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Det kom ett brev daterat 22 maj 1976- 

 
I samband med att vi börjat flyttstäda och börjat rensa upp bland allt man samlat på sig genom 
åren så dyker det upp ett brev som jag inte ens kommer ihåg att jag fått. Avsändare var vår 
släktförenings grundare, Hjalmar Berglund. Jag kommer ihåg att min hustru Birgitta, fick ett 
informationsbrev, med en tjock lunta med släktdata, om att hon var Långörasläkting från 
samma avsändare. Detta brev var adresserat till ”Verktygsmakare och Fru” vilket jag tycker 

var rätt intressant, ”fruntimmer” hade tydligen förenklade titulatur på den tiden  . 

Brevet lyder som följer: 

”Karlskrona den 22 maj 1976 

Till Mottagarna av denna skrivelse 

Genom forskning i kyrkoarkivalier har jag funnit, att Ni tillhör Långörasläkten. Härmed 
inbjudes Ni till Föreningen Långörasläktens 5:te årsmöte på Långören söndagen den 11 juli. 
Tidigare har Ni fått eller nu får Ni en släktförteckning, som upptager sju släktled från 
stamfadern räknat och som visar, att Era förfäder och därmed också Ni tillhör Långörasläkten. 
Utförligare stamtavla kommer troligen att utarbetas till hösten. Nu medhinnes ej detta.” 

I dagens läge tycker man att det var högtidligt skrivet och i en formell ton. Sedan följer 
information om när båten Hasslö II avgår från Karlskrona och information om hur Släktmötet 
var planerat och ”De som vill bli medlemmar i släktföreningen kan anteckna sig i härför 
särskild utlagd bok. Alla direkt tillhörande släkten och i släkten ingifta får bli medlemmar.” 

Brevet avslutas med-  

”Med släkthälsningar, Hjalmar Berglund. Ordf. i Föreningen Långörasläkten” 

Med i brevet ligger det tvåsammanhäftade sidor där en del av första sidan är maskerad med en 
förklaring till hur dåtidens släktnummer var uppbyggt, följt av släktledsinformation skrivet på 
skrivmaskin.  
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Här sitter man nu med två datorer och fyra bildskärmar på skrivbordet för att bygga vidare på 
det som Hjalmar Berglund påbörjade med hjälpmedlen, som jag antar var, Microfilmskort 
eller så var man tvungen att läsa direkt ur kyrkböckerna och en skrivmaskin för att 
dokumentera uppgifterna. Det fanns väl inte överskrivningstejp eller övermålningsfärg (Tipp-
ex) heller, om man skrev fel, utan det var väl till att börja om från början. 

Om jag kommer ihåg rätt så hade Hjalmar Berglund cirka 3.500 släktingar i sitt register och 
då gällde det att var försiktig med vilken tangent man tryckte på och att noga tänka genom 
vad som skulle skrivas innan man satte fingret på tangenten. Att bara ta kopior på 
släkttavlorna måste ha varit ett litet företag i sig.  

Det har följt flera personer i Hjalmars fotspår inom föreningen som byggt vidare på hans 
släktdata, i början hade man väl samma förutsättningar som Hjalmar, med hur man fick fram 
personuppgifter. Med datorernas intåg och Riksarkivets datorisering så har vi numera tillgång 
till mycket information direkt på skrivbordet. När jag själv började se över registrets innehåll 
så fanns det strax över 30.000 rader i detsamma, nu är det cirka 35.000, det innebär dock inte 
att det är lika många personer som finns med. Vissa personer finns med på fyra till sex olika 
släktgrenar beroende på sina egna och tidigare generationers om- och ingiften o.s.v.  

Själv ser jag mig inte som släktforskare, utan mer som en sammanställare av data av våra 
gemensamma släkt. Hoppas dock på att föreningen framöver startar en släktforskarkurs så att 
man lär sig arbeta på ett mer strukturerat sätt och att man får en djupare insikt i hur och var 
man kan hitta underliggande och kompletterande data. 

 

Sammanfattningsvis avslutar jag detta lilla bidrag inom nostalgi med att uttrycka min fulla 
beundran för de föregångare som inte hade tillgång till dagens hjälpmedel för att 
sammanställa våra gemensamma släktdata och mitt lilla bidrag kanske också uppfattas som 
formellt skrivet, om något år. Hjälp gärna till i föreningens arbete och lämna ditt bidrag med 
bilder eller ett litet skrivet alster som kan glädja någon annan nu och i framtiden. 
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