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Ökat intresse för släktforsning
Man vill veta hur förfäderna levde och hade det bakåt i tiden
KARLSKOGA
Intresset för släktforskning bara ökar.
Det visar inte minst
intresset för Karlskoga Släktforskarklubb.
När man anordnar
släktforskardagen på
lördagen är det kö
utanför när man öppnar och bara under
hösten tillkom 60 nya
medlemmar.
- Fantastiskt med ett sånt
gensvar och att man i
princip hänger på låset
när vi öppnar, säger
Släktforskarklubbens
ordförande Wanja Sundin
som också kan berätta att
man nu är på väg mot 250
medlemmar.
- Intresset för att släktforska ökar mer och mer.
Folk vill veta var man
kommer ifrån. Förr visste
man för då bodde man
kvar på samma ställe,
säger Wanja Sundin.
Anordnar kurser
Tillsammans med Hans
Ljus håller hon också i ett
antal kurser för de som Johan Hernfridsson kan berätta om gamla tider i trakterna av Granbergsdal
vill forska bakåt i tiden
om släkten. I höstas anordnade man en nybörjar- Man visar också upp hur tiden, hur man levde och Bofors station, berättar
kurs och nu under våren man jobbar med att söka så vidare, säger Wanja han.
blir det fortsättningskurs.
information med hjälp av Sundin.
Stationen som för övrigt
På släktforskardagen kan dator och lite om bildhanfirar 100-årsjubileum i år
Två stinsar
intresserade anmäla sig tering för att kunna prevar också hem för hans
till kurser och ofta är det sentera det man hittar på En som skriver under på far. En hel del bilder finns
det är Anders Elfvik som bevarade eftersom hans
så att man "börjat fuska ett snyggt sätt.
lite" på egen hand. När man börjar släktforska ställt i ordning en skärm faster var fotograf och
I samband med släkt- vill man ofta få listan med med titeln två stinsar - far hennes faster i sin tur
forskardagen anordnas namn tillbaka i tiden, men och son.
a m a t ör f o t o g r a f .
också en utställning med när man är klar med det Det är farfars far Pehr - När det gäller släktflera exempel på resulta- vill man gärna veta mer Elfvik och farfar Ludvig forskning handlar det inte
tet av sin släktforskning. om hur man hade det för i Elfvik som var stinsar vid bara att komma så långt

Inga-Britta Engman , Anita Österberg och Rolf Jonsson tittade på ett bildspel med gamla bilder från Karlskoga. Ett sådant skulle jag
vilja ha själv, förklarar Anita.
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bakåt i tiden som möjligt
utan också att få kunskap
om det som varit och vad
man gjort, säger Anders
Elfvik.
En raritet
Släktforskningen började
han med när han gick i
pension och samtidigt kom
intresset för historia.
- Och jag som inte alls
gillade historia när jag
gick i skolan, säger han
och skrattar.
I släktforskningen kan han
också visa upp en raritet.
Det gäller hans släkting
Britta Stina Askerlund
som föddes i Gräfve 1782
och levde till 1878.
- Hon levde sina dagar
under sammanlagt sju
kungar och det tror jag är
unikt. Det började med
Gustav den III och slutade
med Oskar den II, berättar
Anders Elfvik.
Intresse för gamla tider
och gamla släkten har också Johan Hernfridsson
med rötterna i norra Karlskoga. Han intresserar sig
inte minst för de gamla
hyttorna och hur de gamla
torparna hade det.
- Det var så fattigt och
eländigt att man inte kan
föreställa sig hur de hade
det, säger han.
Sköt 18 tjädrar
Många historier om detta
har han fått från sin farfar
Karl August och sin far
Karl Hernfrid som då och

då försökte hjälpa de fattiga torparna med lite mat
på bordet. En och annan
tjuvskjuten älg och annat
vilt.
- En gång sköt pappa 18
tjädrar på en vecka och
delade ut till de fattiga
torparna. De var verkligen
gränslöst fattiga, säger
Johan Hernfridsson som
nu planerar att ta fram en
bildserie som han kan
använda för att berätta om
gamla tider i trakterna av
Granbergsdal. Det blir säkert historier värda att
lyssna till.
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Anders Elfvik har släktforskat
och hittat en del intressant
bakåt i tiden. På utställningen
i samband med släktforskningens dag visar han bland
annat upp historien om två
stinsar.

