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Från VärmlandsAnor nr 2021:2
Styrelsens jobbar via Zoom
Ända sedan början på 2020 har styrelsen hållit sina styrelse- och arbetsmöten via Zoom. Med rätt utrustning fungerar det
riktigt bra, men det var lite trixande i början innan vi fick till ljud och bild.
Digitalt utanförskap-digital gemenskap
Det har pratats mycket om digitalt utanförskap, men det finns också en digital gemenskap som tagit fart 2020 - 2021. De
tekniska plattformarna för kommunikation har utvecklats rekordsnabbt och Zoom och Teams har blivit välkända begrepp
för många. Om deltagarna har kameran påslagen blir mötet förstås lite personligare, nästan som att träffas på riktigt. Jag
tycker själv att småpratandet med deltagarna före våra digitala föreläsningar varit extra trevligt, då vi på en och samma
gång kunnat få ögonblicksbilder från hela landet. Detta är digital gemenskap. Nu har faktiskt inte alla vare sig datorvana
eller dator, så de vanliga föreläsningarna på Arkivcentrum skall givetvis återupptas så snart det blir tillåtet, och då även
med möjlighet att delta digitalt. Kanske det till och med blir så att den nya tekniken gör att de ideella föreningarna kan
locka fler medlemmar. Samuel Nilssons inspirerande föreläsning pekade på att man för att locka fler yngre till
föreningarna så är nya sätt att kommunicera på viktiga att ta till sig.
Vad händer i föreningen under sommaren 2021
De flesta sommararrangemang i länet är då detta skrivs fortsatt inställda. Men den 2 augusti kommer föreningen att vara
representerade vid Skildra Värmlands arrangemang ”Berättardagarna på Nygård”. Mer information senare via
medlemsmejl, hemsida och Facebook. I dessa tider förändras förutsättningarna snabbt, så håll utkik efter eventuella
ändringar i programverksamheten.
Släktforskardagarna i Göteborg ersätts med en digital variant, mer information kommer.

Ha en skön sommar alla!
Värmland i maj 2021
Lars-Göran Jansson, ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2021:1
Digitalt årsmöte ett bra alternativ
Då Du fått detta exemplar av VärmlandsAnor i din brevlåda har vi genomfört vårt första digitala årsmöte i föreningen.
Blev förstås ett annorlunda årsmöte, då inga deltagare tilläts vara på plats på Arkivcentrum. På samma gång blev årsmötet
tillgängligt för ”utsocknes” medlemmar som i vanliga fall inte kunnat delta. Jag tror att vi kommer att erbjuda digitalt
deltagande som ett alternativ till att vara på plats även fortsättningsvis, just för att öka tillgängligheten. I vanliga fall har
årsmötet avslutats med gemensam fika i Edbergsalen, där traditionen med smörgåstårta varit uppskattad. Tänk den dag då
vi får träffas på riktigt! Ni som var med digitalt i år får gärna återkoppla med tankar och idéer till undertecknad via mejl:
ordforande@varmlandsrotter.se
Fantastiska hjälpmedel i släktforskningen
Sveriges Släktforskarförbunds Sveriges befolkning 2000 som färdigställdes i slutet av 2020 innehåller uppgifter om ca 8,9
miljoner personer som var folkbokförda i Sverige i slutet av 2000. Ett riktigt bra hjälpmedel för att hitta nu levande
ättlingar i vissa fall. I slutet av januari meddelade Arkiv Digital att man utökat det populära Sveriges befolkning 18401947 till att även innehålla åren 1820-1839. För 20 år sedan då min släktforskarbana startade och jag satt på
ArkivCentrum och ögnade igenom microkort efter microkort var det nog ingen som trodde att det skulle komma att finnas
ett sådant här heltäckande sökbart register i framtiden. Ungefär 152 miljoner poster är nu tillgängliga, och många av dem
har direktlänkar till rätt sida i kyrkböckerna. Värmlands Släktforskarförening var dock tidigt ute med Värmlands
Kyrkboksregister.
Vad händer i föreningen 2021
Ja, ännu så länge vet vi inte hur återgången till det normala ser ut, men vi hoppas på att höstens aktiviteter skall kunna
genomföras som vanligt. Under våren får vi luta oss mot digitala föreläsningar och eventuellt filmade föreläsningar. Den
25 februari hölls en Zoomföreläsning Vad vi kan förvänta oss hitta i arkiven och på websajter. Det finns i skrivande stund
en Zoomföreläsning Släktforska i städer inplanerad under våren. Information om denna och hur man anmäler sig skickas
ut som medlemsbrev då det är dags.

Håll i och håll ut!
Värmland i februari 2021
Lars-Göran Jansson, ordförande

