdes
den 22 maj 1990 med Sven Svensson som
ordförande. På detta möte framkom också
förslag till nya stadgar och namnbyte till
Landskronabygdens Släktforskare. På
mötet den 25 september 1990 godkändes
förslagen till nya stadgar och nytt namn.
Under föreningens första år höll man till på
ÖV-huset. 1992 fick föreningen sin första
egna lokal på Hornsgatan 8 i Landskrona.
2002 flyttade föreningen från Hornsgatan
till Pilåkersgatan 32 (Schlasbergshuset).
2008 blev lokalerna på Pilåkersgatan för
dyra och föreningen flyttade återigen,
denna gång till vår nuvarande adress,
Helsingborgsvägen 8 A.
Under föreningens 25-åriga historia har
utvecklingen gjort stora framsteg rent
tekniskt. Läsapparaterna för läsning av

mikrokort är ett minne blott, men vi har en
kvar i en hörna, ifall någon får för sig att
titta på mikrokorten. Nu är det datorer som
gäller. Det började i liten skala med en
eller två begagnade datorer. Efterhand
utökades antalet datorer, det var som regel
medlemmar eller bekanta till medlemmar
som skänkte sina gamla datorer till
föreningen. Numera har vi tillgång till
modernare apparater. I början användes
datorerna mest till att läsa CD skivor som
kommit ut, t.ex. Sveriges befolkning och
dödskivor. Men utvecklingen gick framåt
och så småningom kunde man läsa
kyrkböckerna på nätet. I dag är de flesta
kyrkböcker, som ligger inom
sekretessreglerna, scannade eller
fotograferade och tillgängliga på Internet.
Dessutom finns en mängd CD- och DVDskivor till släktforskarnas förfogande. På
Internet finns ju också mycken annan
information som kan vara till nytta för oss
släktforskare.
Föreningens verksamhet i dag omfattar
öppet hus under september till april både i
vår lokal och på biblioteket. C:a 8
medlemsmöte per år med föredrag eller
studiebesök på något intressant ställe. I
samarbete med Vuxenskolan bedriver vi
kurser i släktforskning, både nybörjareoch fortsättningskurser.
Landskrona i december 2012
Jörgen Magnusson
Ordförande
Vad hände efter ytterligare 5 år?
Jörgen Magnusson skrev artikeln för fem
år sedan och nu skriver vi december 2017.
Utvecklingen pekar på en ytterligare högre
takt både på våra aktiviteter och it
användandet. Styrelsemedlemmarna är
detsamma som för 5 år sedan förutom 2
ledamöter som avgått. Nämligen Göran
Essman och Carola Karlsson.

Idag består styrelsen av 7 medlemmar Nils
Dahlin, Yvonne Westerlund, Mona
Löwenqvist, Roland Berkenäs, Andreas
Nyström, Verner Uhrenholt och Jörgen
Magnusson
Utvecklingen inom informationstekniken
har gjort att vi numera försöker ha
bestämda uppgifter inom styrelsen. I
dagsläget skulle det vara omöjligt för ett
fåtal att utföra alla uppgifterna.
För att möta den ökande internetbaserade
användningen av databaserna tex
Arkiv Digital och ett stort antal mindre
databaser. Har vi fått köpa hem nya
bärbara datorer. Så i dagsläget har vi 10
stycken. Vi har även fått köpa hem en ny
projektor och en ny kraftigare router.
Kraven på internettrafiken ökar ständigt.
Vi har även 10 stycken utbildningslicenser
för Arkiv Digital plus ett stort antal
databaser på DVD.
Utbildningsinsatser gör vi i vår egen lokal
tillsammans med Vuxenskolan som
administrerar utbildningen. Det har nästan
blivit ett måste att gå på någon
utbildning/informationskurs för att som
nybörjare hitta rätt i den mängd av
databaser som finns idag
Något som också börjar märkas är ökande
krav/förfrågningar från andra närstående
organisationer och förbund. Vad detta
kommer att få för konsekvenser den
närmaste framtiden går inte att överblicka.
Det som är helt klart är att den
medlemsavgift som betalas idag till
förbunden kommer inte att räcka. De har
som en konsekvens av stigande kostnader
för IT-drift och administration rusat i
höjden
Ytterligare är de krav/förfrågningar om att
hjälpa till med registrering/ inmatning till
olika databaser, utan någon kompensation

De flesta medlemmar anser att frivilligt
arbete tar alltför mycket tid i anspråk.
Jörgen tar upp det myckna flyttandet som
nästan får karaktär av nomadliknande
företeelse och den bara fortsätter och
fortsätter så mellan åren 2008 – 2013 var
adressen Helsingborgsvägen 8 A. En lokal
i källarplan med total avsaknad av alla
möjligheter för handikappade och
rörelsehindrade.
Mellan åren 2013 – 2014 Flyttade vi till
Plantan som ligger i Karlslundområdet. En
i vårt tycke mycket bra lokal, med en stor
samlingslokal för våra månadsträffar
lokalen hade plats för cirka 40 till 50
personer. Vi fick tyvärr inte vara där så
länge utan flyttlasset gick under 2014 till
Puls Arena på Stenorsvägen. Samma sak
här litet kontor men bra samlingslokal och
mycket bra personal. Problemet var att vi
delade lokalen med ett antal
idrottsföreningar. För övrigt stora problem
med datakommunikationen. Det fick oss
att under 2017 flytta till Säbygatan 7 där vi
för närvarande har vårt kontor och här har
vi möjligheter att ha våra öppet hus
aktiviteter plus vår utbildning.
Månadsträffarna har vi på larvilokalen.
PS. Vi har ingen microläsare kvar.
Landskrona december 2017
Nils Dahlin
Ordförande

