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Nu har vi haft årsmöte i Värmlands släktforskarförening. Där beslöt vi om en verksamhetsinriktning 
för det kommande året. 

Under år 2008 ska verksamheten bedrivas så att ännu fler, som är intresserade av släktforskning, 
ska hitta fram till Värmlands släktforskarförening, finna stöd för sitt intresse och möta och ha utbyte 
med andra som delar detta intresse. Föreningen ska alltså verka för ett ökande medlemsantal. 

Hur ska detta gå till? Genom att vi syns i många sammanhang, genom att vi är lättillgängliga, 
positiva och serviceinriktade. Allt vi gör är på vår fritid, så det blir efter förmåga, men vi gör vårt 
bästa. 

Vi fortsätter med fikaträffar och föredrags- och diskussionsmöten. Likaså fortsätter vi med 
jourverksamheten i forskarsalen på Arkivcentrum på torsdagar. Mötena hittills i år har varit 
trivsamma med utrymme för erfarenhetsutbyte. Vi har också fått ta del av föredrag om soldater, 
smeder och svenskar i USA. Programmet för i höst kan du läsa om i denna tidning. 

Projektet Hela Värmland ska fortsätta med möten på andra orter i Värmland än Karlstad. Vi började i 
höstas med ett välbesökt möte i Kristinehamn, som bl.a. ledde till en lokalavdelning. 

Vi fortsätter samarbetet i olika arrangemang med hembygdsföreningar, byalag, arkivens dag samt 
ordnar program för släktforskningens dag. Vi deltar i Släktforskardagarna i Malmö i augusti. 

Arbetet fortsätter med projekt som kyrkoboksregistrering och andra register och utgivning på bl.a. 
CD-skiva och med vissa register på VärmlandsRötters medlemssida. Föreningen är behjälplig med 
förbundets arbete för en utökad Sveriges dödbok för 1900 - 2010. 

Tidningen VärmlandsAnor ges ut med fyra nummer. Hemsidan VärmlandsRötter fortsätter att 
byggas ut. Dessa är viktiga ansikten utåt för oss, som gör att människor kan komma i kontakt med 
oss. 

För de som vill komma igång med släktforskning är det ofta angeläget att komma åt kyrkoarkiven 
från 1900-talets första del. Här finns ofta de uppgifter, som inte längre finns inom familjen, men som 
är nödvändiga för att man ska kunna komma vidare. När det gäller Värmland har vi varit ganska väl 
servade genom att Värmlandsarkiv i sin forskarsal i Arkivcentrum i Karlstad har gett tillgång till de 
värmländska kyrkböckerna fram till 70-årsgränsen för sekretessen. 

Nu börjar detta material bli åtkomligt även i resten av landet genom Svar, vilket är tillfredsställande. 
När den utökade dödskivan för hela 1900-talet blir klar, kommer det också att hjälpa till. 

Låt mig sluta med en efterlysning. Vi försöker som sagt hjälpa till efter förmåga. Jag blev för några 
veckor sedan uppringd av en dam från Värnamo, som var angelägen om hjälp med uppgifter kring 
en anförvant född i Forshaga 1926. Tyvärr har namn och telefon till damen ifråga totalt förkommit. 
Känner du igen dig i detta, så kontakta mig igen, så har jag svar på dina frågor. 

Bengt Nordstrand 

 
 


