En släktbok blir till
Hellsing släktförening bildades vid ett mycket välbesökt första släktmöte
1983. Efter diskussion i styrelsen bestämdes att medlemsregistret i
föreningen skulle vara datoriserat. Kristoffer Hellsing åtog sig att föra
släktregistret. Efter några år föreslog Kristoffer att de släktuppgifter som
tagits fram av Kurt Eklöf och publicerats i en bok 1982 på samma sätt
skulle läggas i en databas. På så vis kunde fortsatt kartläggning av
släkten lätt infogas på rätt plats och datamassan vara tillgänglig för
intresserade forskare i föreningen. Vid ett par släktmöten har
släktregistret funnits tillgängligt och varit av stort intresse för många som
intresserat sig för hur släktbanden hänger ihop och var deras familj finns
i den stora bilden.
1990 tog arbetet med det datoriserade registret fastare form och
databasen hade vuxit betydligt från 1982 och omfattade c:a 1600
personer. Kristoffer organiserade ett brett forskningsprojekt där
medlemmar åtog sig att uppdatera var sina delar av registret så att det
så långt möjligt innefattade alla levande personer i släkten Hellsing vilket
ju givetvis främst handlade om att föra in barn och familjebildningar men
givetvis också att uppdatera med de personer som avlidit.
1992 omfattade registret c:a 3200 personer, det hade alltså fördubblats
på två år och ledande och arbetande med detta var främst Kristoffer.
Under Kristoffers ledning organiserades en redaktionsgrupp med uppgift
att presentera släktregistret i tryckt form så det blev tillgängligt för icke
datoriserade och kunde användas som uppslagsverk. Det resulterade i
Hellsingboken (namnet kläcktes av Lennart Hellsing) som trycktes 1993
och som har betytt mycket för föreningens medlemmar.
Lena Elinder, Kristoffers syster, har sammanställt en presentation av
Kristoffer:
”Kristoffer var i grunden. leg läkare, och arbetade som laboratorieläkare i
Uppsala.
På grund av frustationen, att det var svårt att jämföra ett resultat från ett
laboratorium med ett resultat från ett annat, så skapades 1992 ett företag
Equalis (först var det ett projektarbete). Dess syfte var att kvalitetssäkra

olika labb-prover. Equalis är ett aktiebolag, vars huvudägare är SLR
(Sveriges Landsting och Regioner). Kristoffer var dess VD från början.
Jag har ett trevligt foto på min bror Kristoffer, som han var mycket nöjd
med. Det visar honom i en situation som han kände sig bekväm i. Han
älskade att vara ute i skogen och att fjällvandra. Att paddla passade
honom också utmärkt. Han hade även varit ungdomsledare inom
Friluftsfrämjandet.
Jag är osäker när fotot togs, men jag har för mig att vi syskon fick det
ganska sent i Kristers liv. Krister dog år 2000, Några månader innan sin
65-årsdag.”
Lena Elinder, född Hellsing

