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SLÄKTFORSKA PÅ DIN DATOR

Du som är
intresserad av att
hjälpa oss i
styrelsen med lite
olika uppgifter hör
av dig ! En fritidssysselsättning som
ger en bra inblick i
släktens historia.
Ta gärna kontakt
med:
Jahn von Walden,
tfn 08 – 570 191 60,
jahn.von.walden@h
p.com
Bengt A R von
Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
bengt.vw@comhem
.se
Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42,
076-141 84 42
fredaeriksson@telia
.com.

Du som själv vill släktforska
Hej alla vänner och tack för ett
trevligt år. Så här i elfte timmen
vill vi gärna slå ett slag för släkt
forskningen.
Nu har det blivit lättare att spåra
sina rötter. På Internet kan du
hemma vid din dator göra
väldigt mycket. I Sverige räknar
släktforskarorganisationerna
med att 300.000 svenskar
släktforskar hemifrån på sin
dator. Genom SVT:s
släktforskarprogram ”Vem tror
du att du är?” har många
inspirerats att själva börja söka
med hjälp av sin dator.
Tillgången till alla kyrkböcker i
de datasystem som finns på
marknaden underlättar
naturligtvis sökandet efter sina
anor. Några populära och
lättarbetade system som man
abonnerar på är Svar
( www.svar.ra.se/), Arkiv
Digital (www.arkivdigital.se)
och Ancestry/Genline
(www.ancestry.se/sveriges)
Här finns tillgång till
kyrkböcker från de flesta
socknar och församlingar i
Sverige och kyrkböckerna är
naturligtvis den källan som
används mest. Bland
kyrkböckerna finns uppgifter
över födda, vigda, döda samt
husförhörs- och flyttlängder.

Alla systemen har provperioder
där man kan testa och känna av
systemens olika funktioner. Priset
för ett års abonnemang är ca 1000
kr men kan också köpas för
kortare perioder.
Kontakta styrelsen
Om du har någonting som du
funderar över som gäller vår släkt
eller anknyter till den. Ta kontakt
med oss i styrelsen.
Meil adress: info@vonwalden.se
Den perfekta julklappen
Släktboken

Varför inte ge bort en släktbok i
julklapp där du kan läsa om
släkten från och med vår anfader
Georg Fredrik von Walden 10
generationer fram till idag. 125:kr
kostar boken.(plus porto).
Kontakta Bengt AR von Walden
bengt.vw@comhem.se
Tel. 08-996308

Gravstensinventering
Sedan slutet av 1970-talet pågår en
inventering av gravstenar. Ansvarig för denna inventering
är Sveriges Släktforskarförbund.
Gravstenar och andra gravprydnader är ett viktigt kulturarv
särskilt för oss släktforskare.
Vi bör därför på alla sätt verka för att de bevaras till
kommande generationer. Inventeringen som gjorts hittills
består av inventeringsblankett för varje grav och ofta även
ett foto på gravstenen.
Styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund har tagit ett
beslut om att hela gravstensinventeringen skall finnas
tillgänglig på internet och då på Släktforskarförbundets
hemsida Rötter. Detta sker genom att alla inventeringsblanketter och foton digitaliseras och läggs ut online.
Under tiden som den gamla inventeringen steg för steg görs
tillgänglig online fylls det på med alla nya
inventeringar. Direkt online kan nu alla som äger en
digitalkamera eller en mobiltelefon med kamerafunktion
hjälpa till och dokumentera.
Sveriges Släktforskarförbund har som mål att
publicera alla inventerade gravstenar i en nationell databas
på förbundets hemsida www.genealogi.se
För att nå gravstensinventeringen direkt går du in på
www.genealogi.se/gravproj och läser vad som står under
flikarna ”Om gravstensinventeringen” och ”Hjälp”. Sedan
går du till Börja registrera och skaffar ett användarnamn
och lösenord. Registreringen gör du direkt online.
Från släktföreningens styrelse vill vi uppmana alla våra
medlemmar att hjälpa till så att vi få med så många av
släktens gravstenar som möjligt.
Hämta kameran och sätt igång ! Lycka till !

PRESENTATION AV OSS
I STYRELSEN
- Ledamot i styrelsen

Christer Lingman
IT-ansvarig i
släktföreningen
Ålder: 62 år, född i Uppsala
Gift: Med Susanne Lingman
Bor: Villa i Hagby, Vänge
Yrke: Sjukpensionär sedan
ca 10 år
(Familj: Barnen Malin 33 år
och mor till 2
barnbarn,
Maria 30 år och mor till 1
barnbarn. David
23 år och Annica 21 år
Fritidsintressen:
Pelargoner, Data, Bilar
och naturligtvis barnbarnen.
Andra intressen
är min fiskdamm som jag
har på tomten.
GOD JUL och GOTT
NYTT ÅR

Styrelsen

