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löredragnineslista
ftir årsmötet tisdagen den

11

mars 2003

kl.

19.00 i Amorinasalen.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare ftir arsmötet
3. Fråsa om mötets behöriea utlvsande
4. Vatäv två i usterare. tillikä rosti?iknare
5. Verksamhätsberättelsen. se sidan 4 - 6
6. Bokslut och Revisorern-as berättelse. se sidan 7
7. Fräeaom ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2002
8. Val-av ordförande oå 1 ar
9. Val av 2 öwiea stvielseledamöter nä2 tn

10. Fvllnadsval äv eri stvrelseledamof nå 1 år
11. Val av 2 ordinarie rdvisorer oå I af
12. Val av 1 revisorssuppleant riå t ar
13. Val av valberedninÄ tminstivå ledamöter) nå I år
14. Faststtillande av mödlemsavgift for verksa:hhetsåret 20A2
15. Behandlins av motion
16. BehandlinE av öwiea iirenden
17. Mötets avslutande"

Styrelsen
Som avslufiring serveras Kaffe/Te
Tintomararumdret.

till sjrilvkostnadspris i

Efter årsmötet:
"Anor fran Tyskland - hur forskar man
Ingemar Goliath

dä?"

,,1"'f

i''-\

Ordfiiränden har ordet...

Beutsehe GeneaHtgentäge in

i eiecernbernumret

Schwerin

av vår tidning tacka<ie
alla i stlrelsen samt ancira friviihga
iae
t'aTbetare"
för aii fuålp med foreningen
och dess verksamhet

I Mecklenburg-VorFommerns huvudstad
Schwerin äge,r årets uppl aga av de tyska
si;ii'lforskardagarna

Då hade jag redan fattat mitt beslut att
avså som ordforande i
Si#rtforskarforeningen från och rned
arsmötet 2003.

rum [Deutsche Genealogentage], Efterso$t

Siålv har iae iagit detta heslut på grund
ai; familidskä. Tyvän'räcker irite iiden till
ibland. Pa efi e116r annat sått finns iag
med änciå.

dagar. Med

lrleii detta vill jug paqFapå och önska
alia ett fortsatt inneilallsrfi<t
s I *ktforsknin g s arb ete

Vårens medlemsmöten rir nästan heit
klara. Vid årsmötet meddelar Ingemar
Goliath planerna.

Till slui vill jae tacka for mig och önska
foreningen all lyska i framticlen.
h{ed viinliga hriisningar

Lars-OlofEklund

nordfskianci cch Sverige genom fuhundradena
lrar hafr tt$a kontaher har forburrdsst-vrelsen
beslutat de lta med manterverlqsamhet urder de s sa

i

tnontern kommer oskså

representanter för bl.a. Skånes Genealogiska
Förbund, Landsarki'ret i Lund, DiS-Syd och
Genealogiska Föremngen.
Den svenska utvandringen tiii $sklanci har Vvär

hamnat

i

skuggan bakoin den massiva

utvandringen till tiSA ach Canada, men <iet
handlar alltså cm hundratusentals svenskar,
mestadels från de sydliga iandskapen, som på
I 800-talet och borj an av 1900-talet
arbetsvandrade och/eil er utvancirade ti il framfor
Meckl enburg osh Schl eswr g-Hol stei n,
Invandringen tiil Svenge fran Tyskland har under
vissa perioder varit enoffil, med hela kolonier av
tyskar i bl.a. Stockholm, l.Iorrkoping achVisby,
människor och sliikter frånvrlka manga svenskar
kan råkna hårstamning. Dags alltså att skapa
al lt

kontakter med våra Uska sliikfforsicanriinner samt
med arkiv och bibiiotek på olika håil i Tyskland. I
S

T T-iD
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C

IRKE L\iE RKSAh{T{E T

samband rned dess a dagar ger forbundet ut en
tysk r,'ersion av "Roots in Sweden?" * "w-tirzeln

in Schweden?" sorn också kan komn'la tili
kcmmer att starta i bö{an på mars månad.
F--3 eil ÅUrint kommer aff meddela till alia
anmål damedlelnmar och dessutom
redovisa innehållet i sarnbanC rned
årqrnötef
L,+^

Lr-a.rl\-/
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t
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Med viinli gahdlsningar
Lars-Olof Eklunci
rrrr:l
*?ir.rtr
('t-l\.lvr{ r.
Lr_!. r*l\_,I

//

--_z

användning på de svenska arniven och hcs alla
s lak1fo rskarforeningar med tyska kontakter.
(saxat ur ANGEI-AGtrT nr. 1i03, infolrnation från

Sveiges Slålcif,orskar rbund)
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ollenfuna Släktforskare
clo Lars-Olof Eklund
Malmvägen 33,2 tr

Vårens medlemsmöten:

S

191

6I

F O RMAT I O N

tisdagen den 11 mars 2003

- ÅI{SMÖTE

- "Anor från Tyskland - hur forskar man dä?"

Sollentuna

ob'nden, äfffffff

Föreningen, som iir parripolitiskt
bildades 1990 och har idag ca 80 medlemmar.

Vi

l;#rT,J;t

vill ökaintessetförsl2iktforskning,blagenorn o-----1 :.-L:--r^.^r-^**^- ^+^--te^t--L^1 .^t-^Separat inbjudan kommer att anslås/utskickas'
forelåisningar och

studiebesök.

Vål mött på årets släktforskningsdagar !!!

Styrelse 2002

-

-

Lars-Olof Eklun{ ordforande
rel o8-35 89 t9
e?ost: lars-o. eklund@telia. com

Vcilkomna.l

'i;åil;*iå''

r r' i

c

Enli gt kassörens genomgang av ilredlemsre gistret

e-post: ingemar. goli ath@telia. com

den 3 februari 2003, fanns forffarande ett antal

tel 08-35 59 44

Hans Carlheim, kassör

tel 08-3 5 46 80
e-post: cä'Ih effn@hem.utfors. se

Dorothy Glantz, presskontakt, Holger
tel 08-96 76 83
e-post: dml. glarrtz@swipnet. se

e.

-po

st :

progrann

Om du

flytar eller åndrar e-postadress, meddelany
till Eija Mau ritzell. Genom aLt arwrända e-

post for vissa foreningsmeddelanden kan våra

niY:Tt': T:T:T:*IT

. . . . . . . . c.

OM iln-tecknat:

medlemsregister

e.mauritzell @minrnail. net

Catrine Norborg, medlemsmöten
tel 08-7 54 24 7 4
e. -post: catrine.norbelg@swipnet.

ftr 2003"

Om duvill hoppa av från floreningen ärvi
tacksamma om du meddelartill mig attvi kan notsra
ditt utträde'

adress

Berit Jeppsson, bibliotek/skåp
tel 08-7 54 26 95
e. -po st: beritj eppsson@telia. com
Eija Mauritzell, an-tecnaq
tel 08-623 L6 95

obetalda medlemsavgifter

r'

Glöm inte attockså ange namn (for dem som
avgrften avser), adress, telefon och
eyentuell e-postadress! Inbetalningen skall göras
till vårt pgT I 2140 - 3,

e-post: majbritt. ohlsson@swipnet. se

/^

r o r "''

Ingemar Goliath, vice ordforande
tel 08-7?4 30 03

MajBritt ohlssorq sekreterare/medlemskontakt

-

r "'

Medlemsbladetberiiknasutkommamedfyra
nummer per år och ingår i foreningens
medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
E{a Maurttzell, Slqttevägen 18, 4 tr
192 58 SOLLENTLII{A
E -post : e,mauritfell@.migmail. net

se

Du blir medlem i Sollentuna Släktforsknre genom
att sdtta in årsavgiften, sam under 2003 är 125
kr för extra .familjemedlern 50 kr, på vårt
postgirokonto 71 21 40-3. GIöm inte att uppge

Redaktionskommitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19
Ingemar Goliath, 08-754 30 03
EijaMauritzeIl,0S-6231695

namn, adres s o ch tel efonnummer.

Manusstopp for nästa nr: 7 april 2003

VE RKSAMHtr T SB ERI| T TEL S E

Föreningen Sollentuna Släktforskare
2003
Årsmöte
Föreningen Sollentuna Sleiktforskare höllsitt ordinarie arsmöte onsdagen den 20
februari 2002.

Styrelsen
styrelsen har under det gångn a årethaft folj ande sammansättrring:

Ordftrande

A'

Lars-OlofEklund

V. ordforande Ingemar Goliath

Kassör

Sekreterare
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Ord. Iedamot

Hans Carlheim
Majbritt Ohlsson

-

EijaMauritzell
Berit Jeppsson
Dorothy Glantz

Under verksamhetsåret har styrelsen haft I 0 protokollftrda sammanträden.

\.erksamhetsårets arbete i korthet
Mycket arbete har lagts på medlemsmöten4 vilka har hållits i Amorinasalen och Tintomararummet. I ftrsta hand har ftirdragshallare anlitåts. Dessutom har två
anordnats med möjligheter ft)r våra
medlemrnar att stiilla fiågor och få \ialp. Ett studiebesök har också genomftirts.
Totalt har 8 dagar utryttj ats entigt ftilj ande :

studiekvrillar -.

Onsdagenden20februari 'Tlemsidaochpllf-"
Ingemar Skarpås ftirekiste.

Tisdagenden

l9mars

'Yarfinnsuddaoch
mindrekiindakällor?"
ftireliisning av Chris Henning

Torsdagenden 18

april

Torsdagen den 30

maj

Aktivitetskväll
Grupparbetei 5 grupper
medolikalimnen
Samordnare:L-O Eklund
Rotemansarkivet
med presentation av CD-skivan "Gamla
starl"

A\

Tisdagen den 24 september

"Släkten på video och
CD-rom" frrläsning av
LennartZeffierberg

Lördagen den Lg oktober

Temad.ag över iimnet

"Kartan i läktforskningens
tjånst" föreläsning av
Karl-Ingvar Ät grtröm
S amordnare av temadagen:
Dorothy Glantz
Följande utställare var på plats:
Lantmiiteriet
Stockhotrms Stadsarkiv
DIS
D atapro grammet "H ol ger"
b{ättidningen "ROTTER"
S ollentuna Kommunarkiv
Sv. Släktforskarforbundet
Kngsarkivet
S-a Släktforskare

F

f'

Onsdagen den 13 november

Aktivitetskväll s amordnad
avL-O. trklund
Gr 1. Frågor om eget forskning
(KJellÄbrink)
Gr 2: Gamla fotografier?
(Berit Jeppsson)
Gr 3 . Redovisningsmodeller
av egen forskning?
(Dorothy Glantz)
Gr 4: "lrdamn åt de döda"
(Ingemer Goliath)

Onsdagen den 11 december

B åtsmåin

{>

o

ch B åtmanshåll

Föreläsning av Hans Högman

Regionalt möte i Sollentuna
Vår ftrening stod som våird for ett regionalt möte med wå representanter f(ir respektive förening. Totalt kom 12 deltagare representerande nio föreningar.
Programmet innehöll folj ande timnesområden:
Presentation av Sollentuna kommun och dess slåiktforskarfcirening.
Samarbetsfrågor
Projektstöd fran SSF

Projektet "Namn åt de döda"
De stiingda arkiven - frågor och svar
G-gruppen presenterade sig gtn Gustaf von Guertten
m. fl . infessanta punkter

Medlemsantal
Föreningen Sollentuna Sliiktforskarehw79 medlemmar, vilket tirenlikvrirdignivå
jämfrrt med föregående år.

Sammanfattning
Slutligen vill styrelsen framfora ett stort tack till alla medlemmil, som
på ett eller annat sätt bidragit till att skapa den frevliga och gemytliga afrnosfiiren
vara olika möten.
Till slut vill jag framföra ett tack till alla i foreningen, dåjag nu avgår som
ordforande efter ffe ar samt önskar alla fortsatt givande sltiktforskningresultat.

vid

T

T

Sollentunaimars 2003
Lars-Olof Eklund
ordförande

Carlheim
kassör
Hans

Eija

Mauritzell

Goliath Majbritt Ohlsson
ordforande sekreterare

Ingemar
vice

Berit

Jeppsson

Dorothy Glantz

T
$

BOKSLTIT

RESULTATnÄrcruING

2W1

zffi2

Föråndring

lntäkter
g 300,00

Medlemsavgifter
Bidrag
Räntor

10 650,00 2 900,00 -

20,r,

11

1 350,00

2 900,00

,29

9,57

2 290,50

Ovriga intäkter

SUMMAINTAKTER

7

'v

Kostnader
Medlemsutskick
Medlemsmöten
Anangemang

11 611 ,36

1 525,00
15 086,29 -

3 712,00

5 164,40 -

4 379,50

1 672,90

1 452,40
2 705,7A

1 039,00

2 246,00 -

1 2A7,00

Med lemskap S lf-fören i ngar

609,00

423,00

186,00
Finansiella kostnader

310,00

310,00

445,00

730,00

Övriga kostnader
285,00
Jubileum

SUMMA KOSTNADER

10

493,5;

4 241 ,00 14 747,2A -

1 t 17,96

RESULTAT

765,50

3 474,93

4 241 ,00
4 253,70

339,09

778,77

BAI-.ANSRÄKNING

2Ag2-12-31

2001 -12-31

Tillgångar

?

Kassa
111

T

398,50

500,00

,50

Postgiro
Övriga tillgångar
705,00
SUMMATILLGÄNGAR
Skulder och eget kapital
Skulder
Arets resultat
778,77
Balanserat resultat
SUMMA SKULDER OCH E.K

12 gg4,7g
790,00

13

14 063,29

14 350 ,43 -

5 751,90
1 117,96

7 156,80 -

7 193,63
14 063,29

Styrelsen töreslår att årets overskott,
ny råkning.
Sollentuna den

1

februari 2003,

77

,43

-

980,64

75,00
287,14

1 405,00

339,09

6 854,54

339,09
287,14

14 350,43 -

1 117,96 kr

,

balanseras

i

Katalog
över de böcker på huvudbibliotekets referensavdelning
som tillhör Sollentuna Slälrtforskarförening
På Sollentuna biblioteks öwe plan ligger referensavdelningen direkt bakom informations-disken På

Biografi med genealogi. En del av böckema dlir tillhrir Sollentuna
Sliikfforskare. Hiir nedan foljer en forteckning över dessa efter åimnesbokstiiver.

andra hyllkomplexet finns åimnet

Obs!Ej tillutlåning
Ac

K

'
'

KrigsarkivetsBeståndsöversikt: Del 1 -del 10.
Arkivhemma ochute

'
'
'
'
'
'

Ärsbok for riksarkivet och landsarkiven :
1993: Kallor till den svenska historien
1994: Riksens arkiv - det gamla som det nya
1997: Grannar emellan
1998: Kng och fred i kallorna
Göstalext: lv{antalsskrivningen i Sverige fore 1860

s-

1T

Td
Släklforskarnas årsbok 1995 -2001
Ånbot for ritsarkivet och landsarkiven7996:Arv och anor
Svensk slåiktforskarf<irteckning 1 993
Inte bara kyrkböcker : Alternativa kiillor i sltiktforskningen
Stadsbor i gångna tider: Slaktforskaren och staden
Båtsmiin, ryttareoch soldater: Slåiktforskaren och de militlira klillorna
Svenska antavlor: registerhåfte + ff 21990 - nr 10 1994,w I 1995 - nr 10 1999,
Nr 1 2000 -nr 6 2002
Sliikt och hävd (tidskrift): 1 987: 1+2, 1 98 8: 2, 1992: 1+2+3 -4, 1,993 : 2+3 -4,
1994 l+2+3-4,1995: t+2+3-4, 1996. l+2+3
Slåkten... nr I
Hakan Skogsjo: Familjer i Edsele 1694 - 1 808

Lm

Svensk sllikforskarfrirteckning I 9 84

I{ca

Stefan lt{ordin: Milstolpar: Stockholm, IJppsala, Södermanland

o
Skurkar ochvanligt folk Brott och sfraff i slåiktforskningen
Migration: Utvandrare och invandrare i gangna tider

I

Pd

Bland bergsmåin och bruksfolk årsbok Sveriges Slåktforskarforbund

S-c

Claes

Tf

Atbert W Carlsson: Med mått mätt: svenska och utlåindska mått genom tiderna

Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket

1

99

1 och 2

$

$-

En lång och krokig

Yäg

Min väg till Sollentuna Slakfonkare har varit lång krokig och avbruterg men nu åir j ag hiir - blev
medlem i novernber 2002.
Vägen begrntes for cirka tio år sedan - j ag bodde då i Örebro och gick en kurs i slältrforskning,
skaffade Disgen 5 - och &irvid blev det. Gick en kurs om Valloner och fick klart ft,r mig att det
vallonblod min mamrna var så stolt över, snarare kom fran en tysk på 1700-talet. Nåir myten om att vi
åir vallonätthngar uppkom, iir svårt att säga, men troligen ganska tidigt. Detju var mycket mer socialt
accepterat att vara vallon tin tysk, i Garpenberg som på andra stiillen. Kanske speciellt i Garpenberg
"Tyskberg", förresten
Ären gick ochjag grclq i pension. Flyttade till Sollentuna, &itjag skulle få massor med tid att ägna
mig åt sliikten, trodde jag. Menvikariat, konsultande, bambarn och manga andra intressen och
ftireningar har tagit sin tribut. Hösten 200 1 gj orde j ag i alla fall slag i saken, gick en kurs i slakforskning
fiir lUarianne Munktell, bytte upp mig till Disgen 7. Började med attläggain alla levande och nyligen
avlidna slaktringar. Datorhaveri. Ni ftirstår hur det gick! Men man låir sig.
Nusitterjagmed entomDisge4 somjagharglomthurmanhanteraroch somviintar påatt fyllas med
levande och döda. OchDisgen 8 har sett dagens ljus.
Något konkret har i alla fall de hår åren fort med sig. Jag har sorterat upp släktpapper och gamla
fotografier och sö{t over alla foton utan namn. Numera står det namn åven på de fotos jag sjålv tar!
Jag har bö{at på en sliiktlaönika på min pappas sida efter en resatill mina rötter i Småland forra våren
och har skrivit brev till min farfarsfarmor Beata Charlotta Rosander, fiidd Bohl n 1796 , och försökt ge
liv åt de datajag har om hennes liv. Av en slump harjag stött på en sllikting på min fars sida, som såger
sigviljabö{aslåikfonk4mentydligenintekommitigångrin-jagkiinner igendet!
Via egendomliga sammantriifFanden har j ag också ffitt kontåkt med en syssling på min mors sida i
USA. Jag har hii.lsat på henne och hennes familj och tiinker mig dit igen. De har varit hä flera gånger
och besökt slåikfininnen i södra Dalarna.. Hon har fran USA spårat upp många av våra släktingar, som
honbjöd på ett stort kalas i somras, men diir finns mer att gora.
I höstas anmtilde jag mig atltså som medlem i Sollentuna Slåikforskare. Tiilbaka till ruta 1 , men med
litet mer i bagage åin for tio år sedan. Nu hoppas j ag fi hj iilp att hantera och systematisera det material
j ag har, att liira mig forska och hitta i arkiv och handlingar och fr en trevlig och inspirerande samvaro !

-

I

t,f
r
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lf

F

F

GittRosander

F

Min farfar Bror Axel Rosander med familj och systern Syster Lydia med dotter, på besök från USA
1905. Ffunkommerfrånenfamilj medmåirkligalevnadsöden somjaghallerpåattförsökaredaut.

Framtagningstiderna

Nu går vi vidare med Projeliitet
"Namn åt de döda"!
Det är en viktig uppgift som återstår att ta reda på
for varje person. Vi kunde ju inte ta fram
ftidelsefiirsamling eftersom dÖdbÖckerna
saknade dessa uppgifter och församlingsboken
blev oåtkomlig på grund av inlåmning till
Stockholms Stadsarkiv. Såhrir skavi nu gora.

-

annorlunda.

Nu hoppas vi att ni alla som arbetat med
dodbockerna också vill stiilla upp på den hiir
viktiga kompletteringen ftir respektive år- Var och
en bestiimmer sj iilv niir man vi[ j obba i Aminge.
Att kornma overens mellan några grupper om
samålning iir naturligtvis liimpligt

Öppettidernaiir
Mandag: 09.00 - 19.30
Tis-fre: 09.00 - 16.00
Lördag: 09.00 - 13.30
Mätslingan I7, 187 66 TÄBY
Telefon: 08-630 1 5 00, Fax: 08-630 92 33
Observera att de restriktioner som giiller salen

medliisapparater inte gäller for vårtarbete'

10

Vardagar kl. 09.00- 1 2.00 och 1 3. 00- 1 5.45' Till
mandagar efter kl. 16.00 samt lÖrdagar måste
man förbestlilla. Bestiillning kan göras per brev,
fax eller telefon i godtid fore besÖket.
Om någon har svårigheter att stiilla upp - meddela
mig, Ingemar Goliattr, så fär vi ftrsöka finna
liimpliglösning.

I Riksarkivet/Arninge förvaras s k dödsavier,
som innehåller personuppgifter inklusive
födelseforsamling och dess liinsbokstav. I
receptionen bestiiller du'DÖdsavier, Sollentun4
år 19xx". Samtidigt fär du fyl1a i och llimna en
fiirbindelse om att respektera sekretess*raven
det giiller speciellt den angivna dÖdsorsaken
som tidigare. Viinta sedan på kortladan i det
forskamrm som ligger strax bakom receptionen.
Mkrokortsläsning tirju inte aktuell. Korten
ligger buntade i praktiskt taget sanlma
kronologiska ordning som i tidigare listor' Ta med
dina listor och anteckna i dem. Att fora in
forsamling och liinsbotstav direkt på diskett via
en medford dator torjag blir litet knepigt"
Eftersom korten iir rätt snävt bundna behöver man
båda handerna for att ta fram och låsa ett kort i
taget. Så skriv in på disketten i lugn och ro
hemma. Om manjobbar i parblir detkanske

-

gåller dock:

Begravda

i Stockholm

kommit ut med sin första CD ! Den
innehåller information om 480.000 begravda på
sammaniaet elva begavningsplatser i Stockfiolrn
För tio av öem är mäteri aleihitimtat från
Stoclholms lcyrkogårdsftrvaltnings databas och
den elfte kominer direkt fran fönamlingen.
Uppsifterna åir av varierande grad, diir fodelseSSGF har

A

s

ociti äoasOatum samt dodf<irsamling ingår i over

hiilften av fallen Annars iir det
bepravningsdatumet som iir den obligatoriska
upösiften tiilsammans med rurnn. Även yrke sår
niödfot Ae *tu flesta. Flicknamnet for gifta
kvinnor finns också rned i de fl esta fallen. De
åldsta som ingår i registretiir!"9?odg på 1780talet och de vässa i-mars 2002.Mankan också
se vilka somiigEer i samma grav, en up-pgift som
kan ee sliiktrelationer. Detfurns även förva4e
begrär.ningsplats en kaf,ta, som också går att
skrivaut.
OBS! Reeistet iir inte alls komplett utan
registreriäg ur de gamla gravbobkerna p+gåt

forfarande, åven om resursema numera rnte
tillåter så h6g talrt. Dessutom ftirekommer det
felaktisheter-i reeistret. men som alltid niir det
gtiller åataregistä ska man kolla uppgiftema mot

T

orieinalkällar1

Deä som köot nåeon av slåikforskarförbundets
CD kommeiatt lianna igen sig. Det iir niimligen
Johan Gidlöf sorn giort sö\progammet även t
denna, vilket garaiterar au-den blir snabb och liitt
att söka i.

Hur fär man datag på CDn?
Medlemmar i SSGF kan såtta in 325. pä
forenineens oosteiro Q95. för siiilva CDn och
30.- foöorto + imUattage) och far den övia
posten hem i brevlådan. Glöm ej att ange namn
bch medlemsnummer (står på etiketten) ! För
icke-medlemmar i SSGF köstar den 425:- (395:for siiilva CDn och 30:- för porto + emballage)'
Den kommer att fimas tillglinglig i början av mars'
Carl Szabad, proj ekdedare
(saxat fran SSGF:s webbPlats
http//www.ssgf orgl)

.T

Leksandsresa inte
kanske ändå?

aktuell

Åhnd 26 17 aprit 200J

men

Det kom in ett ffitat svar på enkäten bland
medlemm arr&om en gemensam resa till
Släktforskarnas Hus i Leksand under våren.
Vilket kan forklaras med att Arninge numera är
öppet. Så någon dalaresa i foreningens regt blir
detinte. Men om någon på egen hand ända
skulle vilja pröva på att forska i Leksand så
klipper vi nedanstående ur tidsknften' Dalfolk"

:

,F

På helgerna hyr vi (Slåktforskarnas Hus
alltså) ut trll slakforskarforeningar och
bildningsforbund. Det år oftast så att dessa
grupper inte ftller allaplatser utan e,ttantalstolar
blirtomma. Dessa ledigaplatser kan enskilda
forskare boka in sig på. Är du intresserad av att
få infonnation om sådana ledigaplatserhör du av
die. Då sätter vi upp die på detvikallar
vakanslistan. För att vara med där krävs aff du
har en e-postadress, eftersom vi skickar ut
besked orn lediga platser via e-post några dagar

fore den aktuella helgen. Sedan kontalctarman
receptionen ochbokar in sig i vanlig ordning. För
dtg som inte har e-post går det braatt ringa
nagra dagar fore helgen for att kolla om det iir
uthyrt och om det finns nägraplatser.
Om du inte har Släktforskarkortet (1 2A0 kr for
obegrånsad forskning under ett år) kostar det
100 kronor for en ledig helgplats. . . . . . ."

Släktforskarnas Hus

;

www. genhouse - sweden, com
leksand@genhouse- sweden. com
Insjövägen 52 793 33 Lekand
Tel 0247 -_ 122 80

Ett tillfalle ".

. . för

oss sliikfforskare att rnotas, utbyta

erfarenheter samt forkowa oss i diverse ämnen, är
internordiski och äger nrm i Mariehamn på Åland

den

26-27

14. Det är den nolCiska

samarbetsorganisafionen }.{ordGen, f n. rHrder flnskt
ordforandeskap, som arrangerar dagarna. Rubriken
ar

IYordisk släktforskarträff 2003, och på
programmet finns f n. sju foredrag: Charlotte Jensen

berättar om projektet "Over Oresund" och
demonstrerar den nya hemsidan; Birglt Flemming
Larsen lyfter fram "Oversete kilder i jaglen på
udvandrede slaegtninge"; Leif Mether diskute rar
"Befolkningens rörlighet inom samt till och från
Norden under 800 ät'';Ilndefiecknad ger exempel
på'Tvloderna register och sökvågar"; Björn Ström
talar över åimnet "Konsekvenser av multimedia og
beslektet teknologi for slektsforsknirg"; Göte
Sundberg levererar det lokala foredraget med
"Ålands sjöfart och dess personhistorra" och Jo
Rune TJgelen, slutligen, behandlar' Tinske krigsfanger

i Bergenområdet vid Store nordiske kri g".Som
vanligt blir det också utsfti[ningar,
visningar av nya bocker och dataresurser, trevlig
samvaro, utflykter m.m. Arrangemaxget har en
utpråglad lågbudgetprofil, med gratis inträde och
foreliis*ittg* sarnt rimli ga övernathringskostnader.
*

Ted Rosvall, förbundsordforande"

(saxat ur ANGtrLÄGET nr.

I 103, Information från

Sveri ge s S I iilctforskarforbund)
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En lanä ock krokie väe
"Namn"åt de dödax - Fesavda i Stockholm
Leksanresa - Äland
Innehålls- & forskarftirteckning - meddelande

FORSKARFORTECKI{I}{G

Våra uppgifter om

medlemlnarnas

forskarområden börjar bli lite gamla så det är
därför dags att samla ihop ny information!
Eftersorn forhållandena kan forändras snabbt
skulle vi nu vilja ha helt nya fräscha uppgifter
om er forskning.
Skriv och skicka per post eller email till Marika
Lundgrer, eller lämna det till någon i styrelsen
vid eff medlemsrnöte.

De uppgifter vi ar intresserade av är:

I\amn, adress och

telefonnummer

(fullståndiga uppglfter så att vi kan kontrollera
medlemsre gistet samtidigt ! )
Evenfuell epost-adress.
Områden du forskar i med gård/by, socken/stad,
lan och tidsperiod.
Släkter du forskar i med sliiktnamrL socken/stad,
län, land och tidsperiod.
Eventuell specialforskning ( tex uppråttande av
register, särskilda yrkesgrupper o dyl)
T2

Om du anviilrder dator till Uilp i din forslaring ange
vilket program du använder dig av (genom attvi
tar med detta kannuur låfi hitta någon som anvånder

samma program som man själv
problem!).

orl man får

Viktigt meddelande från kassören
Det är nödvändigI att åtminstone ange ditt
namn da du betahar medlemsavgiften. Både
under z}Azoch z}ffi hardetkornmitin
anon)ma medlemsavgifur till foreningen
Detta kan resulterai attdu stryks ur
medlemsregistret och det årju synd då du

harbetalat avgiften.
Det finns dessutom ett antal personer som
betalar årsavgiften två gånger om äret. De
som har betalxdubbelt for 2003 kommer aff
få tillbaka pengama.
Hans Carlheim

