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Arkiv Digital lanserar ny fräsch hemsida med mycket
information för alla som är intresserade av släkt- och
hembygdsforskning
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0708-963920

Arkiv Digital, ett av de största släktforskningsföretagen i Sverige,
passerar inom kort 15 miljoner färgbilder (cirka 30 miljoner sidor) i sin
snabbt växande databas för släkt- och hembygdsforskare. Lagom till
detta jubileum lanseras nu den nya hemsidan, som bland annat innehåller
ett utbildningsavsnitt med information om hur man går tillväga när man
vill börja släktforska.
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Hittills i år har det märkts en starkt ökande efterfrågan på Arkiv Digitals unika
släktforskartjänst AD OnLine, den enda tjänsten med nyfotograferade
kyrkböcker i färg! Det handlar inte bara om befintliga kunder utan också om
helt nya kundgrupper, som i takt med TV-serier som ”Spårlöst” och ”Vem tror
du att du är”, börjar intressera sig för att leta efter sin egen spännande historia i
sin egen släkt och hembygd.
För att snabbt kunna fånga upp detta nya intresse krävs information och
utbildning i hur man gör för att gå vidare. ”Som ett av de största företagen
inom släkt- och hembygdsforskning i Sverige tar vi ansvar för att vi
tillsammans med våra samarbetspartners fångar upp och hjälper dessa
framtidens forskare rätt från första början”, säger Thomas Hermelin,
utvecklingschef för Arkiv Digital, i en kommentar.
Arkiv Digitals styrka ligger i den djupa kunskapen om släktforskning och
materialet som används i forskningen. I samverkan med bl.a. Sveriges
släktforskarförbund och den enskilt största släktforskarföreningen i Sverige,
DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen) tar Arkiv Digital fram både
verktygen och informationen som behövs för att kunna utforska det myller av
källor som bidrar till en rolig och framför allt spännande sysselsättning.
”Arkiv Digital fortsätter nu sitt arbete med att skapa den kompletta tjänsten
för vanliga människor att enkelt leta vidare i sin historia”, avslutar Arkiv
Digitals verkställande direktör Gabriel Wallgren.
Falkenberg den 17 april 2009
Styrelsen i Arkiv Digital AD AB

Arkiv Digital – framtidens släktforskning
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med
fokus på kyrkoboksmaterial vilket tillgängliggörs via bolagets onlinetjänst AD
OnLine till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar
och utbildningsförbund.
Arkiv Digital är huvudsponsor för släktforskardagarna i Falköping den 21-23
augusti 2009, som arrangeras av Falbygdens Släktforskarförening.
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