Förklaring till fälten i Attestregistret:
Förnamn: Följer oftast attestens stavning, man får försöka att söka på alternativ stavning. Varför det jag ville inte förstöra alla namnformer som finns. Speciellt som vi rör oss i ett område som har
namninfluenser från både Skåne och Småland där namnskicket är mycket olika. (Tänk på hur många
sätt man kan skriva ex. Kerstin och Ingegerd) (mina värderingar).
Efternamn: Även här är det stavat som i attesten av samma skäl och även här finns det regionala
skillnader och registret skall till slut omfatta mer än ett helt län.
Födelse: DDMMÅÅÅÅ, saknas datum skrivs bara ÅÅÅÅ, födelseförsamling med nutida stavning
samt födelselän. (Länen efter bilbokstäver efter dåtida länstillhörighet, här finns även några utländska
beteckningar NO, DK, SF, DE, GB, US)
Yrke: Med nutida stavning.
Församling: Inflyttningsförsamling där attesterna är arkiverade och dit personen flyttat till.
Volym: HII: för inflyttningsattester, B för inflyttningslängder och AI för husförhörs-längder.
C för ministerialböcker där prästen skriver (födda, vigda, döda samt flyttningar i samma bok.)
Bild: Ex. SVAR 103 är bild 103 i volymen på SVARs (Svensk arkivinformation) digitala forskarsal.
Motsvarande uppgift i AD (Arkiv Digital) ex. bild 10 eller sid.15.
Källa: är antingen en hänvisning till Husförhörslängden eller Födelseplats. Viktigt, kan också vara
källan till Attesten, dvs. en hopslagning av församling, volym och bild/sid.
Ensam/familj: Om det står familj, finns det flera familjemedlemmar i samma attest, eller längder
som gäller flytt från församlingen. (ett tips är att söka på den funna personens ID-nummer, före och
efter)
Flyttat från: Attestdatum (DDMMÅÅÅÅ), attestförsamling
Bostad: Den by eller gård/ hus i staden, dit flyttningen skedde samt sidan (om jag hittat personen i
husförhörslängden). Vid skifte av husförhörslängd titta både i den nya och i den gamla längden.
Funnen: För tiden efter 1812 har jag försökt hitta personerna i husförhörslängden. Här står ja, nej, hfl
saknas eller ej sökt. Funnen ja/nej kan också menas att personen är verifierad född i enlighet med
Attesten.
Anteckning: Här finns anteckning av värde från attesten samt annat som jag tillfört. Bodde = det ställe
som personen kom från i utflyttningsförsamlingen och Kom = är varifrån personen inflyttade till
utflyttningsförsamlingen. Man kan inte bo på ”Särskild förteckning” så här har jag antecknat ”skriven
på Särskild förteckning”.
Person-ID: Kan ändras vid nästa uppdatering.
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