INFORMATION FRÅN BOTVIDSBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING

NR 1
Ordföranden har ordet
Du hänger väl med?
Alltmer information
görs tillgängligt via
Internet. Detta gäller inte minst inom
vårt intresseområde
– släktforskning.
Du har säkert råkat ut för att arkiv som
du sökt, inte varit tillgängligt via något
av våra sökprogram. Läget är dock absolut inte statiskt utan det pågår ett intensivt arbete med att göra allt fler arkiv tillgängliga. Alla våra tre stora leverantörer av sökprogram försöker
värva fler kunder genom att erbjuda nya
sökmöjligheter i arkiven.
Om vi tar Botkyrka församling som
exempel så finns idag Församlingsböcker tillgängliga fram till och med
år 1933. Övriga kyrkböcker finns också
på nätet ända fram till 1920 – 30 talen.
Riktigt så långt fram har man inte hunnit i alla församlingar, men ett intensivt arbete pågår. Snart kan vi räkna
med att vi kan söka via dator så långt
in i nutid som sekretessen tillåter (70 år).
Om du inte kan nå viss information via
det sökprogram som du själv använder
– kom då till Forskarrummet en onsdag. Föreningen har prenumeration på
de tre stora sökprogrammen. Där kan
du alltså kontrollera om intressant information möjligen finns tillgänglig via
något av de andra programmen.
Utnyttja föreningens medlemsförmåner! Titta i kalendariet efter Forskarrummets öppettider.
Vi ses i Forskarrummet!

K E Gräns

FEBRUARI 2012

Besök på Lantmäteriet
Lantmäteriet är en statlig myndighet
med ansvar för geografisk information och fastighetsindelning i Sverige.
Varje län har sitt eget kontor, och huvudkontoret finns i Gävle.
Lantmäteriet i Stockholms län betjänar 20 av länets 26 kommuner
(bland andra Botkyrka och Salem),
dock inte exempelvis Huddinge
som har eget lantmäterikontor.
Den 23 november gjorde vår förening ett studiebesök på
Lantmäteriet i Liljeholmen, huvudkontor för Stockholms län. Utredare
Susanne Johansson på kontorets
Arkivtjänst fick träffa 23 st intresserade och frågvisa medlemmar
från föreningen, när hon presenterade den nya tjänsten ”Historiska
kartor”. Mer än 1 miljon historiska
kartor, med tillhörande skriftliga
handlingar, finns i Lantmäteriets
arkiv. Där finns kartor ända från år
1628 fram till våra dagar. Materialet har digitaliserats och gjorts tillgängligt via dator. På Lantmäteriets
kontor har man tillgång till allt detta
material, men lagen (Personuppgiftslagen – PUL) tillåter inte att man
från egen dator via Internet kommer åt de senaste handlingarna (för
närvarande från 1928 och framåt).
Om man vill titta på nyare handlingar är man dock välkommen till
Lantmäteriet, som har öppet för all-

mänheten vardagar mellan kl 9 – 12.
Denna service är avgiftsfri, och man
behöver inte boka tid i förväg.
Susanne Johansson visade praktiskt, hur man kan söka i arkivet.
Det finns två olika sökmetoder. Den
ena är via ”Karta”, där man på en
kartbild letar sig fram till det geografiska område man är intresserad
av. Genom kommandot ”Sök” får
man då fram de handlingar som
finns lagrade för området ifråga.
Susanne rekommenderade dock att
använda den andra sökmetoden,
”Avancerad sökning”, där man själv
väljer län, socken, tidsperiod med
mera. När man använder denna
metod måste man själv välja vilken
del av arkivet man vill leta i. Arkivet visade sig nämligen bestå av
flera arkiv, och för oss oinvigda var
det inte uppenbart i vilket arkiv man
borde söka. Om man är osäker, fick
vi tipset att trycka på ”informationspunkten” (lilla ”i” inuti en ring) i
direkt anslutning till respektive fält,
där man väljer arkiv, län, kartserie
etc. I ”Avancerad sökning” får man
söka i ett arkiv i taget, och sökningen kan göras mycket mera exakt, exempelvis genom möjligheten
att leta efter en viss typ av handlingar för en viss tidsperiod. Sättet
att källhänvisa varierar också mellan de olika arkiven. För lantmä-
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Föreningens adress
Botvidsbygdens Släktforskarförening
c/o Jo Carina Wolff, Storskiftesväg. 118
145 60 Norsborg. Tel. 08-531 822 47,
mobiltfn. 070-351 41 22
Hemsida: www.botvid.org
Webbmaster: Mats Johansson, 6082396

terimyndighetens eget register fick vi
lära oss att källan dokumenteras enligt principen 01-BOT-xx. De första
2 siffrorna anger länet (Stockholms),
de 3 första bokstäverna i församlingens namn (Botkyrka). Beteckningen
avslutas med en löpande numrering.
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Avgifter
Årsavgiften erläggs senast 1 mars.
Medlemsavgift 2012: 175:Familjemedlem: 50:Plusgiro: 419 06 23-1

Om du flyttar...

Anmäl din nya adress till:
Inger Feldhofer tel. 778 23 51
E-post: inger.feldhofer@telia.com

Styrelsen informerar

Text: Karl Erik Gräns

Forskarrummets öppettider
Följande onsdagar under våren 2012 är
forskarrummet i Broängsgården, Falkvägen 42, Tumba öppet.
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Kassören meddelar...
Nya medlemmar:
Sedan manusstoppet för AnletsBladet
nr. 4/2011 har föreningen fått 5 nya
medlemmar som hälsas hjärtligt välkomna.
Laila Axelsson
Stockholm
Bengt Lyrberg
Tullinge
Jane Eriksson
Rönninge
Thomas Mollberg
Tullinge
Tommy Durgé
Norsborg

Inbetalning av medlemsavgift...

Styrelsemöten
Styrelsemöten kommer att hållas onsdagarna den 15/2, 7/3, 11/4 och 9/5 2012.

Medlemsträffar
Vårens medlemsträffar blir den 22/2, 21/3
(årsmöte), 25/4, 23/5 (Utflykt). Läs mer
under kalendarium på sid. 3.

söker medförfattare
Snart är det dags för nästa AnletsBlad och
till dess behöver vi material. Artiklar, korta
eller långa, smånotiser s.k ”fynd” under
forskningen m.m. Vässa pennan och skriv
- tidningen är till för Dig!
Redaktörerna

”Historisk kartor” är tillgänglig via
Internet (www.lantmateriet.se).
Från egen dator kan man alltså nå
kartor och handlingar från hela landet från tiden före 1928. Här finns
ett omfattande material av intresse
för en släktforskare. Det bör än en
gång poängteras att arkivet inte
innehåller enbart kartor, utan också
en mängd skrivna handlingar, som
dokumenterar olika händelser i den
bygd man forskar på. Gör gärna en
utflykt till ”Historiska kartor”!

Till detta AnletsBlad bifogas inbetalningskort för innevarande års
medlemsavgift. Avgiften insättes på
Plusgirokonto 419 06 23-1.
Medlemsavgiften ska erläggas senast
den 1 mars och glöm inte att fylla i
namn och adress. Till de medlemmar som gick in i BSF sent förra året
bifogas inget inbetalningskort då
deras inbetalda avgift gäller även år
2012.
När ni betalt medlemsavgiften kommer medlemskortet att skickas till er
med nästa AnletsBlad eller så lämnar vi det då ni besöker någon av våra
medlemsträffar.

Gravstensinventeringen
nystartar
Gravstensinventeringen, som började redan i slutet av 1970-talet, har
nystartat med en helt ny databas.
Nytt utseende, nya sökmöjligheter
och framför allt - nu matar
inventerarna in alla uppgifter diekt
i databasen!
Den nya databasen är efterlängtad
och efterfrågad. Nu kan inventeringsarbetet ta fart på nytt. Och det
arbetet är viktigare än någonsin. På
många håll försvinner gravstenarna
i rasande fart.
Sveriges släkt- och hembygdsforskare har sedan starten inventerat
cirka 1.200 kyrkogårdar. Inledningsvis var det endast gravstenar
från tiden före 1900 som skulle ingå
i inventeringen, men senare sattes
gränsen vid 1940.
Det har dock visat sig att senare stenar nu tas bort i allt snabbare takt
och det är därför oerhört viktigt att
inventeringen omfattar alla stenar.
Under tiden som den gamla inventeringen steg-för-steg görs tillgänglig online, fyller vi nu på med nya
inventeringar.
Du kan göra en insats! Gå in på
Rötters hemsida - läs mer om
Gravstensinventeringen, vilka kyrkogårdar som behöver inventeras
och hur du kan hjälpa till.

 Vi i redaktionen för AnletsBladet efterlyser från våra
medlemmar artiklar med händelser lite utöver det vardagliga. Det
kan t.ex vara lyckliga tilldragelser eller tragiska historier från den Möteslokal: Broängsgården, Falkvägen 42,
Tumba Buss 715 avgår från Tumba C och
egna släktforskningen.
stannar utanför lokalen.

Nedanstående notiser från Lilla Malma är insända av Birgitta Röök.

1846 25 Dec

Brännsår
Rysliga dödssätt ! Håren kunna resa sig på hufvudet af fasa vid
tankar härpå. Barnet blef innebrändt i Waggan. Händelsen berättas vara denna: Modren, en deflorerad Fröken von Köhler, som
innehar tjenst vid Säteriet Sundby, hade gått ut för att inspedera i
Ladugården, och tillsagt en äldre quinna Anna Maja Ers.dt, att
vårda elden och barnet i vaggan.
Denna quinna nog drumlig och nötaktig vakar icke bättre på sin
plats under frökens frånvaro än att Eld, troligen genom sprakning från spisen fattar i waggan och sängkläderna der barnet hvilar
- Barnet och waggan var till hälften uppkohladt då modren inkom från Ladugården eller från sin Mjölksilning - Halfbrändt
lefde barnet ännu nära ett dygn det avled Juldagsmorgonen.
Läkarhjelp blef ej försummad, men kunde ingen ting uträtta.
Arma Moder ! Du är olycklig och beklagansvärd, jag vet knappt
hvad jag skall säga till din tröst ! men Du quinna, som skulle
vårda Elden och barnet och icke bättre vakade på din plats - du
förtjenar att väckas med eldstunga, du förtjenar att sönderslitas af
samvetsqual !
År 1847
Ett Flickebarn, kallat Mathilda mellan 5 och 6 år gammalt,
efter uppgift född i Stockholm och tillhörande någon af dess
församlingar: till vård och uppfostran utan aflemnat och
emottaget Åldersbevis, inaccorderads hos ett beskedligt
Torparefolk Anders A;sn och dess hustru Anna Caisa Ols dt i
Alsäng denna församling afled derstädes Nyårsdagen genom
följderna af en vådlig händelse ( Skållning i warm vört,
dagarna före Jul) och jordfästades
d. 6 Januari i Lilla Malma kyrkogård af Annex presten Larsson
Det Gamla Årets Likbok slutade det nya årets Likbok började
med Brännsår
Sorgligt slut - sorglig början ! !
Ur Lilla Malma dödbok 1846, 1847

22/2 kl. 19.00 Medlemsträff
Amerikanska Ancestry har köpt
svenska Genline. Kommer det att påverka Genlines utveckling? När ska jag
använda Ancestry?
Jan Eurenius som arbetar med
Ancestry, Genline och Bygdeband informerar och svarar på frågor.
Kaffe serveras från kl. 18.30.
Entré 20:-. Icke medlemmar 40:-.

21/3 kl. 1900 Kallelse till årsmöte
Årsmötesförhandlingar. Dagordning till
årsmötet finns som bilaga till detta
AnletsBlad. Övriga handlingar finns på
hemsidan 14 dagar före. Motioner till
årsmötet skall lämnas senast den 5 mars.
Efter årsmötet får vi en presentation av
Vuxenskolans nya organisation, och
vad den kommer att innebära för oss.
Fri entré. Kaffe serveras från kl. 18.30.

25/4 kl. 19.00 Medlemsträff
Släktforska med hjälp av domböcker.
Vi välkomnar Chris Henning, bibliotekarie och släktforskare, redaktör för
AnRopet - medlemsblad för StorStockhoms Genealogiska Förening. Han
berättar utifrån egen mångårig forskning
vad man kan hitta i domböcker. Och han
tar gärna emot frågor från er ....
Kaffe serveras från kl. 18.30.
Entré 20:-. Icke medlemmar 40:-.

23/5 kl. 19.00 Utflykt
Vi planerar att göra en utflykt
Balingsta kvarn i Huddinge. Mer
detta kommer i nästa nummer
AnletsBladet.

till
om
av


Våra tidningar och
böcker
I skåpen i vårt släktforskarrum har vi
böcker och tidningar som ni kan läsa.
Tidningarna kommer från andra släktforskarföreningar som vi byter blad
med.
Fina årsböcker från Svenska släktforskarförbundet har vi också. De
innehåller intressanta artiklar om
många olika ämnen.
Låna dem på plats eller låna hem!

Man lär sig alltid något nytt när man sysslar med Släktforskning
Text: Mats Johansson

Jag har mest forskat på min och min hustrus sida i Södra och Östra Sverige. För vänner har jag
ibland hamnat på andra ställen. För några veckor sedan hamnade jag för första gången i Norge, och
drabbades då av frågan - Hur gör man när man forskar i Norge? Finns något typ SVAR/Genline/
Arkiv Digital där så att man kan sitta hemma och forska.
Hittade med hjälp av Rötter (www.genealogi.se) till Arkivverket (www.arkivverket.no). Arkivverket
består av Riksarkivet, åtta statsarkiv, Samisk arkiv och Norsk helsearkiv. Det är alltså motsvarande
Riksarkivet i Sverige och på hemsidan finns det länkar till de olika delarna. På första sidan finns en
länk till Digitalarkivet.
Där på http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet hittade jag en väldig massa olika
databaser och folkräkningar fritt sökbara. Det tog en liten stund att navigera sig fram men efter
några försök så hittade jag det jag letade efter. Jag fick göra ganska många olika sökningar med
olika stavningar innan jag hittade den jag sökte, men det gick att hitta helt gratis!
Jag tänker inte här berätta hur man söker eftersom Digitalarkivet just nu håller på att byta datamiljö
(skulle skett i 1 december 2011) men det är senarelagt och man provkör vissa nya sidor parallellt
med de gamla.
Den nya sidan för scannade kyrkböcker finns på http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
Till vänster under sökfälten finns en bra bruksanvisning (Brukerveileder). Läs gärna den så går det
lite lättare!
Om du vill söka direkt i kyrkoböckerna så kan du börja med att välja fylke. Precis som våra svenska
arkiv så är de norska upplagda geografiskt. Län heter Fylke eller före 1918 amt. Mitt första problem
var att ta reda på i vilket fylke/amt personen jag sökte var skriven. Jag fick hjälp av Wikipedia där
jag sökte på Fylken och fick fram en bra karta.
Sen var det ”bara” att leta upp aktuell kyrkobok och börja leta. Sidan är ganska lätt att förstå. Man
kan även direkt med hjälp av knappar skriva ut sidorna som pdf-filer som man sedan kan skriva ut
på sin skrivare.
Hur gick det då för mig i mina sökningar? Jo, jag hittade Asta Olaug Baeckevold med lite olika
stavningar. Och lärde mig de första stegen i hur man forskar i Norge.
Lycka till!

