Genline eller Ar kivDigital?
Kjell Mattsson
Mellan 1947 och 1963 fotograferade mormonerna av alla våra kyrkböcker fram
till 1895. Som tack för att de fått göra detta, överlämnade mormonerna hela den
skannade kyrkbokföringen till riksarkivet. Gåvan består av ungefär 60 000
stycken 35millimeters rullfilmer.
Genline har med en egen teknik skannat av dessa kopior med blandat resultat.
Det är inte så konstigt att det poppat upp två företag som fotar av kyrkböc
kerna direkt. Det äldre företaget heter DigiArkiv och har sin bas i Malmö. Det
är de som forskar om Skåne, Blekinge och Halland, som främst har glädje av
deras tjänster. Epostadressen är www.digiarkiv.se
ArkivDigital, erbjuder bilder av arkivhandlingar förvarade på Landsarkivet i
Göteborg och Värmlandsarkiv i Karlstad.
För egen del beställde jag en utflyttningslängd från Skee för år 1930. Hela
boken är fotograferad från pärm till pärm med en utsökt kvalité. Vid läsningen
av de bruna, digitala bilderna får man en känsla av närvaro. Jag har hört flera
som har hittat nya släktingar och som inte kommit fram på mikrokorten.
Man får köpa handlingarna volymvis till humana priser. Företaget utlovar
leverans inom 10 dagar. Det är inte precis billigt att köpa en hel församling med
bilder av utomordentlig kvalité, men å andra sidan är det inte heller gratis att
hyra mikrokort från SVAR. Gå in på ArkivDigital på nätet, där du får veta
mycket mera om företagets utbud. Epost: www.arkivdigital.se

För eningsgr annar
Gr änsbygdens släktfor skar e har släktforskarträff på Folkets Hus i Strömstad
söndag den 15 oktober. Mötet börjar klockan 13 men lokaliteterna öppnar redan
klockan 10.
Slektfor sker dag på Aladdin Kino i Halden lördag den 28 oktober med början
klockan 11. Föredrag om ”Stenhoggermiljøet i Halden og omegn” och ”Gode
råd og tips for slektsforskere”. I foajen finns montrar från bl.a. DISØstfold, H.
Andersen Libris, Halden, Microklubben i Halden, Halden bibliotek, Østfold
Historielag, Idd og Enningdal Historielag, Foreningen Haldens Minder,
Slektssenteret i Moss og Fredrikstad och Haldens Historiske Samlinger.
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