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INFORMATION FRÅN BOTVIDSBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Har du upptäckt för-
eningens omfattande
bibliotek? Om du
inte har gjort det
ännu, vill jag rekom-
mendera dig att vid
tillfälle ägna en stund

åt att orientera dig om omfattningen. Där
finns många böcker, som är intressanta
för en släkt- och hembygdsforskare.
Bland de nya böcker som vi köpte in un-
der 2011 vill jag särskilt nämna ”Fader
okänd” av Elisabeth Reuterswärd. En
ovärderlig bok för oss som brottas med
”oäkta” barn bland våra anor. Ett an-
nat nyförvärv under förra året var
handboken om släktforskarprogrammet
”MinSläkt”. På föreningens hemsida
www.botvid.org hittar du en förteckning
över samtliga titlar i vårt bibliotek. Sve-
riges Släktforskarförbund har aviserat om
ett par nya böcker som beräknas komma
under innevarande år. Vi väntar oss en
ny bok om soldatforskning och en skrift-
serie som tipsar om hur man kan presen-
tera sina forskningsresultat. Nya böcker
kommer att annonseras löpande på hem-
sidan så snart de finns tillgängliga.
Böcker i vårt bibliotek kan läsas på plats
i Forskarrummet eller lånas hem för en
kort period. Notera i så fall ditt lån på
listan som finns i skåpet i Forskarrummet
där böckerna står.
Föreningen har ett utbyte av tidningar/
medlemsblad med en mängd andra för-
eningar. Även dessa tidningar finns att
läsa i Forskarrummet. Tidningarna är
insorterade i tidskriftsställ (ett ställ per
förening). Även dessa finns i Forska-
rummets skåp.
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Denna kväll hade jag och 24 ytter-
ligare medlemmar bänkat oss i Bro-
ängsgårdens stora sal för att lyssna
och lära oss något om Ancestry. Jan
Eurenius kom ut till oss för att be-
rätta och som uppvärmning lade han
ut en bild på filmduken av en
mycket fridfull kossa som blickade
ut över landskapet i södra Tyskland
mot Österrike.

Han började med att berätta litet
om Genline och Bygdeband – de
andra två delarna av företaget. An-
gående Genline så ville han visa på
att man kan få en klar förbättring
av bildkvalitén. När man är in-
loggad och har plockat fram en sida
ur någon längd finns det en grå
knapp i övre högra hörnet. När man
trycker på den visas sidan med en
högre upplösning (mindre kompri-
merade bilder) och man har då
också möjlighet med fler alternativ
för att ytterligare förbättra bild-
kvalitén. Denna möjlighet är ännu
inte fullt utbyggd till alla sidor, men
man håller på med det för fullt. När
man sedan byter sida återgår pro-
grammet till att visa den komprime-
rade sidan – detta för att göra det
snabbare att bläddra mellan olika
sidor. Man håller också framgångs-
rikt på med att indexera längderna
så att man lätt ska kunna hitta fram
till ”sin” gård t.ex. Det kan då hända

Medlemsmötet den 22 februari 2012

K E Gräns

att man hittar en liten logo (grönt
träd) bredvid namnet och om man
trycker på den så kommer man di-
rekt in på Bygdebands inskannade
bilder och handlingar från gården.
De olika hembygdföreningarna i
landet håller på med ett stort pro-
jekt att skanna in sina handlingar
som de har i sina gömmor för att
skicka dem till Bygdeband så att de
ska kunna bli tillgängliga för många
fler. För närvarande finns det ma-
terial från 382 föreningar av totalt
ca 500 aktiva.

Jan Eurenius övergick sedan till att
informera om Ancestry.se. Det pro-
grammet innehåller Genlines bilder
samt att de tillhandahåller namn-
indexering av födelseböckerna
1890-1920 (fr.o.m. 21/3-12 är det
gratis). Han framhöll fördelarna
med denna indexering när man som
nystartad släktforskare kanske inte
vet så mycket mer än namn och fö-
delsedata på en anfader. Då kan
man på detta sätt få reda på var per-
sonen är född och sedan jobba vi-

Forts. på sid. 2

Text: Carin Johansson



BOTVIDSBYGDENS
SLÄKTFORSKARFÖRENING

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

Styrelsen (riktnr. 08)
Ordf. Karl Erik Gräns, 778 23 53
V.ordf. Carin Johansson, 778 02 51
Sekr. Jo Carina Wolff, 531 822 47
E-post: jo.carina.wolff@telia.com
Kassör: Inger Feldhofer tel. 778 23 51
Klubbmäst. Arne Mattsson, 530 37116
Suppl. Anita Karlsson, 530 333 10
Suppl. Mats Johansson, 6082396

AnletsBladet
Ansv.utg. Karl Erik Gräns, 778 23 53
E-post: keg@kegkonsult.se
Red. Arne Mattsson, tel. 530 371 16
E-post: armatt@telia.com
Hans Stedfeldt, 530 364 77
E-post: hans@stedfeldt.pp.se

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

Styrelsemöten
Styrelsemöten kommer att hållas ons-
dagarna den 9/5, 29/8 2012.

Medlemsträffar
Vårens medlemsträffar blir den 25/4,
23/5 (utflykt). Läs mer under kalendarium
på sid. 3.

Styrelsen informerar

Redaktörerna

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!

Forskarrummets öppettider
Följande onsdagar under våren 2012 är
forskarrummet i Broängsgården, Falk-
vägen 42, Tumba öppet.

18 april (18-21) 2 maj (13-17)
9 maj (13-17) 16 maj (13-17)
30 maj (18-21)
5 sept. (13-17) 12 sept. (13-17)

Släktforskardagarna den 25-26 augusti 2012 kom-
mer att äga rum i Gävle. Att resa är temat för släkt-
forskardagarna 2012, med tåg, hästskjuts, båt eller
på annat sätt.
Föreläsningar, rundvandringar, montrar och utställ-
ningar.
Läs mer om släktforskardagarna på hemsidan
www.sfd2012.se

Släktforskardagarna i Gävle

dare därifrån. Det är dock mycket
tidskrävande att söka i Genline häri-
från. Om man ska söka i Genline är
det bättre att gå in i det program-
met i stället. Ancestry innehåller
också bl.a. passagerarlistor från New
York, Kugelbergs klippsamling och
amerikanska folkräkningar över
svenska medborgare. Om man
abonnerar på World deluxe-varian-
ten så får man tillgång till 30 570
databaser över hela världen, alla
folkräkningar, soldatuppgifter från
både 1:a och 2:a världskriget m.m.

Med hjälp av Ancestry kan man
också skapa sitt släktträd och man
kan få uppgifter om ev. ytterligare
släktingar som andra har forskat
fram. Det kan dock inte nog fram-
hållas av vikten att själv kolla alla
uppgifter innan man lägger in dem
i sitt träd.

Efter en del diskussioner tackade
vi Jan för all information vi hade
fått. Det framgick under kvällen att
Ancestry passar bäst för de forskare
med många anförvanter som har
utvandrat.  Om man mest har sina
släktingar i Sverige fungerar Gen-
line bättre. Har man några få per-
soner att kolla upp kan det löna sig
att samla ihop dem och sedan ta ett
kortare abonnemang på 1 månad för
att försöka reda ut vart de har tagit
vägen ute i vida världen. BSF har
också för avsikt att till hösten köpa
ett abonnemang som vi medlemmar
kommer att ha tillgång till vid det
tillfällen då släktforskarrummet
håller öppet.

Medlemsmötet...forts. från sid. 1

Kassören meddelar...
Nya medlemmar:
Sedan manusstoppet för AnletsBladet
nr. 1/2012 har föreningen fått 17 nya
medlemmar som hälsas hjärtligt väl-
komna.

Barbro Brandt Norsborg
Margit Emanuelsson Tullinge
Eva Bennfelt Norsborg
Lena Ingelsson Tumba
Gunilla Sätterberg Norsborg
Lennart Eleborg Tullinge
Rosa Falk Rönninge
Soili Andersson Dalin Ingarö
Erik Persson Tumba
Ulla Persson Tumba
Mariana Garpås Tumba
Kjell Brinkstam Huddinge
MajLis Sjöberg Huddinge
Birgitta Gulin Norsborg
Gudrun Carlsson Tumba
Elvy Gustafsson Rönninge
Nils-Åke Gustafsson Rönninge



25/4 kl. 19.00 Medlemsträff
Släktforska med hjälp av domböcker.
Vi välkomnar Chris Henning, bibliote-
karie och släktforskare, redaktör för
AnRopet - medlemsblad för Stor-
Stockhoms 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. 18.00- Utflykt
Vi inbjuder till en guidad visning av
Balingsta Kvarn i Huddinge. Kvarnen
ligger i ett vackert naturreservat vid
Balingsta Gård nära sjön Orlången i
Huddinge. En närmare beskrivning av
kvarnen och resvägen dit finns på
hembygd.se/index.asp?DocID=2495.
Huddinge Hembygdsförening kommer
att svara för visningen av kvarnen.
Samling kl 18.00 på parkeringen vid
Balingsta Gård. I samband med sam-
lingen bjuder vi på smörgås med till-
hörande dryck samt en kopp kaffe.
Därefter kommer vi att vandra (ca 10
minuter) i samlad tropp till kvarnen.
Föreningens medlemmar har företräde
men i mån av plats erbjuds även med-
följande att ansluta. Ingen avgift.
Föranmälan görs till Inger Feldhofer på
telefon 778 23 51 eller via e-post
inger.feldhofer@telia.com senast den
16/5.

Möteslokal: Broängsgården, Falkvägen 42,
Tumba Buss 715 avgår från Tumba C och
stannar utanför lokalen.

2012 års årsmöte gick av stapeln
med 27 personer närvarande. Ing-
emar Lindström valdes som mötes-
ordförande och han ledde förhand-
lingarna med den äran. För att lätta
upp stämningen litet började han
det hela med en rolig historia och
sedan gick det hela som en dans.
Vi blev naturligtvis väldigt nyfikna
på om föreningens ordförande Karl
Erik Gräns skulle plocka upp den
kastade handsken och se – det
gjorde han och avslutade mötet med
ytterligare en rolig historia med
släktforskaranknytning. För övrigt
kvarstår styrelsen i sin helhet och
årsmötet antog den föreslagna in-
riktningen på verksamhetåret 2012.
Även medlemsavgiften för 2013 be-
slutades ligga kvar på samma nivå
som tidigare (175:- / 50:- familje-
medlem). Årsmötet beslutade också
att bifalla styrelsens proposition hur
Anletsbladet ska distribueras i fort-
sättningen. Anledningen till propo-
sitionen är att BSF f.n. skickar ut
över 600 brev/år med Anletsbladet.
Detta innebär dels ett stort jobb med
kuvertering osv. dels en dryg utgift
för föreningen. Fr.o.m. nr 3 2012
kommer bladet att skickas ut digi-
talt till alla som har anmält sin e-
postadress. Endast om man uttryck-
ligen meddelar att man vill ha det i
pappersformat kommer vi att skicka
ut det med vanlig post.
Efter en liten bensträckare övertog
Veronica Kurko från Vuxenskolan
ordet och informerade om omda-
ningen som pågår inom den verk-
samheten. Denna omdaning skall
dock inte innebära någon föränd-
ring för vår verksamhet. Vi kommer
att få vara kvar i Broängsgården och
även fortsättningsvis få tillgång till
Vuxenskolans datorer. Vi framförde
ett önskemål om bättre service på
datorerna samt nätanslutningen, vil-
ket Veronica lovade att föra vidare
inom Vuxenskolan.
Efter detta var det dags för vår
webbmaster Mats Johansson att
komma med tips och trix inom

Årsmötet 2012
släktforskning. Som alltid är det
mycket givande att lyssna till ho-
nom när han vidarebefordrar sina
kunskaper.
Han började med att påtala att det
på vår hemsida www.botvid.org
finns en länk till Vuxenskolan för
att vi enkelt ska kunna ta del av
deras kursutbud.
På BSF:s hemsida finns tjänsten
”Botvidsakuten” dit man är väl-
kommen att vända sig när man har
kört fast i sin forskning. Hittills i år
har det kommit in 34 frågor som har
besvarats. Mats betonade vikten av
hur man framställer sin förfrågan:
- Precisera vad frågan gäller.
- Presentera en noggrann källhän-
visning för att underlätta för den
som ska hjälpa till.
- Berätta vad du lyckats tyda själv
och vad du misslyckats med.
Svaret kommer i första hand att
peka på hur du ska göra för att lösa
problemet själv och i andra hand
att svara på själva frågan. Me-
ningen är ju att du på detta sätt ska
kunna förkovra dig själv i släkt-
forskandets ädla konst.
Angående länktips sa Mats ”Möln-
dals stadsbibliotek”. De har allt som
behövs. På deras hemsida finns det
en länkkatalog som slår allt annat.
Under rubriken ”Biografi med ge-
nealogi” finns det riktigt många län-
kar för släktforskare.
Mats berättade också att man på
Skattverkets hemsida kan få reda på
Sveriges församlingar genom tiderna.
Ytterligare ett tips från Mats var att
gå in på Statistiska centralbyråns
tjänst ”Atlas över Rikets församlingar
1992”. Här kan man ta fram en kart-
bild över det område där ens anfäder
hållit till och se vad grannförsam-
lingarna heter. Om man har tappat
bort en person kan det vara idé att leta
i dessa församlingar  för att försöka
få fatt på personen igen. Förr i tiden
var det ganska ovanligt att man flyt-
tade långt utan man höll sig i när-
området.
Ett annat hett tips om man forskar i

Stockholm var att gå in på Stock-
holms stadsarkivs hemsida och via
Stockholmskällan hitta fram till 1885
års karta. Mats betonade att den är
riktigt bra att leta i.
Som sista punkt på sin lista medde-
lade Mats att föreningen nu har lagt
in den nya CD-skivan Rotemannen.
Förutom Rotemannaarkivet upplyser
den också om många andra arkiv med
Stockholmsanknytning.
Fullmatade med tips tackade vi Mats
och skyndade hem ivriga att själva få
prova på de olika trixen för att komma
vidare i vår släktforskning.

Text: Carin Johansson



Släktforska i Finland
Nu kan du sitta hemma vid din dator och läsa finska kyrkböcker.
Arkiven är tillgängliga för alla utan kostnad.  Adressen dit är:

www.digiarkisto.org

Klicka på svenska flaggan för översättning av sidan. I

vänsterkanten väljer du sedan Kyrkoböcker. Då hamnar du på

sidan för de finska församlingarna.

En del ord som kan vara bra att veta vad de betyder är:

Rippikirja - husförhör

Syntyneet – födelsebok

Kuulutetut - lysningsbok

Vihityt – vigselbok

Pressgrannar
Släktträd på nätet
Har du funderat på eller möjligen re-
dan lagt ut din släktforskning på
Internet? Läs då den utvärdering av de
olika produkter, som erbjuder möjlig-
het att lägga ut sin släktforskning på
nätet. I SLÄKT nr 1 2012 finns en jäm-
förelse mellan 8 olika produkter. Jäm-
förelsen granskar och jämför olika
funktioner och dess användbarhet. Jag
kan avslöja att Ancestry får det bästa
betyget av de som testats, men inte ens
den produkten står fri från kritik.
Oavsett vilken produkt du väljer så bör
du vara försiktig. Tänk på säkerhet och
sekretess!

Soldattorp
Boken ”Soldattorp i Uppland” presen-
teras utförligt i en artikel med rubriken
”Så levde soldatfamiljerna”. Boken och
artikeln ger en bra inblick i levnads-
förhållanden på soldat- och båtsmans-
torp. Intressant läsning för oss som hit-
tat soldater bland våra anor. Artikeln
finns i senaste numret av SLÄKT, som
finns i föreningens bibliotek i Forskar-
rummet.

Dagstidningar
”Svenska tidningar säkras för framtiden”
rubriceras en artikel i SLÄKT nr 1 2012.
Artikeln beskriver ett projekt där våra
dagstidningar digitaliseras. På sikt kom-
mer tidningarna att vara sökbara i fritext.
Om man slår in ett personnamn så kom-
mer man att få annonser och artiklar där
namnet förekommit. Projektet har startat
med Aftonbladet och Svenska Dagbla-
det där samtliga årgångar kommer att
digitaliseras under 2012 och 2013. Pro-
jektet har ännu inte valt  hjälpmedel för
själva sökningarna.
Föreningen har köpt in den nya CD-ski-
van ”Rotemannen”. Skivan innehåller 4,7
miljoner stockholmare från 1878 -1926.
CD-skivan innehåller ca 1 miljon fler
stockholmare än man kan nå via Internet.

Rotemannen - CD-skiva
Rotemannen finns nu tillgänglig för dig
som medlem! Besök Forskarrummet!
CD-skivan presenteras utförligt i tid-
ningen SLÄKT nr 1 2012. Tidningen
finns att läsa i Forskarrummet.

Nytt i forskarrummet

Enligt beslut på årsmötet kommer från och med nummer 3-2012 av
AnletsBladet att i första hand skickas ut digitalt med e-post, i stället
för med brev. Samtidigt publiceras tidningen på föreningens hemsida.

Information om denna ändring bifogas i detta nummer av AnletsBladet
tillsammans med en uppmaning att meddela sin e-post till föreningen.
Detta kan ske till exempel genom e-post till info@botvid.org eller vid
besök i forskarrummet.

Föreningen har idag en förteckning på e-postadresser till de
medlemmar, som uppgivit det, eller i övrigt varit i e-postkontakt med
föreningen.

Till de som även i fortsättningen uttryckligen begär att få tidningen i
pappersformat kommer den att skickas på sedvanligt sätt.

Kuolleet – dödbok

Muuttaneet – inflyttningar

Alkaa- börjar…

Lycka till!

Släktforskarresa till Pommern 12-16 september
Efter hösten succéresa till Estland i Karl II:s soldaters fotspår samarbetar
förbundet med Herotodos resor om ännu en resa, denna gång till Pommern.
Ciceron på resan blir den välkände författaren, journalisten och Tysklands-
kännaren Folke Schimanski. Under denna resa tar han med oss till histo-
riska platser som Stralsund och Rügen. Medföljande får ta del av intres-
santa historiska vandringar, musee- och arkivbesök och här erbjuds goda
möjligheter att sätta sig in i släktforskning i Tyskland. Mer om resan
finns på Rötter och www.herotodes.se .

Ang. utskick av AnletsBladet

Text: Anita Karlsson


