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SENIORKLUBBEN 2015-11-04 

 

en första onsdagen i november samlades ett 40-tal Rebeccor och  Bröder till Seniorklubbens kåseri 

” En släkt och dess historia”. 

Efter en i vanlig ordning superb lunch – Kreolsk kycklinggryta – med utsökt ”Physalisbakelse” till kaffet 

redogjorde Broder Lars Löfgren för sitt stora intresse – släktforskning. 

Förutsättningar för denna forskning är att kunna läsa gammal skrift – något som kanske fungerar efter 

idog övning. För att vi systrar och bröder skall få tillfälle att träna på att läsa gammal text, bad jag Lars 

att skriva denna text så som man gjorde på 1600-talet. Den följer på nästa sida.  

Väl att notera är att släktforskning inte skall vara en historiebeskrivning utan mer en redogörelse av 

personliga öden. 

Den Löfgrenska forskningen grundas företrädesvis på uppgifter från kyrkoböcker som finns sedan 

1686. Några uppgifter från förbrytarregister eller fängelseböcker syntes här icke nödvändiga. Vill man 

forska djupare kan Vatikanens arkiv eller Sandarkivet i Afrika utnyttjas, men i dag torde den vanligaste 

källan vara genom Google. 

Oavsett metod är grundförutsättningen för denna hobby TÅLAMOD, då framtagande av 10 

generationers anor resulterar i 1024 + 1023 namn, alla med blodsband till den man utgår ifrån, 

proband. 

Broder Lars redogjorde även för Varbergs befolkningsutveckling, åldersfördelning samt för de lagar och 

författningar som styr underlaget för forskningen. 

De egna anorna presenterades med utgångspunkt från en kyrkobok från Älekulla och hustruns anfader 

Nils Gustav Pettersson. 

Efter Lars intressanta och väl presenterade kåseri är det inte svårt att förstå att dessa Genealogiska 

övningar kan övergå till en last. 

(Nästa möte med Seniorklubben blir i samband med Årsmötet den 3 februari 2016) 
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SENIORKLUBBEN 2015-11-04 

en första onsdagen i november $amlade$ ett 40-tal Rebeccor och  Bröder till 

Seniorklubben$ kåseri ” En $läkt och dess historia”. 

Efter en i vanlig ordning $uperb lunch – Kreolsk kycklinggryta – med utsökt 

”Physalisbakelse” till kaffet redogjorde Broder Lar$ Löfgren för $itt $tora intresse – 

$läktforskning. 

Förutsättningar för denna forskning är att kunna läsa gammal $krift – något $om kanske 

fungerar efter idog övning. För att vi $ystrar och bröder $kall få tillfälle att träna på 

att läsa gammal $til, bad jag Lar$ att $kriva denna tekst $å $om man gjorde på 1600-

talet. Den följer på nästa sida.  

Vväl att notera är att $läktforskning inte $kall vara en historiebeskrivning utan mer en 

redogörelse av personliga öden. 

Den Löfgrenska forskningen grunda$ företrädesvi$ på uppgifter från kyrkoböcker $om finn$ 

$edan 1686. Några uppgifter från förbrytarregister eller fängelseböcker $yntes här icke 

nödvändiga. Vvill man forska djupare kan Vvatikanen$ arkiv eller Sandarkivet i 

Afrika utnyttja$, men i dag torde den vanligaste källan vara genom Google. 

Oavsett metod är grundförutsättningen för denna hobby TÅLAMOD, då framtagande 

av 10 generationer$ anor resulterar i 1024 + 1023 namn, alla med blodsband till den 

man utgår ifrån, proband. 

Broder Lars redogjorde även för Vvarbergs befolkningsutveckling, åldersfördelning $amt 

för de lagar och författningar $om $tyr underlaget för forskningen. 

De egna anorna presenterade$ med utgångspunkt från en kyrkobok från Äälekulla och 

hustrun$ anfader Nil$ Gustav Pettersson. 

Efter Lars intressanta och väl presenterade kåseri är det inte $vårt att förstå att dessa 

Genealogiska övningar kan övergå till en last. 

(Nästa möte med Seniorklubben blir i samband med Årsmötet den 3 februari 2016) 
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