Föreläsning av Ulf Carlén den 28/1 -16 om Hur man gör en släktbok
Ulf besökte vår förening på öppet-huskvällen den 28 januari och berättade för de 23
närvarande åhörare hur han gått till väga för att framställa en snygg släktbok av det material
som i första hand hans bror samlat in och sammanställt.
I dagsläget är det inte längre orimligt dyrt att ta fram en snygg trycksak i en liten upplaga t ex
för att ge till de närmaste släktingarna eller varför inte till barn och barnbarn för att
stimulera deras intresse för äldre tider och gamla släktingars liv. Det är inte heller speciellt
svårt för en händig släktforskare med måttlig datorvana att sätta ihop den. Resultatet
lämnas sen till en lämplig ”tryckare” i form av pdf-filer. Där kan det vara bra med lite
kännedom om bildhantering och aktuellt fikonspråk när man ska prata ihop sig. Kan man inte
själv kan man få goda råd av Ulf som jobbar dagligdags med sådant. Det går att få kontakt
med honom via styrelsen.
Som avslutning på föredraget visade han också upp några andra alster som han jobbat fram.
Vi tackar Ulf för en mycket informativ och intressant föreläsning!

Info om Svar. Föreläsning den 25/2 -16 av Märit Färnlöf
Den 25 februari hade vi besök på Furuliden av Märit Färnlöf som berättade för dryga
tjugotalet intresserade åhörare om det arkivmaterial som finns hos Svar i Ramsele utanför
Sollefteå. Hon har arbetat ett helt yrkesliv på Svar och kunde framföra ett insatt och
intressant budskap om allt som det finns svar på hos Svar. Efter pensioneringen har hon nu
flyttat efter sina barn söderut och bor sen ett par år i Uppsala.
Hon berättade hur utvecklingen startade med den tidiga hanteringen av kopior av
mormonernas 35 mm rullfilm som lånades ut och skickades på post till olika bibliotek runt
om i landet där vi släktforskare vevade förtvivlat på läsapparaterna för att upptäcka att de
sista sidorna i husförhörslängden fanns på nästa rulle. Därefter kom någon stjärna på att fota
av på 16 mm film och montera varje bok på mikrofiche och då blev det ju genast en mycket
lättare hantering, och nu är det digitala bilder på nätet som gäller. En kvalitetsförbättring har
det också blivit då man nu fått möjlighet att skanna in en tidigare kopiegenaration av de
gamla kopiorna. Liksom flera andra leverantörer av digitalt arkivmaterial skannar Svar
numera även yngre böcker än vad mormonerna fick med på 50-talet.
Märit visade även att annat än kyrkböcker som t ex mantalslängder och fastighetshandlingar
finns att läsa hos Svar. En rekommendation är att gå in på Svars internetsida
(https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen) och se vad som finns. För att sen kunna
läsa de digitala dokumenten på datorn måste man ha ett abonnemang. Ett alternativ är att
ta sig till Landsarkivet och använda deras datorer i forskarsalen. Där finns ju de allra flesta
originalhandlingarna om anorna inte huserat alltför långt bort.
Det var roligt att få ta del av så initierad information om det som ligger oss så varmt om hjärtat!

