Rapport från släktforskardagarna 2022
Hemkommen från Skövde och söndagens släktforskardag försöker jag summera intrycken. Mycket
var sig likt och alla stora aktörer fanns på plats.

Sveriges Släktforskarförbunds monter där Ted Rosvalls senaste bok Bernadottettlingar var till
försäljning och kunde fås signerad an Ted under söndagen.

ArkivDigitals monter där Niclas Hertzman föreläste och en uppdaterad utgåva av boken ”Släktforska
på riktigt” såldes.
Det var full fart i ArkivDigitals monter där Nicklas Hertzman höll föredrag på löpande band med
rubrikerna Arkivsökning, Registersökning och Släktträd. Han demonstrerade bland annat filtrering av
sökträffar som är användbart när listan på volymer blir lång. En stund senare visade han hur
kopplingen till NAD, Nationella Arkivdatabasen vid arkivsök gör det möjligt att enkelt hitta
information om den serien en träff i AD kommer ifrån, vilka volymer som finns digitaliserade i den

serien samt direkt öppna de digitaliserade volymerna i Riksarkivets Digitala Forskarsal.
Släktträdsfunktionen är fortfarande under utveckling och helt klart en möjlighet om man tänker hålla
licensen på AD levande.
Riksarkivet hade en välbemannad monter där det förutom möjligheter att få hjälp att hitta i det
enorma arkiv de förvaltar även fanns information om var olika arkivdelar/serier finns fysiskt i landet.
Kungliga bibliotekets monter fick vi veta att de i stort sett är klara med digitaliseringen av alla äldre
dagstidningar från 1600-talet fram till 1907 vilket är de som är öppna för all att söka i och läsa på
nätet. För ”Glappet” fram till 1980 är det däremot mycket kvar. De saknar finansiering för hela
jobbet. Vi kan söka i hela arkivet vid vår egen dator och se att det finns träffar efter 1907 men måste
ta oss till något universitetsbibliotek, stadsbibliotek eller till KB för att kunna läsa och skriva ut
träffarna. För oss i KAK är Västerås Stadsbibliotek det närmaste stället.

Centrala Soldatregistrets monter var populär med tidvis kö till de två som erbjöd sökhjälp
Temat för dagarna var ”från viking till soldat” och intresset var stort att få hjälp att söka anfäder i
Centrala Soldatregistret. Efter att ha berättat att vi håller på att kartlägga soldattorpen i Kungsörs
kommun fick vi en pratstund med Claus Lippold, son till Björn Lippold som drev registret under 37 år.
De har ingen extern ”stödresurs” som jobbar med att komplettera Västmanlands Regemente och vill
gärna få in resultat av vår forskning om soldaterna i Kungsör. Claus ville fundera på om de kan ta
emot till exempel listor på soldater via Excel i stället för en blankett för varje enskild soldat. Vi håller
kontakt via mejl.

Föredrag i FamilyTree monter
Det är naturligt för FamilyTree som marknadsförde bredde på sin testning. De höll även föredrag i
montern.
Även för MyHeritage och Ancestry handlade det mest om DNA och testning, då med kopplingen till
deras omfattande släktforskardatabaser och analysverktyg.
”Peter Sjölung och hans DNA-team” hade en monter i ett hörn där man kunde få hjälp att hitta
okända fäder. De postod i reklmen att de hittade fyra av fem. Man kunde också få hjälp med att
bedöma möjligt att hitta okända mor- eller farföräldrar och äldre generationer.

Demonstration av Genney

Släktforskningsprogrammet Genney, som utvecklas av Genney Digit, fanns på plats. Det startades
2015 och är ett enpersonsföretag som ägs och utvecklas av Micael Frank. Det var trevligt at få
personlig kontakt och diskutera släktforskningsprogram med honom. Gennye fungerar ju även på
Mac och är ungefär lika kompetent som Disgen.

Riksdagsbibliotekets monter som berättad om sitt äldre material som kan vara högintressant för
släktforskare
Riksdagsbibliotekets har mängder av historiska handlingar och nyare som är offentliga. Riksdagstryck
från perioden 1521–1970 finns digitaliserade. Riksdagstryck från 1867 och framåt finns tillgängligt
och sökbart på riksdagens webbplats. Tre typer av dokument:
•
•
•

Riksdagsakter, handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från
åren 1521–1617 och 1719–1734.
Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga från den riksdag som bestod av de fyra stånden
adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet finns från åren 1627–1866.
Handlingar från tvåkammarriksdagen, som fanns under åren 1867–1970.

En möjlighet för oss alla där bibliotekspersonalen gärna hjälper till att hitta det vi söker.

En monter för släktforskning i Tyskland och runt östersjön
Ett nytt inslag var montern för släktforskning i Tyskland och runt östersjön. Där representerades ett
tiotal organisationer för forskning i olika delar av Tyskland och mer gränslös forskning runt östersjön.
Den intresserade kan hitta mer information om det i utställningsprogrammet.
Några axplock från oss som var där på söndagen. Sven Edman, Leif Wadman och Lars-Erik Käll.
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