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Verksamhetsåret 

Föreningens tjugosjätte verksamhetsår omfattar tiden 2009-01-01 till 2009-12-31. 

Medlemmar  

Antal medlemmar 2008-12-31 1 225 

Nya medlemmar 2009 121 

Utträden, avlidna, ej betald avgift 51 

Antal medlemmar 2009-12-31 1 295 

(varav familjemedlemmar) 27 

Medlemsavgiften 

För 2009 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem. 
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Bo Cider, Molkom 
Bernhard Granholm, Kristinehamn 
Anders Höglund, Kristinehamn 
Lars Gunnar Sander, Forshaga 
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Vice ordförande och evenemangsansvarig: Hans Olsson, Forshaga 
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Ledamot: Anne-Marie Monsén Olsson, Karlstad 

Övriga funktionärer 

Revisorer: Bernhard Granholm, Molkom, Karl-Gustav Lindgren, Säffle 
Revisorssuppleant: Olle Skoog, Kristinehamn 
Valberedning: Lars Gunnar Sander, Forshaga (sammank), Eva Lejrin, Karlstad 
Margareta Modén, Karlstad 
Redaktör, VärmlandsAnor: Åke Hörnqvist, Hammarö 
Layout, VärmlandsAnor: Olle Andersson, Karlstad 
Redaktör, VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle 
Materialförvaltare: Jens-Åke Nilsson, Karlstad 

 

 



Årsmötet den 28 mars 2009 

Avgående styrelseledamöter var Lars Gunnar Sander och Peter Borg. Roland Hedström avgick som 
revisor. Nya styrelseledamöter blev Gunnar Allenmark, Per Magnusson och Anne-Marie Monsén 
Olsson. Till ny revisor valdes Karl-Gustav Lindgren. Vid styrelsemötet den 22 april konstituerade sig 
styrelsen enligt ovan. Efter årsmötesförhandlingarna följde underhållning med vers och musik från 
Nordvärmland genom Torleif Styffe och hans vänner. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit åtta ordinarie protokollförda sammanträden samt ett heldagsmöte där 
föreningens fortsatta inriktning och organisation diskuterades. Organisationen med uppdelning i 
ansvarsområden har fortsatt under året och har fungerat bra. 

Bengt Nordstrand har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Falköping den 21 aug. 

Bengt Nordstrand, Anneli Johannesson och Hans Olsson har som ombud representerat föreningen 
vid riksstämman i Falköping den 22 aug. 

Projektgruppen 

Bengt Nordstrand (sammankallande), Jens-Åke Nilsson, Per Magnusson och Anne-Marie Monsén 
Olsson. 

Syftet med projektgruppen är att driva projekt inom föreningens ram. Gruppen skall såväl sätta 
igång samt genomdriva och följa upp igångsatta projekt. Under året har gruppen arbetat med 
följande projekt: 

Kyrkoboksregistrering. Vår första CD-skiva med Värmlands kyrkobokregister (VKBR 09) har kommit 
ut under året med register till 23 socknar. Den har sålt bra. Därmed har vi i allt vösentligt kunnat 
frångå hanteringen med pappersregister. Förberedelser har gjorts för arbetet med en ny upplaga 
med fler socknar. 

Personregister till VärmlandsAnor. Nya årgångar har registrerats av Lars Gunnar Sander. Registret 
är tillgängligt för medlemmarna på VärmlandsRötter . 

En ny släktforskarkatalog finns och uppdateras på vår hemsida. Peter Borg svarar för 
sammanställningen. 

Projekt Hela Värmland syftar till att erbjuda träffar och programaktiviteter för släktforskare även på 
andra platser i Värmland än Karlstad. Lokala släktforskargrupper finns nu i Arvika, Kristinehamn och 
Arvika och där ordnas nu regelbundet släktforskarmöten på respektive orts bibliotek och i gott 
samarbete med respektive bibliotek. Ytterligare en lokalgrupp är under uppstart i Sunne. Planer 
finns att fortsätta med liknande initiativ i Filipstad. 

En registrering pågår av F.A. Boltzius brevsamling vid Värmlands Museum. Brevskrivare registreras 
med namn, datum och adress för att ge forskare en hjälp att komma in i brevsamlingen på ca 33 
000 brev. Projektet sker i samarbete med museet som tillhandahåller dator och upplåter lokal. 
Efterhand som registrerade volymer blir genomgångna så läggs registret på vår medlems-sida på 
VärmlandsRötter som medlemsförmån. 

Namn åt de döda (NÅDD) är släktforskarförbundets projekt för att ge ut en ny CD-skiva med döda i 
Sverige 1901 – 2010 som ersättning för den tidigare för åren 1946 – 2006. Arbetet med att 
registrera de värmländska dödböckerna 1901 – 1946 har letts av Jens-Åke Nilsson och har 
involverat många medlemmar. Arbetet med Värmlandsdelen slutfördes till årsskiftet. 

 



Programgruppen 

Föreningens programverksamhet har planerats och arrangerats av Programgruppen som under året 
bestått av Lars-Gunnar Sander, Eva Lejrin, Gunnar Allenmark och Anneli Johannesson 
(sammankallande). 

Sju temakvällar och fem fikakvällar har ordnats. Temakvällarna har handlat om Gustaf Fröding, 
galgplatser, insamling och presentation av släktens foton, att använda sig av bouppteckningar, 
släktforskning i Örebro län, Selma Lagerlöf och hennes släkt, samt om separationen från Finland 
1809. Vi har också haft en del inledningar av medlemmar vid fikakvällarna, där bland annat 
Margareta Modén berättat om glömda arkiv, Bengt Nordstrand berättade om forskning i Bjurtjärn 
och Anette Carlsson presenterade programmet Min släkt. 

Att våra möten varit uppskattade kan vi sluta oss till av att deltagarantalet stadigt har ökat. 

Nytt för i år är att vi bjuder på fika vid samtliga möten förutsatt att de är i Arkivcentrum, att 
mötestiden fortsättningsvis är bestämd till 18.30, och att kallelse går ut per mail till dem som så 
önskar. 

Förutom de ordinarie tema- och fikakvällarna har en ny mötesform startat under opretentiösa 
”självstyrande” former. De som har möjlighet kan delta vid träffar dagtid på måndagar i 
Arkivcentrum. Nästkommande möte och innehåll bestäms på plats och annonseras endast via 
anslagstavla i Arkivcentrum. Verksamheten startade under hösten och har varit mycket uppskattad 
och fått många besökare. 

Evenemangsgruppen 

Evenemangsgruppen har under året planerat och genomfört externa evenemang enligt nedan samt 
svarat för fortbildningen av styrelsen och de närmaste medhjälparna, samt ansvarat för Arkivjouren 
på Värmlandsarkiv. I evenemangsgrupp ingår Liv Hagberg, Gunilla Klargvist, Gunnar Jonsson, 
Ingegerd Karlstedt samt Hans Olsson (sammankallande) 

Föreningen har under året genomfört/medverkat i följande evenemang: 

Släktforskningens Dag. Den stora begivenheten på hemmaplan var Släktforskningens Dag som 
detta år äge rum lördagen 21 mars. Bengt Nordstrand var sammankallande för planeringsmötena. 
Tema för 2009 var 25 år med Värmlands Släktforskarförening, Släktforskning och Skönlitteratur. 
Föreläsningar gavs av föreningens förste ordförande Anders Höglund ”Värmlands 
Släktforskarförening 25 år”, av Författaren Lars Andersson ”Historien om ett hemman” samt av Erik 
Gustavsson om den nya internetresursen för emigrantforskning EmiWeb. 

Utställning av släkt- och bygdelitteratur av K G Lindgren Säffle. 

Dagen besöktes av ca 250 intresserade släktforskare som dessutom passade på att besöka det 
populära Café Almqvist som betjänades av Ulla Andersson och Gunilla Klarqvist. 

Gammelvala Brunskog. Det har blivit en tradition att vi medverkar tillsammans med Sven Haages 
släktforskare från Brunskog. I årets vecka 18-25/7, deltog vi varje dag med två släktforskare från 
föreningen. 

Rämmens hembygdsförening ordnade informationsmöte om släktforskning 15 augusti. Bengt 
Nordstrand medverkade. 

Ransäters Höstmarknad, Nytt för året var Höstmarknaden i Ransäter lördagen 15 augusti, som blev 
mycket lyckad med många besökare och ett mycket trevligt bemötande av Ransäters 
hembygdsförening. 



Släktforskardagarna i Falköping. Falbygdens Släktforskarförening i kulturbygden i Västergötland 
stod för årets släktforskardagar som genomfördes 21-23augusti. Föreningen tillsammans med 
Värmlandsarkiv deltog med en monter. Många intressanta föredrag och utflykter hade anordnats av 
Falbygdens Släktforskarförening. 

En mycket uppskattad bussresa till Falköping hade anordnats av Gunilla Klarqvist och Ingegerd 
Karlstedt under lördagen. Mer finns att läsa om släktforskardagarna i Värmlands Anor 2009:3. 

Värmlandsnäs Skördefest. Millesviks församlingshem bemannades 5-6 augusti av Kerstin 
Tungström, behjälplig av Karl Gustav Lindgren, Sven Johansson och Gunnar Jonsson. Ett utbud av 
våra register, CD-skivor mm fanns till försäljning 

Arkivens Dag. Årets tema var Liv och Död. Vi deltog både i Karlstad på Värmlands Arkiv, samt i 
Sunne på det nyligen invigda biblioteket lördagen 13 november. Föreningen var representerad på 
båda platserna 

Seklingsnatta Forshaga Kommun. Christer Hammarström och Ragnar Johansson representerade 
föreningen den 13 november under Seklingsnatta i Deje Kulturhus. Under kulturveckan hade Lars 
Gunnar Sander föredrag på biblioteken i Forshaga och Deje, 

Arkivjour. Gunnar Jonsson har varit ansvarig för den arkivjour som föreningen har varit behjälplig 
med under torsdagar kl 16.00-20.00 på Värmlandsarkiv, då besökare fått hjälp i sin släktforskning. 

Övrigt. För styrelse samt övriga medhjälpare har genomförts utbildning och information av 

Gunnar Jonsson i olika dataprogram samt arkivutbildning av Petra Berglund Värmlandsarkiv. 
besök på Sjöändans skans samt Långelanda Tingshus med hjälp av Ingegerd Karlstedt 
Liv Hagberg tog oss med till Finnkulturcentrum. 
information på SVT i Karlstad hos Kjell Gustavsson. 
ett mycket intressant besök har också genomförts hos Erik Gustavsson på Sverige 

Amerika Centret med bl.a demonstration av EmiWeb. 

Föreningens medverkan i externa arrangemang har medfört ett ökat intresse för släktforskning, 
vilket bl.a. resulterat i flera studiecirklar, nya medlemmar, samtidigt som föreningens verksamhet 
marknadsförs på ett bra sätt. 

VärmlandsAnor 

Under året har vi successivt utökat upplagan till 1.450 ex. Vi har försökt hålla en fast utgivningsplan, 
så att medlemmarna skall ha sin tidning i brevlådan i mitten av mars, juni, september och december. 
Nytt för i år är den redaktionskommitté, som hade sitt första sammanträde i oktober. 

VärmlandsRötter 

Sammankallande: Gunnar Jonsson, Säffle. I gruppen ingår: Lenah Hedin, Kila och Meta Modén, 
Karlstad. 

Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt. Gunnar har löpande uppdaterat hemsidan, 
numer flera gånger per månad. Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl a med att koordinater 
för orterna i ortlistorna läggs in med hjälp av forskare ute i landskapet. Några socknar samt Näs 
härad har fått sina ortnamn förklarade. "Månadens länktips" har varit en uppskattad sida. Startsidan 
har fått en blänkare inför varje evenemang vi medverkar i. 

På medlemssidorna har tillkommit ett bouppteckningsregister för Mellansysslet 1882-1900. 
Registren över "Värmlänningar i Polisunderrättelser" samt "Boltzius brevsamling" har uppdaterats 
under året av Jens-Åke Nilsson och Anne-Marie Monzén Olsson. 



Huvudsidan Rötter har under oktober-november flyttat till en ny internetserver, vilket tyvärr 
resulterade i några veckor utan möjlighet till uppdatering av de lokala Röttersidorna. Även 
VärmlandsRötters medlemssidor har varit oåtkomliga alltför lång tid på grund av detta byte. 

Övrig medlemsservice 

Utbyte av medlemsblad har skett med ett hundratal andra släktforskarföreningar. Dessa 
publikationer förvaras i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de 
kan läsas av besökarna. 

Gunnar Jonsson har verkat som fadder för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) och 
därvid servat DIS-medlemmar med rådgivning. 

Gunnar Jonsson och Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa 
arrangörers regi. 

Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon och e-post besvarats av 
styrelsemedlemmarna och lokalombuden. Många förfrågningar kommer från Norge och USA. 

Ekonomi 

Åter igen ett verksamhetsår med bra ekonomiskt resultat främst beroende på fortsatt ökning av 
medlemsantalet och större netto på försäljningen av publikationer än budgeterat. 

Nedskrivning har gjorts av boklagret med 17812 kr och 19000 kronor har reserverats för kommande 
behov av underhåll av vår hemsida. 

Styrelsen föreslår att årets överskott 254 kr jämte föregående års balanserade vinstmedel 103163 
kr, tillhopa 103417, balanseras i ny räkning 

Slutord 

Organisationen med ansvariga grupper fortsätter och har medfört att många personer har kunnat 
engageras i att arbeta för föreningen. 

Kontakten med medlemmarna har varit livlig under året. Det har skett på olika sätt: Genom möten, 
jourverksamheten, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor och hemsidan VärmlandsRötter. 
Intresset för vår mötesverksamhet har ökat starkt under året både vid Arkivcentrum i Karlstad och i 
Arvika, Kristinehamn, Sunne och Säffle. 

Allmänheten har kunnat komma i kontakt med oss genom vår närvaro på Släktforskningens dag och 
Arkivens dag och de olika arrangemangen kring hembygd och arkiv och genom hemsidan 
VärmlandsRötter. Medlemstalet är ökande. 

Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2010 med tillförsikt och positiv 
förväntan. 

Karlstad i februari 2010 

Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening 

 
 


