Om mitt sätt att forska
- Först har jag forskat fram släktträdet med utgångspunkt från min far. Jag
intervjuade honom och andra släktingar för att få fram basfakta om anfäderna som
födelseår, födelseplatser m m. Därefter har jag följt anfäderna i kyrkböckerna bakåt,
ofta till 1600-talet.
- Därefter har jag forskat fram avkomlingarna till min farfars föräldrar, bl a mina
okända tre- och fyrmänningar. Det rör sig om ett stort antal personer, av vilka många
lever idag. Uppgifterna har jag fått från kyrk- och församlingsböcker,
släktforskarförbundets cd-skivor innehållande folkräkning samt från skatteverkets
folkbokföring.
- Därefter har jag kontaktat utvalda personer i den nu kraftigt utökade släkten.
Framför allt äldre personer som ju har minnen och fotografier. Jag börjar med att
ringa dom, och i de flesta fall besöker jag dom senare. Jag har bemötts mycket
positivt av dessa personer, som är glada att träffa en ny släkting och prata om gamla
tider.
- Därefter fördjupar jag forskningen kring anfäderna i släktträdet och tar reda på mer
om vilka de var, var de bodde etc. Källorna blir ju lite olika, beroende på vad
personerna sysslat med. Generella källor är hembygdsböcker, lokala bibliotek, landsoch kommunarkiv, krigsarkivet, lantmäterikartor, fastighetsböcker m m. Arkivstudier
är förstås stommen i forskningen, men ändå endast en delmängd. Besök på plats för
att se trakten och få lokala kontakter ingår. För att förstå gamla tider och få in
anfäderna i sina sammanhang är lokalhistoria en viktig kunskap att ta till sig.
- Emigranter är ett särskilt delområde. Jag har följt dom framför allt via söktjänsterna
Ancestry.com och FamilySearch och vid behov beställt kompletterande födelse-,
vigsel- och dödbevis från amerikanska institutioner. Utifrån dessa uppgifter har jag
identifierat levande personer via U.S. Search och White Pages, och därefter
kontaktat dom. Även via Facebook har jag kommit i kontakt med släktingar over
there. Jag har även besökt "nya" släktingar i Chicago och tittat på gamla
boendeadresser, gravar m m. Läs mer.
- Att delge resultat är ett viktigt mål. Först och främst dokumenterar jag resultatet i en
släktbok, i praktiken flera avgränsade böcker för att bli hanterbara, som jag
distribuerar till intresserade släktingar. Utvalda delar, t ex särskilt intressanta
personer eller gårdar, skriver jag uppsatser om i lokalpress och
hembygdspublikationer. Genom min hemsida har jag fått kontakt med likasinnade
människor med information som jag aldrig hade fått tag i annars.
- Nyfikenheten ökar - ju mer man får reda på, ju fler frågor dyker upp. Intresset
breddas och når långt utanför själva släktforskningen... Alltmer har jag efter hand
börjat intressera mej för hembygdsforskning och har skrivit gårds-, torp- och
väghistoria i olika delar av landet. Ser ännu ingen ände på detta...

