Får vi tillgång till nytt materiel hos ArkivDigital?
Nog känns det långt till sommaren då man tittar ut på snöhögarna? Ändå är det dags för terminens
sista föreningsmöte på onsdag 28/3 kl 18.30. Som vanligt är det en entréavgift på 60 kr för
medlemmar och 80 kr för den som inte är medlem. Kaffe el. te, smörgåsar, kakor och lott ingår och
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 .
Mötet hålls på Lönnen (Kasernvägen 6 i Borås) och Niklas Hertzman som är VD för ArkivDigital (och
vice ordförande i Malmö Släktforskarförening) kommer att berätta om vad AD har på gång och vilket
materiel vi snart får tillgång till med deras abonnemang. Och så hålls vårt årsmöte icke att
förglömma.
Vår Öppet hus-verksamhet är öppen som vanligt där 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. Kanske dags ta sig en titt på de där nyheterna hos AD också?
Öppettiderna är 13-19 på tisdagar och 10-15 på fredagar fram till 27/4.
Kliar det lite i fingrarna för att ta nya tag i släktforskningen finns det fortfarande någon plats kvar i
fortsättningskursen som börjar 9/5, se http://www.borasslaktforskare.se/wpcontent/uploads/2018/02/V%C3%A4ren-2018a.pdf .
Sedan tar vi sommarlov till 9/8 då det är en resa till Eksjö Tattoo, se
http://www.borasslaktforskare.se/wp-content/uploads/2018/01/EKSJ%C3%96-INTERNATIONELLATATTOO-20180809.pdf .
På tal om att köra fast så kan det löna sig att snegla på vad man gjort i andra föreningar. Det finns en
del materiel ute på nätet att tillgå utan abonnemang, både hos släktforskarföreningar och hos
hembygdsföreningar. Idag vill jag puffa för våra grannar i Alingsås Släktforskarförening : om man
går in på Alingsås Släktforskarförenings hemsida (http://www.alingsasslaktforskarforening.se/ ),
klickar på ”Tidigare aktiviteter” i högerspalten och sedan ”Forskarmateriel” får man upp att stort antal
register att söka i. Flertalet register är över socknar i Alingsås kommun, men även vi ”utsocknes” kan
hitta en del från våra trakter. Vad sägs om socknar som Bredared, Sandhult, Tämta och Vänga?
I registren tas socknarna upp gård efter gård uppgifter om de familjer som bott där genom tiderna.
Och sökbara är de; eftersom barn som inte flyttat hemifrån står utan efternamn brukar jag söka mina
anor med bara förnamn och födelseår, så brukar man hitta rätt. Och eftersom de ofta flyttat runt en
del kan man hitta dem flera gånger i samma register eller i flera register. Alingsåsarna har gjort ett
digert arbete där även uppgifter från de allra äldsta böckerna finns med, men som alltid då man tittar
i sekundärkällor kan man hitta ett och annat fel. Hittar du ett sådant blir alingsåsföreningen tacksam
om du mailar dem så att de kan rätta till det.
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