Ordföranden har ordet 2020
Från VärmlandsAnor nr 2020:4
2020 - året vi kommer att minnas
Vi har väl alla på olika sätt kastats mellan hopp och förtvivlan detta
år. Många har själva blivit sjuka eller har nära och kära som drabbats hårt av Covid 19. Andra känner av begränsningarna
i vardagen som pandemin medfört. Vi är många som saknar de möten som tidigare var en del av tillvaron. Allt från att
träffa sina vänner och anhöriga, delta i studiecirklar, sjunga i kör, till att kunna delta i föreningsaktiviteter. I skrivande
stund verkar det som om vi fortsatt får vänta på att komma tillbaka till det normala. Det här var året då ord som pandemi,
social distansering, sjuttioplussare fanns på allas läppar.
En historisk tillbakablick visar att sommaren 1918 meddelade svenska dagstidningar att Spanska sjukan nått södra
Sverige och det var början på en svår tid då nära 40 000 svenskar dog. Denna pandemi ebbade ut under 1920, alltså för
exakt 100 år sedan.
För Värmlands Släktforskarförenings del kan nog året sammanfattas med ett ord - inställt. Vårens, sommarens och
höstens aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat. Styrelsearbetet har dock fortgått genom att styrelsemöten
och arbetsmöten har hållits digitalt.
Vår första digitala föreläsning
Föreningens första digitala föreläsning hölls 26 oktober, och det var Christina Sagersten, Sundsvall som förläste på temat
”Hitta fader okänd med hjälp av DNA”. Det var intressant att ta del av hennes presentation och vi fick tips om hur man
kommer vidare i sökandet. Det var 45 personer som deltog och en av deltagarna anslöt från USA. Vi fick även positiva
kommentarer från medlemmar ute i landet som nu kunde delta i en föreläsning. Inbjudan till föreläsningen och
instruktioner om hur man anslöt gjordes genom mailutskick, så tänk på att det är viktigt att föreningens medlemsansvarige
har fått din aktuella mailadress. Vi använder kommunikationsplattformen Zoom för våra digitala möten, men man
behöver inte installera något program på sin dator för att kunna delta.
Årsmöte lördagen den 20 februari 2021
Årsmöte hålls som planerat lördagen den 20 februari 2021, och kallelsen finner ni på annan plats i denna tidning. I och
med att Covid 19-läget är ovisst, och vi på alla sätt vill följa de rekommendationer som finns, så kommer medlemmarna
endast att kunna delta via Zoom. I Zoom finns möjlighet till handuppräckning och omröstning.
Vad händer i föreningen under våren
Arkivcentrum i Karlstad har meddelat att inga föreläsningar kommer att hållas i deras lokaler, samt att forskarhjälpen på
torsdagskvällar utgår. Vi skall om möjligt försöka erbjuda föreläsningar, digitala eller filmade, så håll utkik på
varmlandsrotter.se, i Facebookgruppen och i mejlen.
God Jul och ett Gott Nytt År!
Värmland i november 2020
Lars-Göran Jansson, ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2020:3
Fortsatta restriktioner i samhället
Under försommaren hoppades vi ju alla på att läget skulle ha förbättrats avseende Covid 19-pandemin då höstsäsongen
skulle starta upp. Men i skrivande stund (mitten av augusti) så har inte Folkhälsomyndigheten lättat på restriktionerna.
Det är fortfarande en begränsning på 50 personer vid vår typ av arrangemang, och de lite slarvigt kallade
”sjuttioplussarna” skall fortsatt vara extra försiktiga.
För de alla flesta är det de uteblivna sociala kontakterna som är den mest påtagliga effekten. Tekniska lösningar gör att
det för många går att arbeta på distans och ha videomöten med kollegor, men att inte ha kunnat träffa sina vänner på
riktigt sedan i mars är för många det sämsta. Vår förening följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Inga Släktforskardagar men Riksstämma
Släktforskardagarna som skulle ha hållits ungefär vid den här tiden som Du fått detta nummer av VärmlandsAnor är som
tidigare meddelats inställd. Däremot kommer Riksstämman att genomföras som planerat den 12/9. Stämman blir av typen
videokonferens, och vår förening deltar på distans med tre ombud. Det är lite mer komplicerat att genomföra en stämma
som videokonferens med tanke på omröstningsförfarande via bifall/ rösträkning, men de tekniska lösningarna finns. Det
är trots allt viktigt att kunna genomföra Riksstämman för att inte få ett stopp i arbetet i Sveriges Släktforskarförbund.
Vad händer i föreningen under hösten
Styrelsen beslutade på sitt möte den 18 augusti att inte genomföra några planerade föreläsningar, andra program och
forskarhjälp under hösten. Arkivcentrum kommer inte att ha kvällsöppet på torsdagar. Lokalgruppernas verksamhet vilar
också. Men vi hoppas kunna genomföra några webb-baserade aktiviteter. De är i skrivande stund inte färdigplanerade.
Håll dig informerad via Värmlandsrötter och via vår Facebookgrupp, Värmlands Släktforskarförening. Tänk också på att
ha rätt mailadress anmäld till föreningen för utskick. Maila till medlem@varmlandsrotter. se
Behöver Du hjälp i din släktforskning
Tänk på att Du i vår Facebookgrupp, Värmlands Släktforskarförening, kan få svar på många frågor.
Där får man oftast snabba svar från gruppens medlemmar. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att gå med i
vår Facebookgrupp.
Släktforskning – en säker hobby
Har Du någon granne eller vän som ännu inte börjat släktforska, så passa på att tipsa om denna fantastiska hobby i dessa
tider. Du kanske till och med kan låta denne läsa detta nummer av vår tidning!
Vi får fortsatt hoppas på att allt så småningom återgår till det ”normalare”, men till dess ta hand om Er på bästa sätt!
Lars-Göran Jansson,ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2020:2
Ett virus från Wuhan
Ibland är det kanske tur att man inte vet vad som komma skall. Då jag i februari författade Ordförande har ordet för nr 1,
var det ingen som hade en aning om att ett virus i Kina om en dryg månad skulle ”stänga ner” Sverige och världen. Mest
påverkan har det givetvis haft på alla människor med oro för hälsan och isolering som följd. I föreningen började vi att
ställa in några arrangemang som låg i den närmaste framtiden, för att sedan se oss tvungna att ställa in alla vårens
aktiviteter. Det har säkert inte undgått någon släktforskare att Släktforskardagarna i Skövde också ställts in, även det ett
klokt beslut förstås, men tråkigt för oss släktforskare. Alla måste ta sitt ansvar för att inte medverka till smittspridning
oavsett ålder eller riskgruppstillhörighet.
Släktforskare har bra möjlighet att fortsätta med sitt stora intresse trots allt, via de tjänster som erbjuds av Arkiv Digital
och SVAR. Kungliga biblioteket öppnade upp sina databaser för skannade dagstidningar under april och maj. Institutet
för språk- och folkminnen påbörjade (äntligen) lanseringen av Dialektkartan. Du som DNAforskar har alltid några nya
”DNAkusiner” att försöka utreda släktskapet med, och tveka inte att kontakta dem via mail. Kanske Du nu får tid över för
att ta tag i några ”släktforskarprojekt” som legat och grott en tid.
Vad händer i föreningen
Vår målsättning och önskan är förstås att höstens program kommer att kunna genomföras som planerat under
förutsättning att de restriktioner som gäller nu (maj 2020) upphävs. En del av de föreläsningar som ställts in under våren
har fått nya datum senare i år. Styrelsen håller sina arbetsmöten och styrelsemöten via videokonferens.
Värmlands Kyrkboksregister i Arkiv Digitals födda, vigda och döda – delar av Sverige
I mitten av april publicerade Arkiv Digital vårt Värmlands Kyrkboksregister 4 under Födda, vigda och döda – delar av
Sverige. En finess är direktlänkarna som gör att Du kan hoppa till aktuell sida i respektive bok.
En anekdot från Nyed, Värmland
Hemma berättades det följande om en man som gick under namnet ”Larssôn i Bôrsch” (Borserud) och deltog i
Bondetåget till Stockholms slott i februari 1914 tillsammans med 30 000 andra bönder. Då han återvänt hem frågade man
honom lite på skoj: - ”Va sa kungen när han fick se att du va där Larssôn?”. Larsson fattade sig snabbt och enligt honom
vände sig Gustav V mot drottningen och sa: -” In å sätt på kokern Victoria, Larssôn i Bôrsch ä här!” Ta nu hand om
varandra, håll kontakten, och så håller vi tummarna för att vi snart skall kunna träffa varandra precis som vanligt!
Lars-Göran Jansson, ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2020:1
Mildaste januari och februari ”i mannaminne” är ett uttryck som stämt väl med hur det sett ut i mina trakter av Värmland i
år. Just mannaminne är ett sådant ord som är så härligt oexakt, för det fanns inte behov av bättre precision på den tiden
som uttrycket myntades. Några andra sådana här uttryck jag tänker på är ”det var inte nästgårds” eller att en person var
”utsocknes”. Båda två tycker jag på ett bra sätt beskriver vårt sätt att bo och leva förr i tiden, och att världen utanför den
egna socknen inte berörde så många. Det sägs att en 1700-talsmänniska träffade 100 personer under hela sin livstid, idag
är den siffran 80 000. Som släktforskare är det skönt att inte behöva förlita sig på mannaminnet med dess begränsningar,
och ditt eget mannaminne är fullt tillräckligt för material till boken om dig själv.
Vad händer i föreningen
Då jag skriver dessa ord har vi genomfört Släktforskningen dag på flera platser i Värmland och haft en mycket välbesökt
föreläsning på Arkivcentrum, Prästen – Staten och Guds ords tjänare med Lennart Nilsson. Innan tidningen når Er har
även föreningens årsmöte hållits. Våra lokalgrupper och vår programgrupp fortsätter att anordna spännande arrangemang.
Se tidningens baksida, och håll koll på VärmlandsRötter.
I maj kommer vi att uppmärksamma alla våra fantastiska kyrkboksregistrerare som så förtjänstfullt bidragit till skapandet
av Värmlands Kyrkboksregister. Inbjudan skickas direkt till berörda.
Vi planerar en medlemsresa till Släktforskardagarna i Skövde 22- 23 augusti, men mer information kommer.
Värmlands Kyrkboksregister i Arkiv Digitals födda, vigda och döda – delar av Sverige
Det är ännu inte helt fastställt datum för Arkiv Digitals publicering av vårt kyrkboksregister. Man siktar på att samla ihop
fler register till en större lansering enligt Niklas Hertzman.
Lars-Göran Jansson, ordförande

