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Temadag den 19 oktob er 2002

Ordföranden har ordet

med Berit Jeppsson, tel. 08-7 54 26 95.

Hösten 2002 närmar sig med snabba steg. Vår
sommartemperatur håller i sig, så vi kan njuta
av nägra ljuvliga dagar ytterligare en tid.
Släktforskning bedrivs kanske inte lika'
intensivt som under mörkare höstkvällar men
vår förening startar sina medlemsmöten redan
under september.
Programmet för höstens temadag är "Kartan i
släktforskningens tj änst".
Våra utställare har lovat att ta med vad de har
om kartor m.m. vid oktobermötet. Se vidare i
Dorothy Glarfiz' artikel.

Slutord

Tidningen an-tecknat
Vår medlemstidning skall utkomma med
l.tterligare ett nummer detta år. Vi skulle vilja
fä krjälp med detta nummer av flera i
ft)reningen. Skriv gfunaom något Du tror
skulle intressera
andra i foreningen eller ge tips till
styrelseledamöter om ämnen Du skulle vilja få
mer kunskap om eller annat Vi har for avsikt
att komma ut med denna tidning i november, så
ta kontakt skriftligt eller muntligt senast 25
oktober 2002.
Vi hoppas att Ni har hittat något matnyttigt for
an-tecknat i form av intressanta frnd i arkiven
eller möten med människor, som kunnat
berätta om släkten,
Välkomna med era bidrag!

Forskarsalen i Arninge
Som redan alla vet är denna forskarsal stiingd
på grund av byggarbete. Forskare hänvisas

istället till Riksarkivet i Marieberg,
Fyrverksbacken 13-1 7, Stockholm.
Tel.08-737 63 50, Fax 08- 137 6414.
Info fi nns p å nätet http //www. ra. s e/index.htm/
Kontrollera for säkerhets skull att handlingarna
ni söker finns i Marieberg.
:

Huvudbiblioteket i Sollentuna
Vårt bibliotek är öppet igen. Där finner Du
böcker, tidningar, artiklar m.m. Vidare kan Du
läna apparaten for läsning av mikrokort. Om
Du har frågor om släktforskningsmaterial tala
2

Till slut vill jagtacka mina styrelsekollegor
för fint arbete under min frånvaro i sommar.
Verksamheten flyter fint just nu och iag
hoppas att det ska vara till allas glädje under
hösten 2002.
Läs och begrunda Ingemar Goliaths artikel
länge fram i denna tidning om komplettering
av uppgifter för dödboken. Vi behöver Din
hjälp !

Med vänliga hälsningar
Lars-Olof Eklund

a
Regional träff för representanter
från Släktforskarförenin g^r inom
Sto ckholms, Södermanlands,
tlpplands och Västmanlands län
m. fl.
Föreningen Sollentuna Släktforskare står
som värd for
nämnda regionala träff lördagen den 12
oktob er 2002.
Lokal för träffen kommer att bli
Samlingslokalen i
Kummelby kyrka. Programmet är under
utarbetande.

Inom länen finns ett 2l-taIföreni rrgarmed
olika aktiviteter.
Dessutom är det ett antal regionala
föreningar i Stockholm
ss. SSGF, Föreningen G-grupPetr,
Genealo giska F öreningen.
Lördagen kommer att innehälla förutom
diskussioner även
Gernensam lunch med kort information om
Sollentuna.
VarJe forening kan sända två delegater

till

denna konferens.

En anmälningsavgift uttages.

Ansvarig for affangemang et är Lars-Olof
Eklund.
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Hösten medlemsmöten:
torsdagen den 24 september 2002
lördagen den 19 oktober 2002
onsdagen den 13 november 2002
onsdagen den 11 dec . 2002

ollentuna Släktforskare
clo Lars-Olof Eklund
Malmvägen 33,2 tr
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Sollentuna

Föreningen, som är partipolitiskt obunden,

bildades 1990 och har idag ca70 medlemmar.
Vi vill öka intresset för släktforskning, bla
genom föreläsningar och studiebesök.
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Väl mött på årets släktforskningsdagar !!!

Styrelse 2002

Välkomna!

Lars-Olof Eklund, ordforande
tel 08-35 89 19
e-post: lars-o. eklun d@telia. com

-

ooooooooooooooooaaaaooaaoooaa

Ingemar Goliath, vice ordforan,Ce
tel 08-754 30 03

Medlemsavgift för 2002 är oförändrad .
Inbetalningen av årsavgiften skall betalas

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

tel 08-35 59 44

omgående
på vårt postgirokonto

e-post: majbritt. ohlsson@swipnet. se

Glöm inte att uppge namn, adress och

M aj B ritt Ohl
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on, s ekret

er

arc I medl emskontakt

7I 21 40 -

3.

telefonnurnmer!
Hans Carlheim, kassör
tel 08-35 46 80
e-post : carlh eim@hem.utfors. se

lT:ltt3.

Dorothy Glan stz, presskontakt, Holger program
tel 08-96 76 83
e-p

o st

:

dml . glantz@swipnet.

s

M auri tzell, an

-tec

se

Catrine Norb at5, medlemsmöten

tel 08-754 24 74
e. -post: catrine.norberg@swipnet.

se

Du blir medlem i Sollentuna Släktforskare genonx
att sätta in årsavgrftur, sonx under 2002 ar I25 kn

extra

fo*ilj

o. o o o o.

Om du flyttar, anmäl din nya adress till
EUa

Maurttzell

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i foreningens
medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
EUa Maurttzell, Skyttevägen 18, 4 tr
tg2 58 SOLLENTLT|{4.
E-post : e.mauritzell@minmail.net

nat, me dl ern s re gi s ter

tel 08-623 16 95
e. -po st : e. mau rttzell@mtnmail.
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Berit Jeppssor, bibliotelCskåp
tel 08-754 26 95
e.

oooooo

emedlem
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0 kr, på

vårt

postgirokonto 71 21 40-3. Glöm inte att uppge
namn, adress och telefonnunlnxer.

Redaktionskommitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19
Ingemar Goliath, 08-7 54 30 03
EUa Maurttzell, 08 -623 16 95
Ann-Mari Östberg, 08- 96 60 25
Manusstopp för nästa

nr: 30 oktober

2002

Kartbilden på titelsidan till det här numret av an-tecknathar på originalet denna rubrik

WESTANA
BY
ut. i
STORA KOPPARBERGS LÄN
NEDANSILJANS FÖGDERI

OCh

NÄTTVITS SOCKEN

Uppå Kongl Maj:ts och Kronans bekostnad och i sammanhang med
socknens öfrige ägor avmätt ifrån och med fu 1828 till och med 1833 af
de flere vid allmänna Storskiftesverket tjenstgörande Landtmätare;
Bygränserne bestdrnde

{}

Är 1834 af

C.Zetterqvist och E.Elzvik
Äbodelningen förrättad Är 1836 af
E . El zv:-k
Renoverad år 18BB af

Robert

Kommi s s ions

Westman
l-

andtmätare

Till kartan hör en beskrivning som redovisar vilka gamla tegar eller deiar av dessa som ska
utskiftas pävar och en av de nybildade fastigheterna, som ffitt nya bokstavsbeteckningar, s k
littera. I ett sammandrag finns alla markägare namngivna med deras respektive ägoinnehav
och arealer. Här far släktforskaren tydliga uppgifter att säffa in i de for hennelhonom aktuella
sammanhangen.

I

i

-{'
-al-

ol

I
I

i
I

,I

Läs vidare på nästa sida mera om kartan

i allmänhet och om dess ldstoria!

Fyndgruvor för släktforskare
Det är jordens odlare och bebyggare som i
samarbete med naturkrafterna danat bygden.
Lantmätaren har hjälpt till ibland. Enligt en år
1688 utf;irdad lantmäteri-instruktion kunde
lantmätarna - som var statliga ämbetsmän och
helt sysselsatta med arbeten för Kronans

n
,n

räkning - få tillstånd,
d v s ett förordnande av landshövdingen, att
hjälpa enskilda med mätningar, varmed menades bland annat delning av jord. Man kan utgå
från att denna instruktionspunkt till-kommit som
en "legalisering" av en verk-samhet som redan
börjats inoffrciellt vid sidan av den jorddelning
som forekom redan fore år 1688 i samband med
eller som en följd av domstolsutslag i tvistemåI.
Det finns enstaka, som regel mer eller mindre
ofullständiga akter rörande ägodelning fore år
I 688 bevarade i lantmäteriarkiven.

forväntan. Exempelvis kan en släktforskare, som
arbetat sig tillbaka i tiden till 1830-talet och i
rummet till krono-lägenheten Lilla Bredsjönäs i
Äkers socken, Södärmanlands län, finna att

denna lägenhet är 1836 kartlades för

skattläggning. Lant-mätaren hette Karl August
Welcke och åbo-en på lägenheten Olof Persson.
I ingressen till den på kartan (akt LMV C99-6:1)
teck-nade beskrivningen säger lantmätaren:
"Denne Olof Perssons Fars Morfar Per
Nilsson war född i Eskedahlen 1684
och blef gift med Kerstin Nilsdotter i
Lilla Bredsjönäs 1729, ifrän hvilken tid
Äboratten iitt båda Torpen tillhört
åboen på trske-dahlen. I anseende till
E,skedahlens svaga formåner har enligt
uppgift Lilla Bredsjönäs blifvit såsom
understöd detta forstnämnda Torp
anslagit, och for båda lägenheterne
gemensamt utglordes fordom 40
dagswerken årligen till Gripsholms
Kongs Ladugård."

Från det lantmätarna började med jord-delning
har markägaren varit medverkande och redan i

i600-talsakterna fått sitt namn antecknat i
förrättningsakten (detta gäller givetvis även
förrättningar av annat slag,
t ex rågångsåtgärder). Utvecklingen mot
fylli gare och fu llständi gare forrättnings - akter
gick snabbt. De gamla formerna for ägodelning
avlöstes vid mitten av 1700-talet av storskiftena
och dessa sedan i sin tur av 1S00-talets enskiften
och laga skiften. Det giordes förrättningar även
av annat slag. Markägarna fanns alltid med och
man finner dem i protokollsanteck-ningar,
inlagor, överenskommelser, beskrivningar osv.

(^
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Lantmäteriakterna ger ingen stomme för
släktforskning. Lantmätaren tillka 1 lade s b ar a dä
det verkligen skulle hända något med markens
indelning och användande. Det kunde ha skett
mångp ägarskiften sedan lantmätaren var där
sist. Agareuppgifterna är därfor som regel inte

fortlöpande, de sä-ger vem som ägde eller
brukade marken vid just det speciella tillfiillet.
Ibland går de tillbaka i tiden, t ex då det gjordes
en

ägareutredning.

I lantmäteriakterna söker man

i allmänhet efter personer, som redan iir kända.
Man gör det for att fa veta mera om dem och
om den miljö de levde i. Ett referat i ett

forrättningsprotokoll kan vara nog for att dragen
av en människa och den-nes ftirhållanden skall
framträda.

Man behöver bara slå upp handlingarna till
nästan vilken som helst lantmäteriforrätt-ning
for att finna exempel på det ovanstå-ende. Det
kan därvid hända, att man hittar något utöver

Alfred Orback; Bebyggelsehistorisk Tidskrift
nf 711984
Om denna tidskrift, se http://www..ssp.nu/
bht.htm

Litteratur om kartor
och släktforskning:
Pauli,IJlf:
Lantmäteri och kulturhistoria:
handbok i forskning i lantmäterrarkiv (Malmö
1e81)

Pauli, LTlf:

Mark blir karta: kartan som källa till
lokalhistorisk och släkthistorisk forskning (Lund
1

eeO)

Sporrong, IJlf; Örback, Alfred m fl
Källm aterral et b e r attar
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 7 I 1984
Ångström, Karl-Ingvar :
Handledning Släkt-^ & hembygdsforskning
i lantm atertakter (Änge-Härnösand 2000)
Örback, Alfred:
Besök hos vära ftider - en tidsresa i kartan
(Särtryck ur Släkt och Hävd nr 3-4 1987)
Fortsättning sidan 6

Länkar

till

webbsidor om kartor, Kartan och folket

särskilt äldre:
h t tp ; / /w

k

I

.BB7.teIi

a.com/- uB

I

703495

/

(Patrik Andersson)

http : f /www. I antmateriet, s e

(Lantmäteriets startsida; sökning nya kartor)
; / /www. g e o im a g en c o m/hi s tkar t / hkin d ex . htm
(Historiska kartor)

http

: / /www. g e o im a g er. c o m / hi s tkar t / s t ar t . a sp
(Sökning Lantmäteristyrelsens arkiv;
Lantmäteriets regionala arkiv;
Rikets allmänna kartverks arkiv)

hlltp

http : //www. dhm. lm. s e/ sv e/index

(Digit ala historiska kartor)

-sv.

htm

Besök på Rotemansarkivet och "Gamla

Stan"-CDn
Den 30 maj besökte föreningen
Rotemansarkivet och ett 20-tal pelsoner hade
slutit upp denna kväll.
Förutom en lät tarebeskrivning av hur
Rotemansarkivet är uppbyggt fick vi en
grundlig genomgång av hur den nya "Gamla
Stan"- CDn fungetar.
E,fter att nägra medlelnmar köpt in och testat
CDn i sina egna datorer kan bla iag
konstatera att det finns vissa problem med
programmet. Navigationen är inte speciellt
latthanterlig, och progralnmet kräver en viss
upplösning
föf att fun gera, vilket gör att det blir svårt att
se hela bilden på t ex bärbara datorer.
Innehållet måste man dock glädjas åt! En
oerhörd massa bilder, berättelser, kartor och
filmer (for de som har tillgång till DVD) om
Gamla Stan. Allt detta gör satnmantaget att
man kan bli sittande väldigt länge.

Vi tackar Rotemans-arkivet for att vi fick
kommapäbesök och for genomgången av
"Gamla Stan"-CDn.
Marika Lundgren
6

Det finns folk och det finns folk. Det finns
kartor och det finns kartor. Häromåret läste
jagThe Island of Lost Maps: A True Story of
Cartographic Crime by Miles Harvey. " Här
berättades det om GilbertBrand som i
december 1995 jagades av säkerhetsvakterna
på John Hopkins University in Baltimore,
Muryland. Anledningen till deras iver att fa
tag i mannen var atthan helt sonika hade
skurit ut och tagit med sig fyra stycken gamla
kartor.
Så småningom uppdagades det att hans liv
bestod av kartor, kartor, kartor. Nu i rask takt
kom det fram att flera an John Hopkins

q,

IJniversity hade vant offer för hans
'samlande.'
Kartor har fascin erat många och spelat stora
roller under många århundrade. Columbus, t
ex såg till att inforskaffa kartor från Portu gal
och Francis Drake lyckades segla jorden runt
med spanska kartor ombord. De som kan sin
historia vet att Columbus var inte portugis
och Drake inte spansk.... Kartor - hård
valuta.
På lördagen den 19 oktober kan också

vi

Allt oftare finner vi oss
till byforskning.
gränsen
pä
släktforskare

fascineras av kartor.

Våra släktin gar bor på samma ställe; kanske
på samma gård år efter år och till slut vill vi
icnyta ihop hela byn. Här kommer vi till en
helt annan forskningsform: jordeböcker
fastighetsregister, boskapslängder, lagfJrter,
byordningar och mycket mer.
Själv har jagvarit på Riksarkivet Marieberg
o-cn lnffat pä de ekonomiska kartor- stora och
härliga på tjock papper. Här hittad e iag
släktgårdarna inprickade. Här såg iag att det
faktiskt inte var så lån gt att gå med
kaffekorgen till de som var ute på åkern och
plockade potatis. I ett gammalt brev hade iag
last om 'den nya storbonden' och nu såg iag
att, minsarr, hans del Yar riktigt stor och
brevskrivaren hade inte överdrivet. Och vem
minns inte Karl-Oskar Nilsson i Ameeerika,
som pä gamla dag och med darctg finger,
följde vägen på en sliten sockenkarta och
hans Kristina fanns där.

Din egen historia kan finnas på en karta.
Välkommen den 19 oktober!
Dorothy Gl antz
" Random House,

NrY, 2000. ISBN 0 75381 315 7
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"Namn ät de döda"
Sveriges dödbok, Sveriges Släktforskarförbunds kanske mest framgångsrika projekt
genom tiderna, har utkommit i två upplagor
(CD-ROM-skiva). Den har blivit oerhört
gppsk attad av släktforskare över hela landet.
Av en p astors exp e diti oneq skatt e forvaltnin gzt,
arkiv, bibliotek och många flera har upptäckt
att de har nytta av Sveriges dödbok.

;

De flesta av oss har säkert också hittat egna
anor, döda på 50- och 60-talet, som på skiyan
saknar uppgifter om namn och om dödsdag..
Detta senare gör att materia-let från de 20
forsta åren inte är lika an-vändbart som de sista
30 åren, då uppgifter-na är mer kompletta.

Nu har Sveriges Släktforskarforbund startat
projektet "Namn ät de döda" med syfte att
fyIla luckorna i rnaterialet inför nästa ver-sion
av dödboken, vilken beräknas utkom-ma under
2003. "Namn åt de döda" blir ett projekt som
aIIa Sveriges släktforskare kan samlas
omkriilg, ett projekt där slutresulta-tet kornmer
oss aIIa till del.
Ovanstående text är hämtad från
http : //home. swipnet. s e/ho s sna/s db. htm

till utforligare beskrivning ar av hur man tänkt sig att
släktforskarföreningarnas medlemmar kan

varifrån man kan komma vidare
arbeta rned proj ektet.

För den aktuella tidsperioden 1950- 1972 är det
3 662 poster som ska komplettteras. Två
volymer av forsamlingens dödbok ( 1950- 1 961

och 1965- 1 973) utgör det tillgängliga
källm aterralet. De uppgifter som saknas ska
läsas därifrån och foras in på datafiler (Excel)
som vi fätt från proj ektsarnordnaren
Anna-Lena Hultman i lJlricehamn. Det kan
varapraktiskt attman arbetar tvä och två; den
ene läser ur datafilen (från skärm eller utskrift
på papper) och den andre söker och läser från
dödboken. Sj älvklart ställer detta
krav på deltagarna attbevara sekretessen betr
sådana uppgifter i dödboken som inte
har med efterfrägade uppgifter att göra.
Vid medlemsrnötet i april infoffnerades om
projektet. Ett tiotal medlemmar har därefter
anmä1t sig som intresserade av att delta.
Det ar angeläget att vi blir fler! Du som vill
yara med, hör av dig till någon av oss som
tillhör styrelsen! Du far vara med i ett viktigt
jobb, som kommande generationer av
släktforskare far stor nytta av. Kanske även
du själv, i din egen forskning!
De som anmält intresse kommer inom kort
att bjudas in till ett möte för information och
s amråd me d foreträdare for S o 1l entuna
församling.
Ingemar Goliath

Det har fastställts regler om "belöning" till
dem solx deltar i proj ektet. För vaq e insänd
personuppgift kommer foreningen att
tillgodoräknas 50 öre som kan användas
på sätt som foreningen själv beslutar om.
Se http ://home. swipnet. se/hossna/morot.htm

Sollentuna kyrka är församlingens äldsta kyrka. Den
är I 1 90 och placerades mycket

böU ade byggas ornkrin g

Vi "acloptersr"
fö r s am lin g

S ol I e nti,ut a

för Föreningen Sollerttuna Släkthar
beslutat att föreningen inom
forskare
ratnen _fö, projektet "I{anxn åt de döda" ska
" adoptera " vår egen
försaruling Sollentuna.
Styrelsen

Detta inrtebar att vi nu satsar på att fylla de
luckor betr personuppgrftnr, sonx finns i den
senaste utgåvan av " sveriges Dödbok", för
de personer som avlidit i Sollentuna.

Sollentuna kyrka är forsamlingens äldsta
kyrka. Den bör3ade byggas omkring är 11 90
och placerades mycket strategiskt vid den
livligt trafikerade båtleden mellan Saltsjon
och Mälaren.

Till slut avhandlades "Offentligt och/eller

DALARNA2OO2
Sliiktforskar dagama 22

Privat". Ordförande Rosvall ledde

-

2

5 augusti

I dagaraatre njöt jag av Dalarna.

Det
landskap som sen lång tid ftingslat mig ur
flera synpunkter.
Jaghar arbetat i Korsnäs under femtiotalet
som koloniforeståndare åt Johannes
forsamling.
Då lärde jag mig att njuta av landskapets
sköna natur. Det var en tid dä jag också lärde
känna dalkarlarna och kullorna. Underbara
människor!
Den här gången fick jag lära mej allt om
intresset för släktforskning i Dalarna. Allt
detta genom ett digert program, som
presenterades oss genom alla utställningar,
litteratur och
loredrag.

Kort beskrivning av mina dagar i
Borlänge
Torsdagen d,en 22 augusti startade äventyret.
Lars Craemer körde och Gustaf von Gertten,
båda från G-gruppen, och jag var
medpassagerare. På kvällen var vi inbjudna
till Ingemar
Goliath på middag med efterfoljande
guidning i Västanå by i Boda noru om
nattvit<. Den efterrätten bjöd på släktanor i
varje hus. Därefter bar det av till Borlänge.
Den 23 augusti ägnades åt
ordforandekonferens. Fyra huvudtemata hade
årets program.
Rötteis redaktör Håkan Skogsjö talade över
Nättidningen/S läktforskarportalen ROTTER.
Ett önskemäl är att alla föreningar skall
skriva mer i Rötter.
Punkt två presenterades av arkivarien och
forfattaren Per Clemensson och handlade om
"sekretess med finess". Sekretessgräns - 70
år! Är en sanning med modifikation. Under
en timmes tid utvecklade han sekretessfrågor.
Hans kunskaper iir överväldigande och
presentationen mycket kiargörande.
Den tredje punkten som behandlades var:
"Varft)r kommer ni inte när vi ringer. ......"
Avsikten var attvi skulle dela upp oss i små
grupper och diskutera men tiden medgav ej
detta
utan ordförande Ted Rosvall ledde från
podiet diskussionen genom att fänga upp
idöer från olika hå11.
8

paneldebatten och diskussionen.
Representanter for Länsarkiven, Genline m.fl.
deltog.
På kvällen avåts en middag i Galaxens
middagsrestaurang med aIIa ordförandena.

Efter middagen tog "eftersnacket" vid.
IJtbyte av olika släktforskningsideer var
huvudtemat.
En lång men givande dag Yar till ända.
Fredagen den 24 atgusti börJade med tvä
föredrag.
Chefen vid Lunds Landsarkiv Elisabeth
Reuterswärd inledde med "Vad arkiven har
att ge".
Däiefter följde Fil.dr. och författate Maj Britt
Nergård med "Vallonska entreprenörer drivkraften inom den industriella expansionen i
stormaktstidens Sverige"
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Eftermiddagen ägnades åt
Års möte sförh an dlin garn a.
Jag ätewände till Sollentuna men tåg.
Dalarna hade givit mej en
s I äktforsknin g s erfarenhet
av största betydelse for fortsatt arbete med
släktforskning i kommunen.

Lars-O1of trklund
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Släktforsknings tips
(Kä11a:

Nättidning Rötter)
Lattare att hitta till Kyrkböcker på

Folkräkningen 1890 på Internet ftir
kr/år

fnternet

(4 sept) Arkion erbjuder nu årsabonnemang
for den som vill läsa folkräkningen 1890 och
en del annat material på Internet. För
myndigheter, skolor och institutioner kostar
tjänsten 1200 L<rlär och for privatpersoner
800 I<rlär. Sveriges Släktforskarflorbund har
ingått ett avtal med Arkion som ger
medlemsforeningarnas medlemmar rabatt
med 25 procent så att priset blir 600 I<rlär. I
databasen ingår folkräkningen 1890 (nästan
klar) och folkräkningen 1900 (endast en
mindre del klar) samt en del andra databaser.
Arkion är en enhet inom Riksarkivet.

läsare tycker har varit svår att hitta. Därfor har
vi nu lagt upp en speciallänk via en knapp
uppe till h^ogg på den här sidan. Samtidigt vill
vi passa på a( lO..sept 2002) Sedan länge har
Nättidningen ROTTER en sida med länkar till
"Kyrkböcker på Internet", en sida som en del
tt uppmana alla som känner till kyrkböcker på
Internet som inte nämns i listan att höra av sig

rs'

till redaktionen

Kyrkböcker på Internet
Church records on the Internet
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Sakta men säkert blir allt fler kyrkböcker
tillgängliga på Internet, antingen som
avskrifter eller som register. Här nedan har vi
samlat länkar till sajter med kyrkböcker.
Länkarrra är ordnade efter landskap och
socken.
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Kyrkböckerna är tillgängliga på olika sätt, en
del som vanliga html-sidor, andra som
sökbara databaser på Internet och en del som
nedladdningsbara filer (de kräver ibland
specialprogram för att kunna läsas). Ibland
krävs ett visst klickande for att hitta fram till
registren, och tyvärr är de anvisningar som
lämnas på sidorna inte alltid så lätt a att
begripa, men forhoppningsvis ar registren när de väl kunnat tas i bruk - bra hjälpmedel
som forenklar din forskning. Om du har
problem att hitta registren, kontakta inte
Nättidningen ROTTER utan de som lagt upp
sajten där registren ska finnas.
Kvaliteten på registren varierar. En braregel
är att aldrig lita på andrahandskällor (som
dessa register), utan alltid kontrollera varje
uppgift i originalkälloma. En asterisk (*) efter
församlingsnarnnet betyder att kyrkböckerna
endast ar tillgän gliga mot en viss avgift. I en
del fall finns register/avskrifter på flera sajter;
för att markera detta har en siffra fogats efter
församlingsnarnnet - t.ex. Skee(l). Oftast rör
det sig om samma regrster som finns upplagda
på flera ställen, men ibland är det register med
skilda upphovsmän.
Känner du till sockn ar vars kyrkböcker finns
på Internet? Kolla om de finns med i listan
nedan i Rötter. Om inte, skicka ett mejl till
redaktören Håkan Skogsj ö, e-post:
rotter@aland.net och tipsa. Notera dock att
kyrkböckerna eller registren måste vara
tillgängliga på Internet för att tas med i
länklistan.
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Skattemyndigheten och folkbokföringen
av Ronnie Kilman ( L2 februari 2002)

Alla vet säkert vid det här laget att man kan
ringa 0771-5 67 567 och sedan trycka på
siffran ett på sin telefon for att bli kopplad
till folkbokforingen hos skattemyndigheten.
Det som händer är att man blir kopplad till
folkbokforingen inom det riktnummer man
ringer från. Ringer jag från ett O8-nummer
blir jag kopplad till folkbokforingen för
bland annat Stockholm och ringer jag frln ett
O54-nummer hamnar jag hos
folkbokforingen for bland annat Karlstad och
så vidare. Om jagbefinner mig i 08-området
och exempelvis vill till folkbokforingen for
Karlst zd,kan det ta lite tid att fa redä pä rätt
telefonnummer. För att göra detta lättare, slå
#3I# och därefter 0771-5 67 567 el\er ring
från en mobiltelefon så till vida du inte har
skyddat nummer. Då kommer du att fa valet
att knappa in riktnumret till den
skattemyndighet du vill bli kopplad till, och
så är du framme ! Detta spar mycket tid.
E-post på villovågar
av Håkan Skogsjö, redaktor (5 september
2002)
S äktfo rskarflo rbun det har bytt e -p o s t s erv er,
vilket tyvärr har medfört att mejl som
skickats till forbundet pä adressen
1

fgenealog@genealogi.se] det senaste dygnet
forefaller ha forsvunnit ut i cyberrymden. Så
om du har skickat något till den adressen i
gär eller i dag, skicka det igen for säkerhets
skull (om du inte vet säkert att det kommit
fram).
9

Kommunarkivet behöver Din hjälP!
med motiv som vi inte känner igen.
på bildema. Ring
Håir är några exempel. Kan Du hjälpa oss att identifiera personer

I arkivet finns många trevliga fotografier

Yvonne RosÖn, tel.579 216 5L
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Föreningspost
vsändare:
Släktforsk
clo Lars-O

Malmvryffi-j3,2
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Ordförande har ordet.....- Regional träff
Föreningsinformation, Kalendarium & om an-tecknat
Westanå by - Stora Kopparbergs län
Fyndgruvor for Släktforskare - Literatur om kartor
Länkar till webbsidor om kartor, Besök på Rotemansarkivet, Kartan ock folket
"Namn år de döda" i Sollentuna
Dalarna 2002 - Släktforskardagarna
Släktforskar tips
Efterlysning - bilder från Kommun arkivet
Efterlysning - bilder från Kommun arkivet
Innehålls- & forskarforteckning

FORSKARFORTECKNII\G

Våra uppgifter om

medlemmarnas
forskarområden börJ ar bli lite garnla så det är
därför dags att samla ihop ny information
Eftersom forhållandena kan forändras snabbt
skulle vi nu vilj aha helt nya fräscha uppgifter
!

om er forskning.
Skriv och skicka per post eller email till Marika
Lundgren, eller lämna det till någon i sfyrelsen
vid ett medlemsmöte.
De uppgifter

vi är intresserade av är:

Nästa programpunkt är:

KARTAI\ I
KI\II\
S L ÄKT F' O
+S
TJAI\ST
Temulueen

Namn) adress och telefonnummer
(fullständiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet samtidigt ! )
Eventuell epost-adress.
Områden du forskar i med gärdlby, socken/
stad, län och tidsperiod.
Släkter du forskar i med släktnalnn, socken/
stad, Iän,1and och tidsperiod.
Eventuell specialforskning ( tex upprättande
av register, särskilda yrkesgrupper o dyl)

till hUälp i din forsknitg,
ange vilket program du använder dig aY
(genom att vi tar med detta kan man lätt hitta

Om du använder dator

någon som använder salnma program som man
själv om man fär problem!).
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Amorinasalen och
TintomataruInmet
SollentunaBibliotek
den 19 oktober 2002
kl 11.00-15.00
Föredrag

kl 11.30 ock 12.45

