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Föreningens postadress
Strömstads Släktforskare, c/o Kjell Samuelsson (se ovan)

Hemsida www.stromgen.se
Anna Trogen (innehåll) och Stig Carlsson (teknik), se ovan.

Redaktörer för medlemsbladet:
Bertil Holmström, Marstrandsgatan 24, 418 71 Göteborg, 031-21 61 73,
bertilh@bertilh.se

Vi är glada att kunna välkomna några nya medlemmar: Hans Christian
Carlson, USA, Frank Engelbrektsson, Styrsö, Carin Guldbrand (Motala) och
Ulla Johansson, Strömstad. Vi hoppas att ni skall få mycken glädje av ert
medlemskap!
Till sist något som berör oss alla. För några veckor sedan lanserade Sveriges
Släktforskarförbund en ny sökbar databas på Rötter, ”Gravstensinventeringen”, http://www.genealogi.se/filer/gravinv_forening_sv.pdf
Gravstensinventeringen - Äntligen har det blivit möjligt att kunna presentera alla
de inventeringar som så många föreningar under åren har åstadkommit. Många
eldsjälar har lagt ned mycket tid och intresse för att dokumentera ”sin” kyrkogård.
Det äldsta materialet är drygt 30 år gammalt. Totalt rör det sig om mer än 75 000
gravstenar varav många redan är borta.
Fotograferingen av alla dokument och fotografier är nästan klart. Indexeringen
som gör att man kan söka i materialet har påbörjats. Allt eftersom det arbetet blir
klart kommer det att läggas in i databasen. Det här arbetet är av engångskaraktär.
Rädda vårt kulturarv – dokumentera gravstenar - Nu är det meningen att man
själv registrerar det man har inventerat direkt i databasen. Anvisningar om hur man
gör finns i databasen – redan finns mer än 100 registrerare som nu registrerar sina
inventeringar eller kanske bara enstaka gravstenar. Databasen växer sakta och säkert
och kommer inom ett år med råge att ha passerat 100 000 gravstenar. På Rötter finns
all information om hur man inventerar.
Extra viktigt nu! -Efter den tragiska olyckan på Bollebygds kyrkogård har alla
kyrkogårdsförvaltningar undersökt stabiliteten på gravstenarna. De som har varit
dåligt förankrade har man lagt ned på marken, det är gravrättsinnehavaren som
ansvarar för gravstenens säkerhet. Nu finns det stor risk att många gravstenar inte
kommer på plats igen, man kanske saknar gravrättsinnehavare, man vill inte betala
för återställandet etc. Då hamnar gravstenen på gravstenstippen, i bästa fall ställs
den mot kyrkogårdsmuren, i sämsta fall går den till stenkross.
Hjälp oss att rädda gravstenarnas information till framtiden! Det gör du genom att
dokumentera dem i Gravstensinventeringen! Tack för din hjälp!

Ulla Jansson (se ovan)

God Jul och Gott Nytt År!

Föreningen har bankgirokonto nr 5107-6917. Medlemsavgiften för år
2011 är 100 kronor.
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