Ett nytt släktforskarår!
Jag hoppas att ni alla haft en fin början på året! Vi har haft ett rejält ”jullov” i föreningsverksamheten
men nu rullar vi igång igen. På lördag 20/1 är det Släktforskningens dag över hela landet. För vår del
har vi öppet hus i lokalen då kl 10-15. Kaffe serveras och kl 11 och kl 13 kommer Rolf Carlsson att
presentera vad man kan hitta i våra datorer. Bor du långt från Borås kanske du har möjlighet att
besöka någon annan släktforskarförening, se gärna även de andras program för dagen på Rötter
https://www.genealogi.se/ .
Den ordinarie Öppet hus-verksamheten börjar 23/1. Som vanligt är alla varmt välkomna att sitta i vår
lokal och forska då, kanske med någon av våra funktionärer som bollplank då man kört fast och med
tillgång till allt vad som finns i våra datorer. Öppettiderna är som vanligt 13-19 på tisdagar och 10-15
på fredagar.
Nytt för i år är att vår DNA-kontakt Ingegerd Johansson kommer att ha DNA-café under öppet hus kl
17-19, där DNA-resultat och frågor kan stötas och blötas. Första tillfället med Ingegerd blir just
öppningskvällen 23/1, se gärna vår kalender på hemsidan för övriga tider.
Dagen efter, 24/1, är det dags för första föreningskvällen. Kl. 18.30 kommer vi att få lyssna på Marita
och Lennart Wasling som ska berätta för oss 29 stadsdelar i Borås. Mer information om kvällen hittar
du under kommande program på vår hemsida. Som vanligt ingår kaffe el. te, smörgåsar, kakor och
lott i entréavgiften på 60 kr för medlemmar, avgiften för den som inte är medlem är 80 kr. Man
behöver inte föranmäla sig. En karta som visar var man kan parkera finns under
http://www.borasslaktforskare.se/wp-content/uploads/2016/10/P-karta-1-NY.pdf .
Vårens kursprogram bjuder som vanligt på en hel del och finns på
http://www.borasslaktforskare.se/wp-content/uploads/2017/11/Kopia-av-V%C3%A4ren-2018a.pdf .
1/2 blir Riksarkivets digitala tjänst SVAR fri och vi kommer att kunna forska hur mycket vi vill alldeles
gratis i deras fantastiska material. Personligen är jag lite kluven till det; det är jätteroligt att materialet
tillgängliggörs för alla precis som det görs i våra grannländer, men att vi fått betala för tjänsten
tidigare har gjort att man haft råd att digitalisera väldigt mycket material. Som tur är kämpar
ArkivDigital (AD) vidare med att digitalisera, så att det digitaliserade materialet och materielet ändå
växer. SVAR har mängder av material som man inte hittar på AD, men tyvärr har de inte lika hög klass
på bilderna.
Men en del riktiga godbitar kan man hitta i SVAR. Ett lite udda material som jag gärna roar mig med
emellanåt är provinsialläkarnas årsrapporter. I dem kan man t ex läsa om det varit några speciella
farsoter eller udda sjukdomsfall eller hur väderleken och odlingen varit under året. Det är väl värt att
läsa igenom de rapporter som kommer från anornas trakter för att få en bild av levnadsförhållandena.
Själv har jag t ex en anmoder vars obduktion rapporteras i provinsialläkarrapporten, fast själva
obduktionsrapporten får man gå till domboken för att hitta (japp, man blir lite morbid som
släktforskare!). Enklaste vägen för att hitta dem är att gå in på fritextsökning på SVAR
(https://sok.riksarkivet.se/fritext ) och söka på ”Årsberättelser från provinsialläkare”. Många av dem
från åren 1769 till 1877 är digitaliserade.

Ha det gott och hoppas vi ses på föreningskvällen!
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