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Oskygga
vargen
skjuten
Vid tio minuter över tio på
lördagen fälldes den varg
som först stört befolkningen
i Vikersvik och sedan strukit
runt i byn Gusselby i Lindesbergs kommun.
Djuret fälldes då det korsade en väg i utkanten av
Gusselby.
Det var på torsdagen som Naturvårdsverket
beviljade
skyddsjakt på vargen, som
inte alls visade någon rädsla
eller skygghet för människor
och bebyggelse. Sedan beslutet togs har länsstyrelsens
fältarbetare
tillsammans
med lokala jaktlag väntat på
tillfälle att skjuta vargen, och
på lördagen fick man så
chansen.
Det är första gången Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt på en varg i Örebro län,
men detta var något man ansåg som nödvändigt eftersom
vargen visat att den inte
tänkte tillåta sig att skrämmas bort.
Man tror att den dödat en
hund och skadat ytterligare
två, och det har även konstaterats att flera katter i Lindesberg kommun försvunnit
sedan vargen gjorde sitt intrång där.

Anna Hultkrantz

Heja Degerfors
på filmfest

Leif Trumberg fick hjälp av en av Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubbs ”experter”, vid namn Dan Gunnarsson, med att söka fakta om sin släkt.
Bild: Anna Hultkrantz

Många vill söka sina rötter
På lördagen firades släktforskningens dag i hela Sverige, och
så även i Karlskoga.
Redan klockan tio när man
slog upp dörrarna till utställningen på Karlskoga Hotell fylldes lokalerna.

Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb valde att året till ära
slå på lite extra då släktforskningens dag firades, eftersom
föreningen även firar 25-årsjubileum just i år.
– Förra året anordnade vi lite

grann på biblioteket i Karlskoga, men i år kände vi att det
vore kul att göra något extra, berättar klubbens ordförande
Wanja Sundin.
I en lokal på Karlskoga hotell
hade man ställt upp skärmar

Drömfabriken är Sveriges
filmindustris årliga firmafest
och där kommer filmen Heja
Degerfors att visas upp.
Regissören Marcus Carlsson från Karlskoga samt manusförfattaren Tom Lofterud
kommer att åka till Stockholm i samband med festen
och visa filmen samt hålla en
workshop.

Ökat intresse
– Intresset för släktforskning
har ökat mycket under senare
år, och nu när 40-talisterna går i
pension tror vi det ökar ännu
mer, berättar Wanja.
Främst är klubbens medlemmar i pensionsåldern, men intresset bland yngre ökar också.
– Många väntar till pensionen
innan de sätter igång på allvar,
för det tar ju lite tid i anspråk,
förklarar Wanja.
Under dagen tog man in både
anmälningar till klubben och
inför höstens kurser i hur man
släktforskar.
Redan på förmiddagen hade
man fått en del anmälningar,
vilket visar vilket stort intresse det finns att söka sina rötter.

Man fick körkort
omhändertaget
Vid 10.55 på lördagen stoppades en man i bil på väg 205
mellan Degerfors och Karlskoga.
Mannen togs med in till
stationen för provtagning
och visade på alkohol i
utandningsluften då man testade honom. Mannen, född 65, fick sitt körkort omhändertaget och släpptes sedan.
Han är nu misstänkt för
rattfylleri.

Hemligheter

17-åring misstänkt
för narkotikabrott
En pojke född 1991 omhändertogs på lördagen vid åttatiden i Karlskoga. Han misstänktes vara påverkad av
narkotika och togs med in till
stationen för provtagning.
Föräldrar och socialtjänst
underrättades och pojken
släpptes sedan. Han är nu
misstänkt för ringa narkotikabrott, eget bruk.

med utställningar som visar
vad man kan göra med sin släktforskning när man kommit en
bit på väg.
Broschyrer och utskriven information om både släktforskning och föreningen fanns också att få och medlemmar i
klubben fanns på plats med datorer för att hjälpa dem som
kört fast i sitt letande, eller helt
enkelt ville veta hur släktforskning går till.

Många var de som besökte Karlskoga Hotell på lördagen för att kika på den utställning som Karlskoga-Degerfors
Släktforskarklubb anordnat. Samtidigt kunde man också få svar på frågor om släktforsning och anmäla sig till
klubben och dess kurser.

– I nästan alla familjer finns
det någon hemlighet som man
kan gräva fram. Allt från oäkta barn till hemliga giftermål,
upplyser Wanja om, vilket är
tillräckligt för att göra vem
som helst nyfiken.
Under dagen fanns också författaren Bo Hazell på plats och
höll föredrag i ämnet ”Resandefolket – från tattare till traveller”.

Anna Hultkrantz

