
Vi putsar på hemsidan!  
 
Som säkert några har märkt så har vi börjat 
putsa och fila på vår hemsida nu under hösten. 
Vår ambition är att städa lite i all spännande 
information som har lagts ut över ett antal år. 
När vi vill göra hemsidan städad och fin strävar 
vi också efter att skapa en synligare och mer 
förståelig logik för den som använder sidan. 
 
Logiken, "användarvänligheten" om man så vill, är en utmaning för alla som jobbar med en 
hemsida, men kanske extra mycket för oss. Genealogiska Föreningen är en nu 88 år gammal 
förening där åldern har sitt eget speciella värde! Allt värdefullt släktforskningsmaterial som 
över åren har samlats och ordnats, värdefulla register som har upprättats, det är värdefulla 
uppgifter som är användbara idag! 
 
Sedan drygt tio år tillbaka har vi på hemsidan börjat lägga ut valda delar ur våra samlingar. 
Med arbetet att lägga ut material på hemsidan följer alltid frågorna "vad ska läggas ut?" och 
"hur ska det göras tillgängligt?". Och ju mer som läggs ut, hur överskådligt är det? 
 
Det vi har börjat med nu är ett försök att kategorisera det material som ligger ute och som är 
sökbart, så att du som användare lättare och snabbare kan få en uppfattning om vad ett 
material omfattar och vad du får reda på vid en sökning. Vi har börjat med en indelning i tre 
grupper under menyrubriken "Databaser": 
 
Databaser med digitiserad källa - här finns källmaterial som är digitiserat (skannat eller 
avfotograferat) och sökbart och där du kan se avbildningen av originalkällan direkt på din 
skärm. 
 
Databaser med avskrift av källa - denna avdelning innehåller flera tidigare upprättade 
avskrifter ur originalhandlingar, där vi i nutid kontinuerligt jobbar med överföringen av de för 
hand gjorda avskrifterna till digitala register som vi alla medlemmar kan söka i på vår egna 
dator. 
 
Namnregister med hänvisning - här finns sökbara personregistret till både Släkt och Hävd och 
Svensk Genealogisk Tidskrift. Dessutom finns här flera register ur föreningens samlingar som 
kan leda dig vidare till nya släktforskningsfynd. Att upprätta skrivna register och kortregister 
där uppgifter har samlats om var ett släktnamn dyker upp (böcker, samlingar, 
originalhandlingar m. m.) har många medlemmar bidragit med genom åren. Det är värdefulla 
register för att de kan ge oss oväntade ingångar till vidare forskning. Ibland kan hänvisningen 
leda till ett besök hos oss på föreningen i Sundbyberg eller till ett e-brev hit, en annan gång kan 
det leda till ett besök på ett bibliotek, ibland finner man kanske en källa direkt på nätet. 
 

Arbetet skrider framåt 
Vi fortsätter arbetet och vill jobba så grundligt vi kan. Under arbetets gång kan du därför hitta 
sidor som är mer eller mindre identiska, beroende på att vi vill vara säkra på att inte tappa 
information när en gammal sida byts ut.  
 

Sat cito si sat bene – Nog fort om det är väl gjort 
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