
Årets huvudteman
Nättidningen RÖTTER
förbundets hemsida

Möt den nye Rötterredak-
tören, Crister Lindström,
samt representanter för
RötterRådet. Eventuellt
finns också den nya An-
bytarvärden på plats,
liksom hela förbunds-
styrelsen, vilket borgar för
en stunds god information

och diskussion om Rötters framtid och utveckling.
Även Anbytarforum, denna livaktiga men ibland

vildvuxna blomma, behöver diskuteras. En viss
självsanering, inte minst när det gäller inlägg som berör
nu levande personer, kan bli nödvändig, liksom en
striktare tillämpning av både ordningsregler och
netikett.

Släkt- och arbetsplats-
föreningar i förbundet?
Förbundsstyrelsen har lagt ett förslag till stadge-
justering (se Angeläget 2/2005), så att även för-
eningar med begränsad öppenhet skall kunna knytas
till förbundet. Förslaget bygger på ett nytt begrepp,
“Associerad förening”, som det kan vara bra att hinna
diskutera innan lördagens Riksstämma.

Föreläsningsturnéer och
föreläsarbanker
Att hitta goda och enga-
gerande föreläsare (som
inte kostar skjortan…) är
varje förenings ständiga
problem.
Förbundet och GF driver
sedan årets början i sam-
arbete med ett flertal
andra föreningar en för-
söksverksamhet kring föreläsningskvällar i Släktforskar-
centrum. Tanken är, att denna satsning får utgöra ett
embryo till en föreläsarbank, som alla förbundets
medlemsföreningar kan ha nytta av.

En vidareutveckling av denna resurs skulle sedan
kunna vara den, att förbundet åtar sig att planera
och samordna särskilda föreläsningsturnéer, som
därigenom skulle bli mer kostnadseffektiva för den
enskilda föreningen. Hur ser föreningarna på en sådan
utveckling?

Nya projekt – och gamla…
Ted Rosvall redogör för och visar exempel från två
nya projekt, som förhoppningsvis kommer att leda
fram till nya spännande databaser. Det handlar om
“Avlidna sjömän” och om “Svenskar i Tyskland” – båda
materialen hämtade ur Konsulatsarkiven hos Riks-
arkivet/Arninge.

Anna-Lena Hultman gör den officiella avsparken för
de sista 20% av “Namn åt de döda” - projektet som
till sist skall ge oss en komplett Sveriges Dödbok,
version 4, samt presenterar den nya EMIBAS-skivan.

Ulf Berggren presenterar förbundets nya registrerings-
programmet för skattelängder.

Sven Johansson summerar arbetet
med Presentationsprogrammet, och
visar exempel från några av de CD-
skivor, som tagits fram med hjälp
av detta program.

Ingrid Månsson Lagergren berättar om den särskilda
släktforskarkonferens för bibliotekarier, som arrangeras
av Bibliotekstjänst och förbundet i Sundbyberg den 17
oktober.

SWEDGENGROUP presenterar SWEDGENTOUR 2005.

Fel departement!
Under Släktforskar- och förtroendemannakonferensen
på Gotland diskuterades bl.a. problematiken kring
alla de frågor, som berör släkt- och hembygds-
forskningen samt vårt gemensamma kulturarv, och
som därmed borde skötas av kulturdepartementet,
men som i stället blir oskickligt och styvmoderligt
hanterade av finansdepartementet eller närings-
departementet. Även inom det nuvarande kultur- och
utbildningsdepartementet är risken överhängande att
kulturfrågorna hamnar i bakvattnet efter de kanske
mer akuta frågorna kring de högre utbildningarna.
Hur skall vi, som en av de allra största grupperna av
kulturnyttjare, kunna göra vår stämma hörd när de
frågor som intresserar oss handhas av fel departe-
ment, eller på annat sätt skuffas undan?

Välkommen till Ordförandekonferensen 2005
Fredagen den 27 augusti 2005, klockan 10-17 på Wallenstamssalen, Göteborgs Stadsmuseum



Broschyrer, broschyrer, broschyrer
Förbundet tar nu fram en rad olika broschyrer kring
verksamheten, och kring släktforskning som fritids-
intresse och kulturgärning. Men det behövs fler.
Broschyrer för icke-släktforskare, för nybörjare, för
skolan, för besökande svenskättlingar, för kommun-
politiker, för arkiv- och bibliotek, för kyrkogårds-
förvaltningar, för turistbyrån, för hotellet och så
vidare. Förbundsledningen tar tacksam emot idéer
och förslag till nya broschyrer, eller kanske
uppfräschning och nyutgivning av gamla sådana. Vad
finns det för behov inom och utom rörelsen? Kan man
tänka sig en typ av enkla omslagsbroschyrer med
allmän släktforsknings- eller förbundsinformation,
vari den lokala släktforskarföreningen kan lägga sina
egna informationsblad?

...och så var det tidningen!
De allra flesta föreningar ger ut
någon form av medlemsblad eller
tidning. Ifrån det allra enklaste,
några kopierade och hophäftade
blad, till påkostade och luxuösa
fyrfärgsalster. För många föreningar
är detta ett prioriterat område, som
man sköter med glädje och stolthet.
För andra är det ett tungt ok att
bära, med ständigt ökande kost-
nader för tryck och distribution,
samt svårigheter att hitta villiga

och dugliga redaktörer. För att inte tala om hur svårt
det är för alla redaktörer att få folk att skriva artiklar
för de fyra årliga numren.

En del föreningar har löst problemen genom att
dra ned utgivningen till ett eller två nummer per år.
Andra har gått ihop med intilliggande föreningar och
på så vis delat på kostnader och ansvar. Ytterligare
andra har lagt ned tidningen till förmån för en städse
aktuell nättidning. Vad fungerar bäst? Var skall krutet
läggas för att ge bästa möjliga resultat? Och hur gör
vi med förbundets tidskrift: Släkthistoriskt Forum?
Är den en hjälp eller en stjälp för föreningstid-
ningarna? Borde det vara så att ShF gick ut till alla
föreningsanslutna släktforskare och inte bara till dem
som väljer att prenumerera?

Under denna programpunkt ansluter deltagarna i
redaktörskonferensen.

Vad gör vi med kriget?
Allt mer källmaterial börjar nu bli digitalt tillgängligt.
Detta skapar stora möjligheter, både för enskild
forskning och för storartade excerperingsprojekt.
Genline är snart klara med de historiska kyrkböckerna,
medan SVAR arbetar vidare med mantalslängderna
och “folkräkningarna”. På fler håll i landet pågår
regionala och/eller lokala projekt. Blott på ett ställe
står utvecklingen stilla: KRIGSARKIVET. Denna
guldgruva för svensk historisk och genealogisk forsk-
ning tycks sova en sorts digital törnrosasömn, och
förbiser därmed regleringsbrevets krav på ett modernt
tillgängliggörande av källorna. Detta kan inte få
fortgå. Hur kan släktforskarrörelsen väcka liv i det
slumrande arkivet och därmed öka tillgängligheten
och intresset för de skatter som där göms?

Som vanligt kommer det också att finnas möjlighet
för den som så önskar att ta upp andra ämnen,
informera om kommande aktiviteter, ställa frågor
o.s.v.


