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En tulltjänsteman? på post i Marstrand. Foto Carl Curman 1862
Ett foto från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
Läs mer på sidorna 6-9 om olika bildarkiv.
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Ordföranden har ordet!
Tack till den gamla styrelsen med ordföranden Inger Drotz i spetsen. Jag
träffade den gamla och nya styrelsen
vid vårt konstituerande möte och blev
imponerad av den samlade kunskap och
engagemang som fanns.

Vi får hoppas på ett ökat och bestående intresse för släktforskning. Släktdata skall på olika sätt försöka bidra
till detta engagemang.

Jag heter Ingrid Olsson och valdes till
ordförande för Släktdata. Till vardags
är jag grundskolelärare och har någonstans ett intresse för släkthistoria.
Jag intervjuade min mormor innan hon
dog och även mina föräldrar och fick
dem att skriva ner det de visste om
sina förfäder. Vilken skatt! Med dessa
uppgifter dök så min mormors mamma
och hennes mamma upp i ett arkiv på
min laptop på köksbordet. Häftigt!

Sitter du inne med intressant släktforskningshistoria skriv en artikel så
andra kan få ta del av din kunskap!

Är du inte medlem - bli det!

Jag tackar för förtroendet att bli vald
till ordförande.
Jag önskar alla en skön sommar så hörs
vi i höst !
Ingrid Olsson ordf.

Från Redaktören:
Tyvärr är denna tidning mindre än den brukar
vara och det beror på att det har inte kommit in
några artiklar till tidningen. Vad vill du läsa?
Alla är välkomna med bidrag till tidningen.

Kanske har du något ämne som du är speciellt
intresserad av. Skriv om detta och sänd över det
till tidningen. Tack på förhand för ditt bidrag.
Karl-Gustav Rosborg, Redaktör

För dig som ställer krav på läsbarhet och användarvänlighet!
www.arkivdigital.se
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Släktforskarsjukan
Av Per Liljeström.
Varning:
Sjukdomen är mycket smittsam, men
det finns en del som är immuna hela
livet. Sjukdomen är inte livshotande,
men blir gradvis värre. Många betraktar
den som en farsot.
Symptom:
Ständiga behov av uppgifter om personer, datum, årtal och orter. Patienten
har ofta ett envist ansiktsuttryck och är
vid dessa tillfällen döv - även vid tilltal
från familjemedlemmar.
Han/hon har inte lust med
arbete med undantag för ivrigt letande
i böcker, register och alla slags handlingar från äldre tid. Han/hon tillbringar
mycket tid på bibliotek och arkiv.
Forskaren svär över brevbäraren som inte lämnar någon post
när man som värst längtar efter svar.
Han/hon är en kompulsiv (absolut
tvång) brevskrivare, och han/hon
vistas ofta på egendomliga platser
såsom kyrkogårdar, torpställen,
ruiner, och avlägsna platser ute i
landet.
Behandling:
Mediciner har inte någon större
verkan. Patienten bör däremot

Hittar inte min
farfar i dödboken
på Släktdata
Söker du i Släktdatas register
för att där skall finnas uppgifter från Sveriges dödbok.
De uppgifter som Föreningen
Släktdata har tillåtelse att ha
med i register är: för- och
efternamn, födelseförsamling och födelsedatum. Inga
andra uppgifter. Dessa finns
på skivan ”Sveriges dödbok”
som kan köpas från Sveriges Släktforskarförbund.
KGR
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Kassören tackar
besöka närliggande arkiv, bli aktiv
medlem i en eller flera släktforskarföreningar. Han/hon bör prenumerera på
Släkthistoriskt Forum. Patienten måste
vid de tillfällen då släktforskartidningar
anländer ges ett lugnt och rofyllt hörn i
bostaden, där han bör lämnas ensam.
Sjukdomens egendomliga
karaktär är att ju värre den blir desto gladare blir patienten. Och en glad patient
har god inverkan på sina besökare.
Ursprung:
Idén till ovanstående fick jag i en
släktforskartidning. Jag har skrivit
och redigerat om materialet efter eget
huvud.

Ω

alla som har betalat medlemsavgiften för 2009.
- Men det är några medlemmar
som ännu inte har hört av sig.
- Vi tar tacksamt emot årsavgiften
125 kr snarast till PlusGirokonto
410 40 40-3.
Även nya medlemmar är välkomna att använda kontot för ny
medlemsavgift.
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Släktdata har haft årsmöte ...
Föreningen Släktdata hade vårmöte tillika årsmöte lördagen den
29 mars i Landsarkivets lokaler
på Geijersgatan. Mötet lockade
24 medlemmar. De som vill
släktforska före eller efter mötet
hade denna möjlighet då arkivet
är öppet på lördagarna.

gav ansvarsfrihet för det gågna
året.

Lönnedahl och Britt-Marie Jakobsson.

När budgeten behandlades uppmanades styrelsen att den bör
vara balanserad dvs summorna
på debet och kredit skall vara
lika stora.

Det blev Björn Jönsson som fick
leda årsmötet med undertecknad
som sekreterare. Verksamhetsåret
var långt denna gång - hela 18
månader. Det berodde på att föreningen ändrat verksamhetsår till
kalenderår så som alla föreningar
skall göra.

När det kom till styrelseval blev
det många nya i styrelsen. Vår
tidigare ordförande Inger Drottz
hade nu bestämt sig för att sluta
liksom flertalet i styrelsen. Det
blev endast två kvar i den gamla
styrelsen.

Hans Hjortsjö och Inger samuelsson valdes till revisorer med
Mårten Sjöbris som ersättare.
Till valberedning valdes Bengt
Pettersson (sammankallande),
Lars-Göran Larsson och Elsa
Sjödahl.

I berättelsen noterades att det
var Arkiv Digital som skänkt de
priser som utlottades i Uddevalla.
Önskemål fanns om att man noterar hur många medlemmar som
fanns vid årets början och årets
slut så att man kan se förändringen på ett enkelt sätt. Styrelsen
fick godkänt och medlemmarna

Den nya styrelsen består av:
Ordförande Ingrid Olsson
Till ledamöter för två år valdes
Kenneth Svensson och Håkan
Andersson. Till ledamot för en tid
av ett år valdes Karl-Gustav Rosborg. Lennart Larsson är sedan
föregående årsmöte redan vald.
Till nya suppleanter valdes Anki

Nils Marelius tog upp frågan om
den kommande folkräkningen.
Sveriges släktforskarförbund har
fått 2 riksdagsmotioner angående
räkningen på remiss. Han tog
också upp om att föreningen skall
binda in alla handlingar. Styrelsen
fick i uppdrag att se på frågorna.
Efter paus med kaffe och smörgås
berättade Malin Juvas om Landsarkivet och vad som kan finnas i
arkiven.
Karl-Gustav Rosborg
Årsmötessekreterare

De avgående i styrelsen avtackades med blommor. Från vänster Lars Hellgren, Elsa Sjödahl, Björn Jönsson, Inger Drottz och Bengt Pettersson samt Gösta Dryselius från valberedningen
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Bildarkiv

När man håller på med släktforskning kan det också vara intressant att hitta bilder på hus, områden där
man håller på med. Det finns en del databaser med såväl bilder på hus som på föremål. Här är ett par av
dessa:

Carlotta
Detta är en databas som Göteborgs
stadsarkiv håller i. Söksidan heter
”http://carlotta.gotlib.goteborg.
se/pls/carlotta/welcome”. Det
bästa är att börja på förenklad
sökning. Välj ”Hur-enkel-somhelst-sökning”. Skriv det du vill
söka efter. Det kan vara ett namn,
adress, stadsdel eller vilket annat
som helst. Finns namnet så får du
upp rutor med det som hittats.
Trycker du direkt på fotot så öppnas detta kort. Väljer du i stället
att trycka på den blå textraden
som finns under fotot öppnar du
alla uppgifter om just detta foto.
Här är uppgifterna om fotot
ovan
motivord: bil ; stadsgata ; stadsbebyggelse ; bostadshus ; dag ;
sommar ; exteriör ; gångtrafik ;
industribyggnad ; gatubelysning
klassifikation OCM: 493_5 ; 363
; 361 ; 342 ; 348 ; 373
sakord, vidare term: fotografi
sakord, neutral term: fotopositiv
sakord, snävare term: påsiktsbild
tidpunkt - fotografering: 1935[ca
?]
bredd (cm): 14 , höjd (cm): 9,1
beskrivning: Artillerigatan västerut: t.v. Svenska Kullager-fabriken, t.h. går Brahegatan in.
arkivreferens: jfr Vk:2000:94
orientering: liggande

materialkategori: papper
lagringsmedium: Arkiv CD 285
företagsnamn - avbildat: SKF
[t.v.]
företagsnamn - rättighetsinne-havare: Göteborgs Stadsmuseum
land - avbildat: Sverige stad - avbildad: Göteborg
stadsdel - avbildad: Gamlestaden
gata - avbildad: Artillerigatan
[västerut]
byggnad - avbildad: Svenska
Kullagerfabriken, SKF [t.v.] ;
Svenska Kullagerfabriken, SKF
[t.v.]

Längst ner på sidan står det om
det finns fler sidor och då kan man
välja nästa 100-tal av bilder.

Till vänster Lindholmen på Hisingssidan, till höger Otterhällan med optiska telegrafen och sjukhuset. - tavla
från 1852. Bilden till höger visa Majorna. I mitten syns
Karl Johanskyrkan
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Riksantikvarieämbetet
Webbplats: http://www.kms.raa.
se/cocoon/bild/public_search.
html
Riksantikvarieämbetet - RAA har
också ett omfattande bildarkiv.
Det omfattar hela
landet.

kan vara mycket yngre. Det finns
också en knapp att trycka på vid
resp kort där man kan få koppling
till dagens kartor så att man hittar
dit i dag.

Bilden nedan:
Blåkullen. Foto av Carl Curman,
okänt datum. På Brattön, nära
Marstrand, Man och hustru framför sin bostad? Bilden troligen
tagen på 1860-talet.

På söksidan skriver
man det man önskar
bilder på. Det svar
man får visar alla
bilder som har det
sökta namnet och
som kan ingå i namnet på byggnaden,
orten mm. Trycker
man bilden öppnas
den på en ny sida.
Här finns uppgifter på var byggnaden finns (socken,
landskap, kommun,
län mm), vem som
är fotograf och
när fotot togs. Det
finns också information om de sökord som finns
på byggnden.
En del fotografier kan vara mycket gamla som fotot nedan. Andra

Kungälvs kyrka (uppförd 167983) vid gamla torget i Kungälv.
Foto H Frölén 1901.

Fortsättning sid 8
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Stockholmskällan
We b b p l a t s : h t t p : / / w w w. Fastigheten Diana
stockholmskallan.se/index. 1 .Skeppsbron 18,
Gamla Stan. 1909
php?sokning=1
Foto: Blomberg,
Detta är en snarare ett vattenfall A n t o n ( 1 8 6 2 än en källa. Förutom fotografier 1936).
finns det en hel mängd skrifter och
skrivna akter om olika ställen och
händelser i Stockholm. När man
söker i Rotemansregistert kan
man högersidan hitta kopplingen
till det kvarter personen bodde i.

Föreningen Gamla
Majgrabbar
Webbplats: http://www.majgrabbar.se/majorna.htm
Föreningen har en mycket bra sida
om Majorna. Där finns mängder
av bilder. Man kan ta en promenad
i det Majorna som var. Genom att
klicka på vänster eller högersidan
i bilden går man vidare från hus
till hus. På många ställen finns
det kartor. Man kan söka efter en
adress och hitta vad som finns om
denna gata.

Gamla Masthugget
Webbplats: http://hem.passagen.
se/rogern/masth/
Här kan man också hitta bilder,
gaturegister mm från Masthugget.
Det finns också kartor. Från denna
sida kan man också hitta bilder
och kartor från Haga och Annedal.
På flera av kartorna finns det pilar.
Trycker man på en pil så kommer
det upp en sida med kort taget från
denna plats. Många bilder finns
från slutet av 1960-talet innan
grävskoporna raserade de gamla
husen och miljöerna försvann.

Bilden nedan från hörnet Slottsskogsgatan och Gråbergsgatan.
I dag ligger Dalheimers hus till
vänster. Fastigheterna var Majornas första rote nr 77 och 78. I dag
är adressen Slottsskogsgatan 12 Foto till höger: Haga Österrespektive 18.
gata 14 och 16 till vänster, 13

och 15 till höger. Hörnhuset nr
16, till vänster, byggdes 1886
för boktryckare Albert Olsson.
Observera burspråket på hörnet!
Vykort från 1903.
-----

Sofie
Ett nytt arkiv som tillkommit är
Länsmuseet Gävleborg som kommit fram med en ny databas med
bilder. Till början finns i dag ca
68000 foton utlagda men i samlingarna finns det över 2.000.000
8
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bilder så det finns många
bilder som kommer. Bilderna kommer från landskapen Gästrikland och
Hälsingland. Själv var
jag mycket intresserad för
min farmor kommer från
Bollnäs.
I samlingarna finns också
en föremålsdatabas och
tapetdatabas. Man räknar
att dessa skall komma ut
på webbplatsen hösten
2009 respektiver 2010.

Detta är några av de arkiv som
finns med gamla bilder. Hoppas
du hittar bilder på ställen där du
har din släkt.

Flygfoto över Lenninge by i Bollnäs församling ned Vixnan som rinner ut
i Ljusnan, Den är hemort för farmor och hennes mamma och bakåt. Ur
Länsmuseet Gälveborgs bildsamling. Foto från 1941

Karl-Gustav Rosborg

Nya medlemmar
Vi hälsar välkomna följande personer som nya medlemmar i Föreningen
Släktdata:

Jakobsson, Britt-Marie
Johansson, Göran
Jonasson, Leif

Thingvoll, Jan Age
Tillander, Bjarne
Tollesson, Jörgen

Abrahamsson, Åke
Almström, Stefahn
Andersson, Kurt
Andersson, Lennart
Andreassen, Kristina

Karlsson, Veronica

Werner, Eva
Westergren, Lars
Westergren, Marie
Vesterlund, Gunhild Alice
Widing, Per-Olof
Wivardsson, Signe

Bengtsson, Eva
Björklöv, Camilla
Brinck, Kristina
Cajdert, Arne
Eger, Elna M
Engevall, Bengt
Folkesson, Uno
Hansson, Erland
Holmström, Lars-Erik
Hulander, Inger

Lönnedahl Kästel, Annki
Magnusson, Anitha
Magnusson, Marianne
Markander, Annbritt
Nord, Inger
Olsson, Inger
Olsson, Ingrid
Pettersson, Malin
Schrwewelius Boberg, Camilla
Sletteberg, Lena
Stenborg, Bengt
Stenström, Solveig
Svedberg, Henry
Svensson, Kenneth
Svensson Thorell, Liselott

Öhman, Asta

Har du någon vän som inte är
medlem så tipsa personen är den
alltid är välkommen i Föreningen
Släktdata.
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Från Håkans horisont
Håkan Andersson är en av den
nya styrelsen. Han har under lång
tid lämnat in olika register till vår
förening. Han har också gjort en
del noteringar från olika böcker.
Här är några urvalda delar. Det
kommer säkert fler då Håkan är
en flitig medarbetare.
Karl-Gustav Rosborg, Redaktör
----------------------------Den 20 martii 1719 i Tanum
Från prästgården i Tanum salige
kyrkoherden hgl Mag Andreas
Borgvall, född i Göteborg 1683
d 3 nov. Fader var handelsman
äroborne och högaktade Torkel
Esbiörnsson moder välborne och
dygdesamma matrona Christina
Söfringsdotter. Uthi ungdomen
wardt han jämte christlig uptuctelse hållen i schola ther han
förkofrade sig mer och mer i bokliga konster till thes han med ett
beröm alt (?) testimonis av gymnasii rectore år 1702 dimitterades
till Academien i Lund therest han
med herr proffessonernas största
nöje framholt sig till 1706 då han
vidare till sina studiers fortgång
begav sig till akademien i Upsala
ther han följande året 1707 den 7
juni avlade och utwiste ett vackert
prov på sin lärdom medelst en
berömlig disputation under tytal
(?) commentarius R Aban Esne
in Prop malachiam och som han
alramest hade slagit sitt suma
tillstadium Theologicum blev han
efter Guds mederliga skickelse
kallad till Tanum pastorat ther
saliga avlidna kyrkoherdens och
prostens herr Mag Jesper Pincks
ställe, vilken lägenhet han och i
Herrens namn mottog lät sig till
det ämbetet ordinera och undfick
på den kallelsen vederbörlig fullmakt hvarefter han år 1710 i maj
herdeämbetet tillträde att förestå
herrens dyrköpta församling här
å orten där han å med all flit och
trohet intill sin död så när i 9 år
10

skötte.. I medler tijd hafver han
efter Guds försyn år 1712 d 12 februari inlåtit sig i äktenskap med
sin i sorgen kvarlåtna kära maka
fru Birgitta Walleria som var saliga högvördiga herr biskop Dan
Walleri dotter med vilken han
kärlit (?) äktenskap sammanlefvat
något öfver 7 år utan lifsfrukt.
Efter mycket utstånden orolighet
som thessa svåra krigstider tillskyndat then saliga kyrkoherden
i synnerhet the sista åren han här
betient Guds församling hafver
nådeligen (?) en häftig sjukdom
honom angripit hvar medt han
dock icke längre drogs än 6
dagar warandes efter christerlig
beredelse till en salig dödh, högst
förnöjd att efter Guds vilja skiljas
hedom såsom han ock nådliga
från alt rudt blev förlossad den
11 martii om morgonen sedan han
här levat 35 år 5 mån. Om hans
gravställe se härefter d 28 april
på andra följande bladet.

1719 års kyrkobokför Tanum
församling finns följande noterat:

Tanum C:1 s.6

Lommeland döda 1797

28 april 1719 Tanums prästgård
then nyligen avlidna kyrkoherden
saliga herr Mag Andr Borgvall efterlåtna änka fru Birgitta Walleria
som uti sitt sorgeliga tillstånd 3
vecka efter sin saliga kära mans
dödliga frånfälle siuknande och
hvaruppå sedan hon 2 veckors tijd
med tålamod utstått sjukdomen
stilla i herranom avsomande just
samma dags thenna som hennes
saliga man i föregående månad
avled nämligen den 11 april om
aftonen sedan hon här levat 41
år i hwars liflösa lakan på förenänmda 28 april med tillbörlig
heder jordfördes och nedsattes
jämsides hos sin saliga kära mans
lik mitt eth före altarfoten.

Barn Maria Nilsdotter av Lommeland ihjälriven av varg på
Mosstorp gård invid dörren den
22 juli 3 år 2 månader och 3
veckor gammal.

Tanum C:1 s.9
Så här kunde det se ut i kyrkoboken när ett kyrkoherdepar avled.
-----------------------------

Förutom alla thessa som sålades,
fast många an församlingens
döda och här såväl som förr och
framledes finnes till begravning
upptecknade blevo och andra nästan oräknerliga av inkvarterade
soldater och annat marcherande
krigsfolk som många av them på
vägarna och marken finnes döda
liggande i hopetals med de andra
liken begravna att kyrkogården
på sidorna ej räckte till de många
främmande utan måtte här och
ther i backarna nedgrävas.
Tanum C:1 s.5
Förmodligen är ovanstående notering ett resultat av truppernas
tillbakadragande från Halden
1719. Året innan stupade Karl
XII på nämnda ort.

Barn Anna Brita Christophersdotter, Nygård ihjälriven av varg
invid dörren på Nygård den 24
juli 1 år 6 månader 3 veckor.
Att hitta människor som blivit
dödade av varg kanske inte är så
vanligt. Inte i Bohuslän i alla fall
med tanke på alla som avlidit i
detta landskap.
Lommeland C:2 s.181
----------------------------Lur 1723
Den 17 april 1723 frå Ståkedalen
Anders Olssons hustru Maria
Jonsdotter i Torbal som betagen
av huvudyra och rädsla lupat bort
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om natten emellan den 29 och
30martii och råkat ut på en stor
hängemosse emellan Tågeröd och
Kitteröd ther hon efter stort arbete
att komma till hands igen ändå
måst sätta lifwet till och fanns
ther dödigen den 4 april therom
sedermera på ett extra ordinarie
ting i Skälleröd den 11 aprilis
blev ransakat och efter befintliga
omständigheter resolverat och
dömdt thet hennes döda lekamen
måtte …(?)…. Kyrkogård och
hederligen begravas,
----------------------------Lur C:1 s.30
Vad domboken säger om ovanstående notis från kyrkobojen vet jag
inte utan överlåter åt redaktören
att se efter och utveckla artikeln
om denna vill.
Den 26/5 1754 från Hästum
christnades ogifta kvinnfolket
Mari Nilsdotters oäkta piltebarn.
Fadern var gifte bonden Nils
Stenarsson i Östby och blivit
fött den 22 ejusdem samt kallades
Lars. Vittnen: Bonden Ingebregt
Nilsson i Hessland. Bonden Bengt
Olsson i Hästhem. Bondhustrun
Christina Olsdotter ibm, Änkan
Anna Torkelsdotter ibm.

Stenarsson för begånget enkelt
hor med ogifta kvinnfolket i La
Hästum, Mari Nilsdotter, sedan
härtill följa av bemälta dom i anledning av 55 kap 1 § M B och S
B 5 kap 4 § efter länsman Börje
Hellberg bevittnande på domen
thet honom tilldömda straff.

ling. Modern: Pigan Christina
Berndtsdotter. Fadern angavs
varapigans köttslige broder Henrik Berndtsson. Bägge från Kulltorp under Wasseröd. Faddrar H
Joh Johansdotter u Stala. Detta
ohyggliga förhållande är anmält
till lag åtal.

----------------------------Lur C:1 s.316

Går man in i husförhörslängden
som täcker in 1836 och tittar så
finner man att föräldrarna inte
bara är syskon utan även tvillingar.

Den 25 augusti 1754 absolverades
i Lurs kyrka ogifta kvinnfolket i
La Hästum Mari Nilsdotter enskilt efter kungliga förordningen
av den 18 november 1754 samt
lofliga tingsrättens dom i Wik
gästgivaregård under den 10 juni
1754 för begånget enkelt hor med
bonden i Östby Nils Stenarsson
sedan hon efter bemälta doms
innehåll och ländsman Börge
Hellberg bevittnande på domen
undergått thet henne ådömda
straff.

Långelanda AI:8 s.152
Långelanda C:4 s.58
En notering som borde vara
utvecklingsbar. Kyrkböckerna
för att få fram ovanstående personers ursprung och vidare öde.
Domböckerna för att se vad rätten
ställer sig till ovanstående.
Håkan Andersson

Lur C:1 s,316-317
----------------------------Långelanda födelsebok 1836
Oleana (oä) född 23/11, döpt
26/11 1836 i Långelanda försam-

----------------------------Lur C:1 s. 311-312
4 augusti 1754 från Hästhem
begrovs ogifta kvinnfolket Mari
Nilsdotters oäkta piltebarn Lars
kallat som dog den 30 av okänd
barnsjuka 10 veckor gammal.
----------------------------Lur C:1 s.315
Dito absolverades och avlöstes
enskilt efter kungl förordningen
under den 18 november 1741
samt lofliga tingsrättens dom i
Wik gästgivaregård den 10 juni
1754 gifte mannen och bonden
i Östby oh Lur socken Nils

Du som forskar kring Öckerö socken!
Vi har digitalfotograferat mer än 5000
uppslag ur kyrkans arkiv för tiden från
1895 och framåt. För detaljer om innehållet på vår dubbel-DVD: Se vår hemsida
www.oosf.se! Där kan du också göra din
beställning.
Öckerööarnas Släktforskarförening
c/o Sture Olofsson,
Box 34, 475 10 Hälsö
11

Nästa arrangeman som Släktdata deltar i är på Släktforskardagarna i Falköping 22 och 23 augusti. Föreningen finns i monter M:3 som finns i mitten av Frejahallen A. GöteborgsRegionens släktforskare i M:2.
Senare under hösten kommer föreningen att ha ett höstmöte men datum och plats är inte klart ännu. Mer
i kommande tidning liksom på webbplatsen.

Aktiviteter under hösten 2009

Lördagen 26 september

22-23 augusti

Dis-Västs första höstmöte: PRO-lokalen i Skövde,
Skolgatan 2, kl 10–15 den 12 september. Daniel
Berglund kommer och visar Disgen 8.2.

Släktforskardagarna i Falköping i monter G/H:1

Lördagen 28 november
Höstmöte 2

24-26 September
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

OBS att datumen för höstmöten är preliminära och
kan eventuellt ändras.
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Avskrivet av Gunilla
Pettersson ,1834-1890
registrerat av Gerd
Rölander, 1891-1900
registrerat av Georg
Andersson, 1814-1833
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Finnerödja V1
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Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:
Vår hemsida
http://www.slaktdata.org
innehåller alltid den aktuella registerinformationen.
Registren uppdateras kontinuerligt där och kan laddas ner till Din dator.

WebDatum
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2009-05-16
3244
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2009-05-10
2009-05-10
2009-05-17

1546
1759
1210
1223

2009-04-10
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På föreningens hemsida kan man även se vilka registerarbeten
som för närvarande pågår. På så sätt kan vi undvika dubbelarbete: http://www.slaktdata.org/index.php/reg_pg
Observera!

Det finns fel i nästan alla register. Se därför om
möjligt själv efter vad som står i originalhandlingen
(antingen via mikrokort eller någon online-tjänst på
nätet)!
Bidrag med nya register
Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi Ett register är endast en förteckning över persongärna. Även rättelser och uppdateringar. De kan sändas till uppgifter från
föreningens registeransvarige Mårten Sjöbris. För adress se originalhandlingen, avsedd att underlätta vidare
sidan 3.
sökning.

