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Släktforskning ligger i tiden
Släktforskningens dag uppmärksammades i Karlskoga
KARLSKOGA
Släktforskning, det är något
som många förknippar med ett
evigt stirrande på mikrofilm i en
skrubb någonstans. Men verkligheten är en annan. Numera
kan man släktforska från hemmet. Det finns speciella släktforskarprogram och cd-rom att
köpa, med vars hjälp man enkelt kan söka reda på släktingar. Det och mycket mera
kunde man få veta när Släktforskningens dag uppmärksammades på Karlskoga bibliotek i lördags.

Det var Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb som hade öppet hus i
hörsalen på biblioteket. Klubbens
ordförande Bengt Hammarström
konstaterar att intresset ökat de senaste åren.
- Det ligger i tiden. Mycket beror
också på datorernas inträde. De har
gjort det lättare att hitta information. Därför har många ungdomar
blivit intresserade, säger han.
Släktträd

I hörsalen visade släktforskarklubben upp olika exempel på vad
släktforskning
innebär.
Agne
Adolfsson visade hur man kan
lägga in och restaurera gamla bilder
i datorn med hjälp av ett bildbehandlingsprogram.
Där fanns också en mängd exempel på hur man kan göra släktträd.
Kommunarkivet var också representerat. Arkivarie Henrik Svensson hade med sig gamla skolkataloger, betygskataloger, foton och
mycket annat.
Cd-rom-skivor

Ann Gunnarsson frän släktforskarklubben visade hur enkelt det är att
släktforska med datorns hjälp. På
cd-rom-skivor, som man kan köpa
genom släktforskningsföreningar,
finns förteckningar över folkbokföringen för vissa år, från 1890 och
framåt.
- Det räcker att skriva in personens
namn och födelsedatum, för att få
fram var han eller hon var mantalsskriven ett visst år, säger Ann
Gunnarsson.
Kan man inte hela namnet eller födelsedatum kan man söka ändå,
men då kan det vara knepigare att

Släkt. Ann Gunnarsson är släkt med både Björn Skifs och Dan Andersson. Fast det var ganska många generationer sedan släktleden
delade sig, och som Ann säger "kommer man så långt tillbaka är man släkt med nästan var och varannan människa".

pricka rätt, åtminstone om det rör
sig om ett vanligt namn.
- Är namnet till exempel Andersson kan det bli svårt, säger Ann
Gunnarsson.
Hon har släktforskat i ungefär fem
år.
- Det var när min mamma dog som
intresset började gro, säger hon.
Internet

På de fem åren har det hänt mycket.
- Då var det bara mikrokort som
gällde. Nu är det mycket smidigare.
Tack vare datorerna och internet
kan man hitta släktingar man inte
hade en aning om, säger hon och
berättar som ett exempel på det om
sin morfars halvbror.
Han bosatte sig och bildade familj i
Chile. Senare tänkte han åka hem
och hälsa på sina släktingar, men
det bar sig inte bättre än att han
avled på ett hotellrum i Stockholm.
Mer än så visste Ann inte om sin
släkting.
Men tack vare idogt sökande på
internet kunde Ann ta reda på var
han fanns begraven och fick därmed fram dödsdatumet. Genom
många turer, som bland annat gick
via Stockholms stadsarkiv, fick hon
till slut ta reda på att hon hade
släktingar Chile.

Intressant. Agne Adolfssons förevisning om hur man kan behandla bilder i datorn
trollband många.

Ett gift

- Det hade aldrig gått om inte internet funnits, konstaterar hon.
Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb har runt 300 medlemmar, en
siffra som ständigt ökar.
- Det här är ett gift! Har man väl
börjat kan man inte sluta, säger Ann
Gunnarsson, som själv har lyckats
spåra släktingar nio generationer
bakåt, ända till mitten av 1600-talet.
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