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Förbundsordföranden har ordet:
Kära släktforskarvänner!
Detta nummer av ANGELÄGET upptas till stor del av
underlag till riksstämman, bl.a. förbundsstyrelsens förslag till beslut vad gäller motionerna. Tyvärr måste förbundsstyrelsen hänskjuta ett ärende, som avser efterföljande av förbundets stadgar, till riksstämman för
avgörande. Jag har i det längsta trott och hoppats att
det skulle kunna lösas utan riksstämmobeslut, men än
är tiden inte ute.
Vi har under vintern sett ett ökat intresse för släktforskning från tidningar och radio. En del har publicerats och mer är på gång. Det kommer att ge
oss fortsatt medvind vad gäller nya medlemmar. Förbundet, med dess medlemsorganisationer, är en av
de få ideella organisationer som idag har en positiv
medlemstrend. Låt oss verka för att behålla denna.

Det här är mitt sista nummer som ansvarig för ANGELÄGET. Jag har försökt förmedla aktuell information
från förbundet till er. Som alltid vid ideellt arbete vid
sidan om ordinarie verksamhet har tiden varit en bristvara. Varje gång jag suttit och med pekfingervals arbetat på ett nytt nummer av ANGELÄGET har jag
med stor beundran tänkt på redaktörerna för våra
föreningaras medlemsblad, som lyckas producera så
bra och innehållsrika alster.
Jag har dock inte varit ensam. Elisabeth Thorsell
och Johan Alex Lindman har på ett utmärkt sätt
medverkat och också redigerat ANGELÄGET.
Tack för de gångna snart sex åren. Ha en fin sommar!
Vi ses i Linköping!

Sommaren har nu gjort sitt intåg och det är andra
intressen än släktforskning och föreningsliv som
också pockar på uppmärksamhet. Jag hoppas dock
att det blir tid över att besöka släktforskardagarna i
Linköping, till något arkivbesök och till att omsätta
den egna forskningen från kartan till terräng och platser.
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Förbundsstyrelse och funktionärer 1999-00
Krister L:son Lagersvärd, ordf.

Enstavägen 22

183 40 TÄBY

08-792 07 00

Jan Appelquist

Tjädervägen 27

167 66 BROMMA

08-25 88 91

Thord Bylund

Granudden 2

871 40 HÄRNÖSAND

0611-203 16

Ragnar Fornö

Svampvägen 7A

756 45 UPPSALA

018-30 26 70

Britt Hagman

Box 2131

511 02 SKENE

0320-480 87

Johan Alex Lindman, förbundssekr. Gnejsvägen 41

193 41 SIGTUNA

08-695 08 90

Ingrid Nilsson

Valldammsg. 23 A

231 43 TRELLEBORG

0410-163 76

Sigurd Nygren

Måttgränd 80

906 24 UMEÅ

090-18 64 87

Kjerstin Olofsson

Lars väg 7

515 35 VISKAFORS

033-29 42 46

Annika Otfors

Hagvägen 26, Sanden

370 10 BRÄKNE-HOBY 0457-183 74

Carl-Olof Sahlin

Högomsvägen 38

183 50 TÄBY

08-756 33 14

Marianne Söderfjäll

Fjällnäsgränd 34 B

982 39 GÄLLIVARE

0970-144 35

Carl Szabad, kanslichef

Box 3030

122 03 ENSKEDE

08-659 31 10

Elisabeth Thorsell, red. ShF

Hästskov.45

177 39 JÄRFÄLLA

08-580 188 97

Anna-Stina Strandin Freij
valberedningen

Rödsippsstigen 21

153 31 JÄRNA

08-551 707 13

Anmäl alltid adressförändringar till Förbundets kansli i Stockholm, eller till kanslichefen
Carl Szabad, 08 - 659 31 10.
Kontrollera också att det är rätt personer i föreningen som får ANGELÄGET. Byter ni styrelse, så informera Förbundet, så att vi inte sänder ANGELÄGET till avgångna ledamöter.
ANGELÄGET är avsedd för Dig som är aktiv i föreningen.
ANGELÄGET utges av Sveriges Släktforskarförbund
Redaktör och ansvarig: Krister L:son Lagersvärd
Teknisk redaktör: Johan Alex Lindman

ISSN 0284-6349

Citat ur ANGELÄGET får göras om källan anges

STOCKHOLM:

GÖTEBORG:

Postadress:

Box 30222
104 25 STOCKHOLM

Besöksadress:

Telefon:

Warfvinges väg 16, 4tr 08 - 695 08 90
Kungsholmen
08 - 695 08 24 (fax)

Postgiro: Bankgiro:

15 86 22-1

462-8848

E-post: <genealog@genealogi.se>

Hemsida: <http://www.genealogi.se>

Tredje Långgatan 39, 2tr Tredje Långgatan 39
413 27 GÖTEBORG

031- 42 33 11
031- 42 65 76 (fax)
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Ombud vid riksstämman
Varje medlemsorganisation får utse ett ombud
för varje påbörjat trehundratal föreningsmedlemmar, som är registrerade av medlemsorganisationen den 31 december 1999. En medlemsorganisation får aldrig representeras av fler
än fem ombud.
De föreningar i Skåne som anslutit sig till
Skånes Genealogiska Förbund (SGF) har överlåtit rätten att utse ombud till SGF. SGF kan
utse ombud för var och en av sina medlemsföreningar enligt grundregeln, dvs ett ombud
per trehundra medlemmar i föreningen.
Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.
Anmälan av ombud
Medlemsorganisationer som önskar sända
ombud till riksstämman skall senast den 26 juli
2000 anmäla dessa till förbundsstyrelsen. Använd gärna den blankett som sänts till medlemsorganisationerna tillsammans med kallelsen i
förra ANGELÄGET.
Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas senast vid uppropet på riksstämman.
Stämmoavgift och resebidrag
Enligt beslut på förra riksstämman skall
medlemsorganisationerna dessutom erlägga en
stämmoavgift på 100 kr per ombud. Denna
avgift skall användas till att utjämna resekostnader för ombuden.
Stämmoavgiften skall erläggas i samband
med anmälan av ombud. Betala alltså in 100
kr per ombud till postgiro 15 86 22-1.
Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande ombud ersätts. Samma förmån gäller
även ordförande i förening med mindre än
300 medlemmar, om denne deltar i Ordförandekonferensen, och ej är samma person som
föreningens ombud. Reseräkning skickas efter
stämman, inom en månad, av medlemsorganisationen till förbundets kansli i Stockholm. Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a
klass eller billigare alternativ. Andra kostnader som hotell, mat o.dyl. ersätts inte.

Annan närvaro
Stödjande medlemmar i förbundet och enskilda
medlemmar i förbundets medlemsorganisationer har närvaro- och yttranderätt vid stämman. Rösträtt innehas bara av dem som är
ombud för medlemsorganisationer.
Andra släktforskarföreningar är välkomna att
sända observatörer till riksstämman.
Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas att komma bli behandlade på riksstämman återfinns i förslaget
till dagordning på första sidan i ANGELÄGET
2/00 och med tillägg som på sid. 8. Inkomna
motioner och verksamhetsberättelsen 1999 redovisades i samma nummer. Styrelsens förslag
till nya stadgar sändes också ut som separat
bilaga. I detta nummer av ANGELÄGET redovisas dessutom förbundsstyrelsens förslag till
svar på motionerna samt verksamhetsplan och
budget 2001.
Debattregler
Inledningsanföranden skall begränsas till högst
sex minuter och repliker till högst tre minuter.
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Valberedningens för
slag
förslag
Mandatperioden utgår vid riksstämman 2000
för följande styrelseledamöter:
Krister L:son Lagersvärd, Täby
Ragnar Fornö, Uppsala
Sigurd Nygren, Umeå
Kjerstin Olofsson, Viskafors
Annika Otfors, Bräkne-Hoby
Carl-Olof Sahlin, Täby
Valberedningen föreslår omval av alla utom
förbundsordförande Krister L:son Lagersvärd,
som avböjt omval.
Till ny förbundsordförande föreslår valberedningen Jon
Pallin, Borlänge (se
bild, källa: Släkthistoriskt Forum 3/00).

Utöver valberedningens förslag till ny förbundsordförande har även följande förslag inkommit: Ian
Hamilton, Leif Gidlöf (som bägge avsagt sig
kandidaturen) och Ted Rosvall.
Mandatperioden utgår vid riksstämman 2000
även för revisorerna med suppleanter:
Håkan Linderyd, Nyköping
Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Carl-Göran Backgård, Åkersberga
Carl-Axel Ringsparr, Nässjö
Valberedningen föreslår omval av alla. Om
förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar går
igenom föreslås en revisor och en revisorssuppleant väljas för ett år.

För
slag: avgift
er för 200
Förslag:
avgifter
20011
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad organisationsavgift för år 2001:
Organisationsavgift beräknad efter 7 kr/
medlem.
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad stödjande avgift:
Stödjande avgift 180 kr/år och reducerad
stödjande avgift 90 kr/år (födda 1976 eller senare).

För
slag till stämmoavgift
Förslag
200
20011
Förbundsstyrelsen föreslår:
att medlemsorganisationerna erlägger 100 kr
per närvarande ombud,
att ersättning från förbundet skall utgå för resekostnad överstigande 300 kr per närvarande
ombud,
att färdsättet skall vara 2:a klass tåg eller billigare,
att ersättningen regleras genom reseräkning
ingiven av medlemsorganisationen i efterhand
inom 1 (en) månad till förbundets kansli,
att stämmoavgiften erläggs i samband med
anmälan av ombud.

R ef
erensgrupp för dataeferensgrupp
frågor
Förbundsstyrelsen tillsatte 1995 på 1994 års
riksstämmas uppdrag en referensgrupp för
främst samordning av datafrågor för släktforskning.
Referensgruppen med Carl-Olof Sahlin som
ordförande har under det senaste året inte varit
efterfrågad.
Förbundsstyrelsen föreslår:
att referensgruppen läggs ner.

För slag angående för bundsför
säkringen 200
bundsförsäkringen
20011
Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundet betalar försäkringsavgiften.

ANGELÄGET 3/00

5
Motioner - förbundsstyrelsens för
slag
förslag
Här presenteras förbundsstyrelsens förslag till
ställningstagande till motionerna 1-4/00.
Motionerna har publicerats oavkortade i ANGELÄGET 2/00.

Motion 1/00
Motion angående släktforskarkonferens
under första halvåret
Blekinge Släktforskarförening föreslår
- att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att anordna
en släktforskarkonferens 2001, samt
- att alternativt utreda möjligheter och kostnader som presenteras på riksstämman 2001 för
beslut.
Förbundsstyrelsen:
Motionen tar upp ett område som är mycket
angeläget: träffpunkter inom släktforskarrörelsen. Sveriges Släktforskarförbund har sedan starten förlagt sina stämmor och även några
konferenser i samband med släktforskardagarna på olika platser i landet. Dessa har utvecklats till stora och lyckade evenemang där
släktforskningen lyfts fram på ett mycket bra
sätt på orten.
Även om representationen från föreningarna är
god så kan man konstatera att det finns återhållsamhet från små föreningar att resa långt
till släktforskardagarna. Motionens förslag att
arrangera en konferens på annan plats under
året kan vara ett sätt för att även dessa föreningar kan komma till tals. Den negativa aspekt
som kan läggas på idén är den finansiella.
Det positiva i att skapa flera träffpunkter gör
dock att idén behöver prövas. De exakta formerna för konferensen bör studeras närmare,
där motionens grundidé bör vara utgångspunkt.
Förbundsstyrelsen är därför av den uppfattningen att motionen skall bifallas.
Förbundsstyrelsen föreslår
- att första att-satsen i motionen antas.

Motion 2/99
Motion angående bevarandet av församlingarna
Värmlands Släktforskarförening föreslår
- att Sveriges Släktforskarförbund uttalar sig
för ett bevarande av församlingarna som folkbokföringsbegrepp,
- att Sveriges Släktforskarförbund inlämnar en
officiell protestskrivelse mot RSV:s planer på
att avskaffa församlingsbegreppet till regering,
riksdag, RSV och eventuellt övriga berörda
myndigheter, samt
- att Sveriges Släktforskarförbund uppmanar
alla medlemsorganisationer och alla politiskt
verksamma släktforskare att verka för församlingarnas bevarande.
Förbundsstyrelsen:
Motionären önskar att bibehålla församlingarna
som folkbokföringens grundindelning.
Sedan folkbokföringen 1991 överfördes från
Svenska kyrkan till Skattemyndigheten har församlingarnas uppgift som registerhållare ändrats, man registrerar numera endast sina egna
medlemmar, dvs medlemmar i Svenska kyrkan.
Det förefaller inte möjligt att hindra utvecklingen från församling till kommun som folkbokföringsbegrepp. Något speciellt skäl för att
inte acceptera denna ändring finns inte. Den
kulturhistoriska aspekten kan tillgodoses genom att privata organisationer, hembygdsföreningar och liknande, arbetar på sockennivå.
Att som motiv för att hindra denna ändring ange
att det är exaktare att ange en församling än en
kommun vid notering av födelse, vigsel eller
dödsfall, bör väl snarare vara ett skäl för att
ange exakt adress eller fastighetsbeteckning i
sina släktforskaranteckningar.
Övergången från församling till kommun påminner om övergången från landskap till län,
där landskapen trots att snart 400 år gått fortfarande upplevs som en primär, stabil indelning. Något liknande kan säkert ske med församlingarna, som upplevs som tämligen oförändrade inom sina gränser före 1991.
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För forskaren är det viktigaste att det finns lätt
tillgänglig information om vilken församlingstillhörighet gårdar, byar, samhällen etc hade
före 1991, så att övergången från det ena systemet till det andra underlättas. Sådana hjälpmedel finns redan genom t.ex. Rosenbergs Statistisk-Geografiska Handlexikon och Svenska
ortnamn. Riksarkivet arbetar också sedan länge
på en topografisk databas, som också kommer
att hjälpa till att bevara kunskapen om sambanden mellan det äldre och det nyare systemet. I övrigt hänvisas till SOU 2000:17 angående lag om ändring av folkbokföringslagen.
Förbundsstyrelsen föreslår
- att motionen avslås.

att använda samma regler som gäller i samvaron människor emellan och vara varsam med
orden så att de inte sårar eller förlöjligar den
som har en annan ståndpunkt i debatten. Bland
de regler som brukar anges på dagstidningarnas
debattsidor är att inlägg skall vara signerade
med namn och i vilken egenskap man skriver,
som privatperson eller som företrädare för en
organisation.
Förbundsstyrelsen föreslår
- att motionen avslås, samt
- att stämman uttalar sitt stöd för en konstruktiv, saklig och öppen debatt i förbundets publikationer med rekommendation att debattdeltagarna skall signera sina inlägg med namn
och på vems vägnar inlägget görs.

Motion 3/00
Motion angående reglering av Anbytarforum och Rötter
Västgöta Genealogiska Förening föreslår
- att diskussioner om Sveriges Släktforskarförbund, ledning och stadgar ska inte längre
föras på Anbytarforum. Sådana diskussioner
ska i stället föras på nättidningen Rötters debattsidor och inläggen först skickas till redaktören
innan de publiceras,
- att samma regler för acceptabelt uppförande
ska gälla för alla som deltar i Rötter eller på
Anbytarforum, samt
- att det tydligt skall framgå i vilken roll personer anknutna till förbundets ledning eller operativa verksamhet uttalar sig i Rötter eller på
Anbytarforum, som privatpersoner eller som
företrädare för förbundet. Detsamma gäller således även andra som företrädare för andra
släktforskarföreningar.
Förbundsstyrelsen:
Motionären är ute i ett vällovligt syfte; att
främja en konstruktiv, saklig och öppen debatt
utan övertramp av något slag. Enligt god publicistisk sed skall en tidskrift vara fristående
från sin ägare. Detta innebär bl.a. att vare sig
riksstämman eller förbundsstyrelsen skall styra
den dagliga driften av tidskriften. Styrelsen tillsätter och avsätter redaktör. I fallet med Rötter
har vi en redaktör som förbundsstyrelsen har
fullt förtroende för. Dessutom finns det skäl

Motion 4/00
Motion angående förbundets stadgar
Genealogiska Föreningen föreslår
- att förbundsstämman fattar principbeslut om
att snarast avveckla systemet med stödjande
medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund,
- att stämman uppdrar åt styrelsen att till nästa
stämma utforma en organisationsstruktur som
beaktar det som anförts i motionens text ovan,
inklusive en redovisning av eventuella skatteeffekter,
- att förbundet tills vidare upphör med nyrekrytering av stödjande medlemmar och i stället
uppmanar presumtiva sådana att ansluta sig via
en eller flera basorganisationer, samt
- att styrelsen får i uppdrag att förändra systemet med medlemsrabatter under år 2001 i enlighet med vad motionen anfört ovan.
Förbundsstyrelsen:
Förbundet har, som motionen också framhåller, viktiga uppgifter. Som framgår av det handlingsprogram som fastställdes av Riksstämman
1997 är det
- att vara ett sammanhållande organ för släktforskarorganisationer samt samarbeta med andra närstående rörelser,
- att verka opinionsbildande genom information och initiativ i frågor som bidrar till att utveckla släktforskningens villkor,
- att följa, bereda och framlägga förslag i frå-
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gor av allmänt intresse och av betydelse för
släktforskarrörelsen,
- att svara för kontakter på riksplanet med staten och riksorganisationer samt med arkiv, bibliotek, museer och andra berörda institutioner
på riksnivå,
- att företräda svensk släktforskning i egenskap
av centralt remissorgan,
- att utveckla internationella kontakter och
medverka i informationsutbyte och annat samarbete särskilt inom Norden och Balticum,
- att bistå medlemsorganisationer och enskilda
medlemmar med rådgivning och annan service,
- att medverka till bildandet av nya föreningar
samt att utarbeta rekryteringsmaterial,
- att i samarbete med medlemsorganisationer,
studieförbund och andra utbildningsanordnare
sprida kännedom om föreläsare och studiematerial samt därigenom medverka till en god utbildning av släktforskare och cirkelledare,
- att i samband med den årliga riksstämman
och vid konferenser av annat slag sprida information och skapa debatt i för släktforskningen
väsentliga frågor,
- att bedriva fortlöpande informationsverksamhet genom i första hand ett informationsblad
till medlemsorganisationerna, en allmän tidskrift om släktforskning samt utnyttjande av
modern informationsteknik,
- att utge en årsbok samt i övrigt producera och
förmedla litteratur m.m. av intresse för släktforskning, samt
- att följa och medverka i arbetet med att utveckla nya hjälpmedel för släktforskning.
Medlemsorganisationerna har en central roll i
förbundet. De utgör grunden för släktforskarrörelsen. Förbundsstyrelsen anser att förbundet i sin information på ett tydligare sätt bör
informera om föreningarna och deras verksamhet så att intresserade hittar vägen till föreningarna.
Förbundet skall enligt stadgarna tjäna medlemmarna och släktforskningens syfte. Genom att
förbundet redan från starten erbjudit släktforskare att bli stödjande medlemmar har släktforskarrörelsen även fångat upp sådana forskare som inte känt en naturlig hemvist, bl.a. av

geografiska skäl, i någon förening. Forskarna
har alternativ. Möjligheterna uppskattas uppenbarligen eftersom både antalet medlemmar i
föreningarna och antalet stödjande medlemmar
ständigt ökar. Det ger släktforskarrörelsen
möjligheter att växa på hela bredden.
Eftersom många stödjande medlemmar även
är medlemmar i föreningar, eller omvänt, synes inte någon konkurrenssituation föreligga.
Reglerna för stödjande medlemmar, som har
närvaro- och yttranderätt vid riksstämman, är
entydiga och har inte förändrats sedan förbundet bildades. Det står var och en fritt att bli stödjande medlem om han eller hon accepterar reglerna. Andra riksorganisationer har för övrigt
samma konstruktion. Modellen med stödjande
medlemmar är till gagn för släktforskarrörelsen.
Begreppet stödjande innebär att det i medlemskapet inte ingår något demokratiskt inflytande
av den karaktär som förbundets fullvärdiga
medlemmar, medlemsorganisationerna har.
Motionen framhåller att förbundet konkurrerar med sina egna medlemsorganisationer genom att erbjuda speciella förmåner i form av
rabatter till stödjande medlemmar men inte till
medlemsorganisationernas medlemmar. Det nu
tillämpade bonussystemet ger föreningarna
bonus vid inköp som sker genom föreningarna.
Rabatter på förbundets produkter eller annan
litteratur kan således komma medlemsorganisationernas medlemmar tillgodo via deras
föreningar. Det är emellrtid dags för utvärdering av systemet.
Motionen föreslår vidare att medlemsorganisationerna skall förmedla prenumerationer av
Släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor
samt subskription av årsboken. Styrelsen anser att det inte är rationellt att utöka den administration som nu sker på ett ställe med administration på ytterligare 126 ställen (antalet föreningar).
Reglerna för ideella organisationer vad gäller
momsbefrielse är följande:
Periodiska medlemsblad är momsfria om följande villkor är uppfyllda: De tillhandahålls
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medlem. Om publikationen säljs till andra än
medlemmar blir den delen av upplagan momsbelagd.
Detta innebär att förbundet inte, med bibehållen momsbefrielse, kan ha prenumeranter som
inte är medlemmar i förbundet eller någon medlemsorganisation..
Förbundsstyrelsen föreslår
- att motionen avslås,
- att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över
bonussystemet, samt
- att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på ett
tydligare sätt sprida information om föreningarna.

Folkbokföringen - uttag av
längder m.m.
Med anledning av Sotenäs Personhistoriska
förenings motion uppdrog Riksstämman 1999
åt förbundsstyrelsen att göra framställning om
att föreskrifter snarast fastställs om hur den nya
folkbokföringen skall arkiveras.
Frågan diskuterades vid ordförandekonferensen
före stämman. Företrädare för RA deltog
medan RSV avböjde medverkan med motivet
att en beskrivning av det nya folkbokföringssystemet var under arbete.
Förbundsstyrelsen beslöt att avvakta denna beskrivning. Den kom dock först under våren och
då på engelska, Population registration in
Sweden. Den behandlade dock inte hur forskarna skall kunna få del av materialet. Det föranledde styrelsen att ånyo vända sig till RSV
med framställan om att bestämmelser snarast
fastställs om hur folkbokföringen skall arkiveras och tillgängliggöras samt att RSV begär
komplettering av statsmakternas direktiv om
dessa är bristande eller oklara. Med anledning
härav svarade RSV i månadsskiftet maj-juni att
av 2 § lagen om folkbokföringsregister framgår att folklängder och andra samlingar av uppgifter skall lämnas till statliga arkivmyndigheter
för förvaring. Tidpunkten för framställning av
längderna och utformningen av dessa skall regleras i förordning: Regeringen har ännu inte

meddelat någon sådan förordning. RSV anser
att behovet att ta ut längder inte är akut eftersom uppgifterna som registrerats i det nya systemet och som inte återfinns i kyrkböckerna
ännu inte är 10 år gamla.
Förbundsstyrelsen kommer nu att vända sig till
regeringen.

For
sk
arcentrum i K
yrkorsk
skarcentrum
Kyrkhult hotat!
Stiftelsen Arkivcentrum som driver Forskarcentrum i Kyrkhult, hyr sedan drygt tre år tillbaka mikrokorten av SVAR. Det pågår förhandlingar mellan stiftelsen och SVAR om ett
nytt avtal. SVAR har aviserat en avsevärd höjning av hyreskostnaden. Motivet är främst att
SVAR vill tillämpa samma hyresnivå som för
andra institutioner. Riksarkivet har också för
avsikt att, om en överenskommelse inte kan
nås, överföra korten till någon arkivinstitution
inom arkivverket och då troligen till landsarkivet i Lund eller Göteborg. Den aviserade hyreshöjningen är så stor att verksamheten inte
bedöms kunna drivas vidare. Förbundet har i
skrivelse och kontakter med Riksarkivet framhållit betydelsen av att även nordligaste, västra och södra Sverige ges tillgång till mikrokortcentra. I södra Sverige finns endast Kyrkhult.
Det är därför av yttersta vikt att Riksarkivet
medverkar till att Forskarcentrum i Kyrkhult
kan drivas vidare genom att inte höja hyreskostnaden för mikrokorten. Ett avtal har nyligen ingåtts mellan Riksarkivet och Forskarcentrum innebärande att verksamheten kan
bedrivas vidare till den 31 oktober i år.
Ytterligare en part finns nu med i sammanhanget. I mitten av juni skrev kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm till Riksarkivet och ansökte om att Riksarkivet förlägger ett riksexemplar av mikrokorten över de
svenska kyrkböckerna till Hässleholm. Kommunstyrelsen skriver: "Sett ur hela det sydsvenska befolkningsområdets perspektiv med bästa
möjliga tillgänglighet för alla intressenter samtidigt, synes Hässleholm vara den klart bästa
orten att förlägga den föreslagna riksuppsättningen mikrokort på".
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Verksamhetsplan 200
20011
1. Ledning m.m.
1.1 Stöd och information; bl.a. deltagande i
regionala möten, årsmöten, förbättring av
förbundets information
1.2 Organisation och stadgar; genomförande av
riksstämmans beslut
1.3 Medlemsvärvning och extern information;
bl.a. utgivning av ny broschyr
1.4 Stöd och medverkan vid föreningsbildning;
vid behov
1.5 Juridiskt stöd
1.6 Kontakter med svenska bosättningsområden utomlands; vidmakthålls och vidareutvecklas
1.7 Kontakter med utländska forskarorganisationer; nordiska (via NordGen) och
svensk-amerikanska prioriteras, kontakter
med europeiska organisationer utvecklas
1.8 Utgivning av ANGELÄGET; minst fyra
nummer
1.9 Utdelning av projektstöd
2. Fortlöpande verksamhet
2.1 Kartläggning av tryckta arkivalier; stödja,
uppmuntra och sprida information
2.2 Deltagande i samarbetsorgan med SVAR
och andra myndigheter
2.3 Kyrkoboksrekonstruktion; rikstäckande
lista över saknade eller påbörjade rekonstruktioner och sockengenealogier utarbetas
2.4 Gravstensinventering; fortsatt registrering,
bearbetning, delgivning och publicering,
tiden fram till 1900 prioriteras
2.5 Certifiering av register; fullföljes och utvärderas
2.6 Arrangerande av Ordförandekonferens,
Cirkelledarkonferens och Redaktörskurs
3. Utredningar, projekt och dylikt
3.1 Uppföljning av ungdomssatsningen
3.2 Påverkan på lärar- och studieförbund
3.3 Anordnande av släktforskarkonferens för
förtroendevalda våren 2001
3.4 Upprättande av marknadsföringsplan
3.5 Kvalitet i släktforskningen; påbörjat projekt fullföljs

3.6 Möjligheter för invandrargrupper att släktforska; framtagning av åtgärder för att förbättra dessa möjligheter; fortsätter
3.7 Utvärdering av projektstödet
3.8 Utvärdering av Ordförandekonferensen
2000
4. Förlagsverksamhet
4.1 Släkthistoriskt Forum; ges ut med fem
nummer
4.2 Svenska Antavlor; ges ut med två nummer
4.3 Nättidningen Rötter; hålles aktuell
4.4 Årsbok 2001; ges ut och årsbok 2002 förbereds
4.5 Bearbetning av Sten Aminoffs material om
emigranter; ges ut i någon form
4.6 Register till årsböckerna; utges och fortsätter
4.7 Supplementband till Elgenstierna; ges ut
4.8 Förnyelse av sortimentet
5. Utbildning
5.1 Stöd till regionala kurser; vid behov
5.2 Genomförande av cirkelledarkurs samt högre forskarkurs; en av varje
5.3 Föreläsarbanken; uppdatering av 2000 års
utgåva
5.4 Samverkan med studieförbunden; vidareutveckling och uppföljning
5.5 Legitimeringsnämnd; förnyade överväganden
6. Administration, personal, ekonomi
6.1 Administration; fortsatt utveckling av
arbets- och administrativa rutiner
6.2 Personal; vidareutveckling av personalen
för deras arbetsuppgifter
6.3 Ekonomi; vidmakthålla förbundets goda
ekonomi
7. Bevakning av följande områden
7.1 Folkbokföringen
7.2 Arkivväsendet; genomförande av enkät,
utvärdering och uppföljning
7.3 Biblioteksväsendet; genomförande av enkät, utvärdering och uppföljning
7.4 Rullfilm, mikrokort, CD för forskning
7.5 Teknisk utveckling
7.6 Etik- och integritetsfrågor
7.7 Upphovsrättsliga frågor
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Beräkning av org
anisaorganisationsavgift för Skånes
Genealogisk
a Förbund
Genealogiska
Förbundsstyrelsens förslag avseende beräkning av organisationsavgiften för Skånes
Genealogiska Förbund (SGF)
Förbundsstyrelsen och SGF har olika uppfattning om hur SGF:s organisationsavgift skall
beräknas. Trots upprepade försök har enighet
inte kunnat nås.
Enligt stadgarna § 20 är medlemsavgifterna till
Förbundet:
"Organisationsavgift, som betalas av medlemsorganisation. Avgiften baseras på antalet medlemmar i medlemsorganisationen den 31 sistlidne december. Medlemsförening kan till
medlemsförbund överlåta administration och
inbetalning av avgifter."
SGF antogs 1990 som medlemsförbund i Sveriges Släktforskarförbund (förbundet) enligt
förbundets styrelseprotokoll 2/2 1990 § 5. Av
detta protokoll framgår "att vid beräkning av
antal medlemmar i Skånes Genealogiska Förbund skall antalet föreningar som betalar avgift enligt Skånes Genealogiska Förbunds stadgar § 22 samt antalet personer och föreningar
som betalar avgift enligt Skånes Genealogiska
Förbunds stadgar § 23 anses som medlemmar
i Skånes Genealogiska Förbund".
Innan SGF antogs som medlemsförbund tillställdes SGF en skrivelse, "Förslag 1989-1114", från förbundet i vilken bl.a. ovanstående
bestämmelser för beräkning av orgnisationsavgiften redovisades. SGF anslöt sig till förslaget i sin helhet, SGF:s skrivelse 1990-0103.
Förbundets genomgång av medlemsantal och
organisationsavgifter för 1997 visade att SGF
för 1997 betalat enligt stadgarnas bestämmelser. Vid genomgången för 1998 visade det sig
dock att SGF inte beräknat organisationsavgiften baserat på samtliga stödjande medlemmar utan endast på sådana som inte var med-

lemmar i någon till SGF ansluten förening.
Förbundet påpekade detta för SGF, som framhöll att så hade SGF alltid gjort och att stadgarna skulle tolkas så. Trots upprepade försök
har en överenskommelse inte kunnat nås. SGF
har tillämpat samma tolkning för 1999. Ingen
Skåneförening har den 18 juni 2000 betalat
organisationsavgiften.
Förbundsstyrelsen har hela tiden sett det som
en principiell fråga vad gäller efterlevnad av
förbundets stadgar och gjorda överenskommelser. Förbundsstyrelsen gjorde ett sista försök
att slita tvisten genom att föreslå SGF att frågan skulle hänskjutas till en skiljenämnd, bestående av förbundets och SGF:s revisorer.
Förbundet har inte för avsikt att kontrollera förhållandena före 1997. SGF avvisade detta och
därför hänskjuter förbundsstyrelsen ärendet till
riksstämman.
Förbundsstyrelsen föreslår
- att SGF åläggs att betala organisationsavgiften
från och med 1998 beräknat på SGF:s alla
medlemsorganisationer och stödjande medlemmar.

Stadgeför
slaget: tillägg
Stadgeförslaget:
I föreningarnas ex. av ANGELÄGET 2/00 utsändes förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar
för Sveriges Släktforskarförbund. I förslaget
föll en mening tyvärr bort. Följande tillägg till
förslaget skall alltså göras. I § 20 st 2 skall tilläggas:
Förening kan till sammanslutning av föreningar överlåta administration och inbetalning
av avgifter.
Detta tillägg har också gjorts vid stadgeförslaget som finns att läsa i förbundets nättidning Rötter på Internet.
<www.genealogi.se>
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Budget 200
20011
Intäkter:
Organisationsavgifter
Stödjande avgifter
Stämmoavgifter
ShF, SvA, äldre årsböcker
Årsbok 2001
Övrig egen produktion
Försäljning extern produktion
Annonsintäkter
Statligt bidrag
Provisioner och administrationsersättning
Ränteintäkter
Varulagerförändring
Summa intäkter:

270´
1.550´
15´
90´
580´
900´
950´
100´
55´
5´
100´
0´
------4.615´

Kostnader:
Stämmokostnader
Ledningskostnader
Information, marknadsföring
Produktionskostnad ShF och SvA
Årsbok 2001
Övrig egen produktion
Inköp extern produktion
Bonus och bidrag till medlemsorganisationerna
Lönekostnader
Lokalkostnader
Kontorsomkostnader
Avskrivning inventarier
Försäkring
Årets vinst
Summa kostnader:
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100´
140´
300´
650´
350´
300´
650´
80´
1.150´
450´
250´
100´
40´
55´
-----4.615´
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Förbundsbeslut
Förbundsstyrelsen har under vintern och våren
i år haft två sammanträden. En stor del av tiden har gått åt för att behandla årsredovisning,
förslaget till stadgar och övriga förberedelser
inför årets Riksstämma. Även debatten i Anbytarforum har diskuterats.
Nya medlemsföreningar
Följande föreningar har antagits som medlemsorganisationer:
Malå Bygde- och Släktforskarförening,
Tjörns Släktforskare,
Lyckselebygdens Släktforskarförening
Projektstöd
Projektstöd har beviljats:
Lyckselebygdens Släktforskarförening för utgivning av Thea Hällbergs ”Sorselesläkter från
nutid till 1600-talet”.
Övriga ärenden som behandlats
Bland övriga ärenden som behandlats kan nämnas:
- uppföljning av ekonomin
- förbundsförsäkringen
- personalfrågor, bl.a. har Doris Dahlin varit
sjukskriven sedan slutet av mars vilket försvårat arbetet på kansliet,
- folkbokföringen med framställningar till RSV,
- hedersbevisning för jubilerande föreningar
och för insatser i förenings- och förbundsarbetet.

Släktf
or
sk
ardag
arna 2002
Släktfor
orsk
skardag
ardagarna

Konf
erenser i anslutning
onferenser
till Riksstämman
Fredag 25 aug
10.00 - 17.00: Ordförandekonferens i Folkets
Park.
10.00 - 17.00 : Redaktörskurs i Folkets Park.
19.00: Gemensam ordförande- och redaktörsmiddag i Gamla Linköpings Wärdshus.
Lördag 26 aug
10.00 - 12.30: Cirkelledarkonferens i Folkets
Park.
13.00 - 16.00: Riksstämma i Folkets Park.
19.00: Riksstämmomiddag på Linköpings Konsert och Kongress.
Ordförandekonferensen
äger alltså rum på fredagen den 25 augusti kl
10.00-17.00. Programmet är följande:
10.00-11.15: Information om LMV:s digitalisering av kartmaterialet och Arbetslägesinformation från arbetsgruppen Kvalitet i släktforskningen.
11.15-14.30: Frågor som förbundet bör gripa
sig an med under kommande verksamhetsår.
Grupparbete och redovisning. Lunch under arbetet.
14.30-15.00: Kaffe/te.
15.00-16.30: Etik och integritet i släktforskningen och släktforskarrörelsen, inklusive
grupparbete. Inledare är Gustaf von Gertten,
ordförande i SSGF.
16.30-17.00: Information från förbundet.

Förbundsstyrelsen kommer vid styrelsemöte
den 24 augusti att fatta beslut om vilken/vilka
föreningar som ska få uppdraget att arrangera
Släktforskardagarna och Riksstämman 2002.
Beslutet kommer att kungöras vid riksstämman
den 26 augusti.

Redaktörskursen
äger rum även den under fredagen den 25 augusti kl. 10.00-17.00. På kursprogrammet står
copyrightbestämmelser, upphovsrätt, skrivregler och andra praktiska ämnen, t.ex. publicering på Internet. Webdesigner Urban Windahl och Håkan Skogsjö kommer att medverka.

Det är redan nu dags att börja planera om Din
förening önskar söka arrangemanget av Släktforskardagarna 2003. Underlag för ansökan
kan rekvireras från förbundskansliet i Stockholm (tel.08-695 08 90).

Cirkelledarkonferensen
äger rum lördagen den 26 augusti kl 10.0012.30, med Erik Thorell som ordförande. Bl.a.
kommer SVAR att presentera senaste nytt, därutöver sedvanliga diskussionsämnen.

ANGELÄGET 3/00

13
Vict
or Örnbergs
Victor
Heder
spris 2000
Hederspris

Särskilda erkännanden till t.ex. arkiv, organisationer vid jubileum etc
Diplom. PU fattar beslut.

Till årets mottagare av Victor Örnbergs hederspris har förbundsstyrelsen utsett Mari-Anne
Olsson, Huddinge.
Pristagaren har gjort sig känd som en mycket
flitig registrerare, bl.a. har Mari-Anne gjort
bouppteckningsregister för Östergötland. Priset kommer att delas ut vid riksstämman i Linköping i augusti.
Förbundet gratulerar Mari-Anne Olsson!

Heder
sbe
visning
Hedersbe
sbevisning
Förbundet har beslutat att införa ett system för
hedersbevisning. Systemet är i korthet följande.
Föreningsjubileum
- Diplom med silverram för 25 år
- Diplom med guldkant för 50 år
Enskilda insatser i förbunds- och föreningsverksamhet
Långvariga och förtjänstfulla insatser i förbunds- och föreningsverksamhet som ordförande, sekreterare, kassör, redaktör eller ansvarig för annan för respektive organisation betydelsefull verksamhet premieras med
- Diplom med silverram för minst 10 år
- Diplom med guldram för minst 25 år (ev.
jämte gåva)
Föreningarna (styrelsebeslut) lämnar årligen
före 15 april förslag på mottagare av hedersdiplomet till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar beslut. En kommitté inom styrelsen granskar inkomna förslag och förslår beslut. Diplomen överlämnas vid riksstämmomiddagen, vilken förbunder bjuder pristagarna
på.
Enskilda forskarinsatser eller övriga insatser
till fromma för släktforskningen
Victor Örnbergs hederspris.
Diplom eller bokgåva (beslut i varje enskilt
fall).
Förbundsstyrelsen fattar beslut.

Första mottagarna av diplomet!
Vid förbundsstyrelsemöte den 20 maj har de
tre första mottagarna av förbundets hedersdiplom för långvariga och förtjänstfulla insatser till släktforskarrörelsens fromma utsetts.
Pristagarna, vilka kommer att erhålla hedersdiplomet vid riksstämmomiddagen den 26 augusti i år, är:
Guno Haskå, Lund
Victor Magnusson, Sundsvall
Kaj-Gunnar Nilsson, Jönköping

Gravstensinventeringen
I ett tidigare nummer av föreningarnas exemplar av ANGELÄGET sände förbundet ut en enkät angående den omfattande gravstensinventering som förbundet driver genom Britt Hagman, Örby. Svarsfrekvensen har dock varit låg
och vi påminner och uppmanar föreningarna
att fylla i enkäten och skicka den till Britt Hagman, Box 2131, 511 02 Skene.

Föreläsarbanken 2000
Föreläsarbanken 2000 sändes ut med förra
numret av ANGELÄGET. Inalles 182 föreläsare
presenteras där med namn, adress och telefon
samt i vilka ämnen de håller föredrag. Föreläsarbanken har ett register indelat på orter,
person- och släktregister samt ett ämnesregister. För att underlätta att hitta en lokal föreläsare har redaktör Ingrid Nilsson även listat
föreläsarna i postnummerordning.
Det finns säkert lika många sätt att arrangera
föreläsningsaftnar som det finns medlemsföreningar, men alla strävar efter att hålla kostnaderna nere. Ett sätt är att göra ett kulturarrangemang för föreningens medlemmar och
allmänheten i samarbete med ditt studieförbund
eller kulturnämnden på orten. Då är det möjligt att få bidrag till arvode och reseersättning.
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For
sk
a på P
ommern - ett
orsk
ska
Pommern
tillägg

fall. Denna research outline är inte speciellt
fokuserad på Pommern, men de allmänna tipsen
är användbara för alla olika delar av Tyskland.

I föregående ANGELÄGET avgav Gustaf von
Gertten sin slutrapport från Pommernutredningen, vars uppdrag var att ta reda på om
kyrkböckerna från Pommern kan förväntas på
mikrokort inom de närmaste åren.

För den med anor i de delar som nu hamnat i
Polen kan alltså mormonernas samlingar innehålla en del värdefulla uppgifter. På senare tid
lär de polska arkiven ha blivit något mer samarbetsvilliga, men där kan språket vara till besvär. Man får nog försöka med att fråga på både
tyska och engelska, kanske även franska, om
man inte har någon polsk-språkig bekant, som
kan hjälpa till.

Svaret på denna fråga blev närmast nej, mest
på grund av att de tyska arkivförhållandena är
olika de svenska, kyrkböckerna förvaras oftast
kvar i församlingarna, och det är svårt att få en
överblick över vad som överhuvudtaget finns
bevarat. Vidare har en del av församlingarna
och samfunden en avvisande inställning till att
låta Jesu Kristi Kyrka av De Sista Dagars Heliga (mormonerna) filma deras historiska material, då de ej vill att deras avlidna sockenbor
i efterhand ska omvändas till mormonernas
lära.
Trots detta hittar man på mormonernas hemsida
[www.familysearch.org], om man letar sig vidare till ”custom search” en ingång till deras
stora Family History Library Catalog, som
innefattar både tryckta skrifter och mikrofilmer,
en lång rad böcker och handlingar om Pommern. Från 752 pommerska städer och byar
finns något filmat, det kan vara originalkyrkböcker från sent 1700-tal, det kan vara
”Kirchenbuchduplikate” från tidigt 1800-tal
och framåt, det kan vara material från Zivilstandesamt från 1874 och framåt. Alltså kan
det vara värt att se om det finns något här, när
man försöker spåra sina förfäder i Pommern.
I sammanhanget bör också nämnas att på
”custom search” på mormonernas hemsida finner man en 86-sidig handledning på engelska
till forskning i Tyskland, ”Research outline
Germany”, som man kan ladda ned och studera i lugn och ro. Här finns information om
olika källor, arkiv, litteratur, historiska tillbakablickar och mycket annat nyttigt. Judisk
forskning är inte heller bortglömd, i bibliotekskatalogen finns mer än 2000 filmrullar med
uppgifter om judiska födelser, vigslar och döds-

På Internet finns en del andra resurser som kan
vara till nytta:
På amerikanska Rootsweb finns en särskild
engelsk-språkig frågespalt för tyska frågor:
http://genforum.genealogy.com/germany/
prussia/
Där, precis som på den svenska varianten, är
kunskapsgraden varierande, men hjälpsamheten stor och en del tyska forskare hjälper till
med att reda ut begreppen.
Av tyska hemsidor verkar följande användbara:
Nättidningen Genealogie Online [http://
www.genealogie-online.de/] innehåller artiklar,
recensioner av dataprogram och böcker och
nyheter. Där finns bl.a. en intressant artikel om
forskning i Schlesien, ett område som helt och
hållet hamnat i Polen.
Hemsidan http://ahnenforschung.net/ innehåller länkar till arkiv, litteratur, yrkesforskare och
mängder med annat. Frågespalten http://
forum.ahnenforschung.net/genealogie/index.html är på tyska, men fungerar annars likadant som den ovannämnda amerikanska, och
skillnaden till Anbytarforum är inte så stor.
Av litteratur om Pommern kan även nämnas
Helmut Backhaus uppsatser om ”Pommerska
cameralia i krigsarkivet” i Arkivvetenskapliga
studier 5 (1981), och ”Zur Militärgeschichte
Schwedisch-Pommerns 1812-15” i Meddelan-
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den från Krigsarkivet 9 (1982), samt hans uppsats ”Vorpommersches Landesarchiv i Greifswald. Arkiv och samlingar från den svenska
tiden” i Arkiv hemma och ute, Arkivverkets
årsbok 1995. Helmut Backhaus doktorsavhandling (1969) handlar också om Pommern,
”Reichsterritorium und Schwedische Provinz:
Vorpommern unter Karls XI Vormündern
(1660-1672)”. Sökning i Libris på sökordet
Pommern ger över 700 träffar, vilket indikerar
att det finns mycket att studera även där för
den med anor i Pommern.
Tillägg av Krister L:son Lagersvärd: Som
framgår av Gustaf von Gerttens rapport och
denna sammanställning är det svårt att få en
överblick över de tyska arkiven. Här har emellertid redovisats en del underlag, inkörsportar
och tips. Några förutsättningar för fortsatt mikrofilmning syns inte föreligga. Med detta är
förbundets projekt avslutat, men förbundet
kommer att redovisa ytterligare underlag som
kommer fram.

De sv
ensk
a hist
oriesvensk
enska
historiedag
arna 2000
dagarna
I år äger De Svenska Historiedagarna rum den
13-15 oktober och på programmet står som vanligt seminarier, paneldebatter och föreläsningar.
Bland de många programpunkterna märks
Svenska grundlagar genom seklerna, Två länder - men hur många språk (om nationalspråkens historia i Norge och Sverige), Vad skulle
Telia - Telenor ha kunnat lära av historien?,
Skogsfinnarna i Värmland, De nationella strategerna - norsk politik 1840-1990. Sveriges
Släktforskarförbund, som är en av medlemmarna och arrangörerna av historiedagarna,
bidrar med ett seminarium med temat Den tidiga valloninvandringen i Sverige med doktorand Maj-Britt Nergård. Intressanta utflykter
med kunniga guider blir det förstås också. I år
finns bl.a. Ransäter, Erlander- och Geijersgården, Fryksdalen, Mårbacka och Rottneros,
Rackstadmuséet och Hagegården, Lesjöfors
muséum och Långbans gruvby att välja mellan.
Ytterligare information om historiedagarna
2000 kan erhållas på telefon 08-670 65 69.

Presentation
Marianne Söderfjäll, ledamot i förbundsstyrelsen, presenterade sig kortfattat i ANGELÄGET 1/00. Marianne vill dock lägga till följande.
Jag är 58 år, född och bosatt i Gällivare kommun. Arbetar sedan 1994 på släktforskarföreningens kansli i Gällivare. Dessförinnan har
jag arbetat på Hembygdsmuseet, bl.a. som chef.
Har även haft ett eget företag inom textilbranschen, Jag har tre barn och sex barnbarn.
Efter gymnasiestudier läste jag in en del ämnen i textil, med inriktning på textillärarutbildning. Tog initiativet till bildandet av släktforskarföreningen och är dess ordförande sedan starten 1991. Förutom kansliarbetet leder
jag kurser och tar fram nya projekt, bl.a. med
APR-anställda.
Efter familjen och släktforskningen sysslar
jag textil i olika former. Närheten till naturen,
skogen, Dundret (lågfjäll) och de stora fjällmassiven inom kommunen gör att naturen
också är ett starkt intresse. Fritidshuset ligger i
skogslandet och nästan all ledig tid finns jag
där , vandrar i skogen, plockar bär och fiskar.
Mina förfäder har bott i Norrbotten sedan lång
tid, och de flesta grenarna kommer från Överkalix. Bevakar den samiska flyttning i NordNorge (Tysfjord) och Gällivare.
Ingrid Nilsson, som presenterades i ANGELÄGET 1/00, har av Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening utsetts till Årets Slättforskare 1999. Vi gratulerar Ingrid till utmärkelsen!

Årsbok 2000 ute nu!
Släktforskarnas årsbok 2000 har just kommit
från tryckeriet. Bland de många synnerligen
intressanta artiklarna återfinns Fattigvård i
Torrskog, Livstidsfången Carl Nilsson Schreil,
En vitt utgrenad prästsläkt från Bollnäs och
Risasläkten i Åmål, Släkten Gottfarb från Polen. Därutöver givetvis Sveriges Släktforskarförbunds verksamhetsberättelse och bokslut
1999. Årsboken kostar 240 kr för stödjande
medlemmar, 365 kr för icke-medlemmar.
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Nu kommer den:

Sveriges dödbok
1950-1999
CD-skivan "Sveriges dödbok 1950-1999" innehåller persondata om alla som avlidit i Sverige
under andra halvan av 1900-talet, totalt över
4,2 miljoner människor.Uppgifterna är hämtade
ur offentliga dataregister och bygger på den
officiella folkbokföringen. Sveriges dödbok är
ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndigheter och företag.
För forskare är CD-skivan Sveriges dödbok en
guldgruva. Aldrig tidigare har ett så omfattande
databaserat material blivit lätt tillgängligt för
gemene man i Sverige. Här finns persondata
om 4.208.173 avlidna svenskar. Användningsområdena är otaliga.
Vad hände mormors syster som var född i slutet av 1800-talet? Du vet hennes förnamn och
födelsedatum men inte om hon var gift. I Sveriges dödbok kan du - om hon avled mellan
1950 och 1999 - få fram den gamla damens
födelseförsamling, dödsdatum, dödsort och
namn som gift (mängden uppgifter varierar
dock beroende på vilket år hon avled).
Juridiska byråer, sjukhus, journalister och församlingar kan snabbt och enkelt ta reda på om
en person finns i livet eller - om så inte är fallet
- var och när dödsfallet inträffade.
Detta är den andra utgåvan av Sveriges dödbok, den förra omfattade åren 1968-1996. Den
nya utgåvan är förbättrad på en rad punkter. Vi
tror att vi har funnit alla relevanta och tillgängliga dataregister i Riksarkivet och Statistiska
Centralbyrån som innehåller uppgifter om avlidna personer. Således är denna version förhoppningsvis en slutgiltig totalutgåva av detta
omfattande material.
Uppgifterna på CD-skivan bygger på data från
inte mindre än 90 olika dataregister. Motsvarande siffra för den förra utgåvan var 16.

Följande uppgifter redovisas om personerna:
Personnummer för alla avlidna.
För- och efternamn för dem som avlidit nov
1970-1999.
Gatu- och postadress för dem som avlidit nov
1970-1999.
Födelseförsamling för dem som avlidit nov
1970-1999.
Dödsdatum för alla avlidna.
Dödsförsamling för alla avlidna.
Tid (oftast datum) för civilståndsförändring för
dem som avlidit 1950-51, 1961-1999.
Civilstånd för alla avlidna.
Systemkrav: PC med Windows 95 eller senare och 16 bitars färg.
Pris: 495 kr för stödjande medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund (595 kr för icke-medlemmar). Om du sänder tillbaka din gamla CD
får du 100 kr i rabatt (gäller under 2000).

Hist
orieintresserad?
Historieintresserad?
Giv
etvis!
Givetvis!
Som allmänt intresserad av historia, en ofta
förekommande bieffekt av släktforskning, har
du ett antal spännande arrangemang framför dig
under året. Bland de många tilldragelserna kan
nämnas:
- Hembygdsgårdens dag, 6 augusti.
<www.hembygd.se>
- Sekelskiftes badortsdagar, Öregrund 19-20
augusti.
<www.res.till.uppland.nu>
- Arkeologidagen, 20 augusti.
<www.raa.se>
- Hembygdsdräktens dag, 27 augusti.
<www.hembygd.se>
- Kulturhusens Dag: Skolbyggnader, 10 september.
<www.raa.se>
- De Svenska Historiedagarna, 13-15 oktober
(se särskild artikel på sid. 15).
<info@dsh.se>
- Arkivens Dag, 11 november.
<www.raa.se>
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