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Nätt och jämnt hade jag postat gårdagens bulle, så dimper från förbundet ner ytterligare info kring
Släktforskningens Dag 16/1. Se här nedan:

Bakom lås och bom – fyra livsöden i Vilhelmina socken. Det är titeln på Laila Eliassons 
föredrag, som kommer att hållas digitalt klockan 13.00, lördagen 16 januari. Lappmarkens Släkt 
och Bygdeforskare arrangerar och anmälan sker till ordf@lsbfvilhelmina.se.                                  

Du som inte vill eller kan vara med via dator kan ringa in och lyssna på Laila, anmäl dig då
på tel. 070-648 25 17 så får du telefonnummer till arrangemanget.

DNA-släktforskning med Christer Carmevik Tranås Ydre släktforskarförening bjuder på ett 
föredrag av Tranåsbördige Christer Carmevik som kommer att berätta om hur han använt DNA i 
sin släktforskning, bland annat i jakten på sin farfars farfar. Christer pratar också om grunderna när
man använder DNA i forskningen, vilket innebär att föredraget passar både nybörjare och den som
prövat det ett tag. Efter föredraget finns det utrymme för frågor.                                                     Kl.
11:00 på lördagen 16 januari hålls föredraget i verktyget Zoom.

Skuggsidor i släktforskningen Västra Mälardalens Släktforskare bjuder på ett distansmöte med 
korta berättelser från deltagarnas släktforskning som passar in under temat "Samhället skuggsida i
arkivens ljus". Mötet är gratis och öppet för alla.

Så här presenteras ämnet av föreningen: ”Vi släktforskare gillar ju att berätta om vad vi hittat i vår 
släktforskning. Speciellt sådant som sticker ut. De flesta har historier om anor som hamnat i 
"samhällets skuggsida". Tusentals människor hamnade på fängelser, hospital, sinnessjukhus, 
barnhem, alkoholistanstalter och andra institutioner som alla skapade arkiv. Kom med och bara 
lyssna på historierna eller kom gärna med och berätta din egen!”.

Mötet äger rum kl. 14:00-16:30 på lördag 16 januari. Anmäl ditt deltagande här: Släktforskningens 
dag på distans med temat "Samhällets skuggsida i arkivens ljus" - SV Västmanland så får du en 
kallelse via mejl med en länk till mötet när det är dags.

Borås släktforskare arrangerar bland annat ett föredrag med Bo-Lennart Andersson som 
föreläser om ”Mordbrännare bland anorna”.

Läs mer på föreningens Facebooksida.

https://www.facebook.com/BorasSlaktforskare
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/slaktforskningens-dag-pa-distans-med-temat-samhallets-skuggsida-i-arkivens-ljus-64226/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/slaktforskningens-dag-pa-distans-med-temat-samhallets-skuggsida-i-arkivens-ljus-64226/
mailto:ordf@lsbfvilhelmina.se


  
   För dig som känner dig osäker på hur du använder Zoom

har föreningen DIS gjort en pedagogisk informationsvideo. Du hittar den här: Introduktion 
till Zoom för deltagare - YouTube                  

https://www.youtube.com/watch?v=EHR9v1tR9qc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EHR9v1tR9qc&feature=youtu.be
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