Ordföranden har ordet 2006
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Den 23 september hade styrelsen ett mycket givande heldagsmöte i Forshaga varvid föreningens
verksamhet och organisation inför framtiden ingående diskuterades. Vi kom då fram till sex olika
ansvarsområden:
1 Ordföranden
2 Information

Lars Gunnar Sander
Gunnar Jonsson och Åke Hörnqvist

3 Utställningar och mässor Hans Olsson
4 Projek
Jens-Åke Nilsson
5 Administration
Liv Hagberg
6 Program

KG Lindgren

Den här organisationen är nödvändig med tanke på att vi är en av Sveriges största
släktforskarföreningar med många järn i elden. Det är därför inte tillräckligt med en styrelseledamot
som ansvarig för varje område. Till sin hjälp behöver han eller hon även folk utanför styrelsen. Vi
efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att ingå i denna organisation! Hör av dig
till någon i styrelsen!
Även Sveriges Släktforskarförbund funderar som bäst över hur framtiden skall se ut och vilka
områden som skall prioriteras. Vi har fått en förfrågan från förbundet där man vill veta våra åsikter i
saken. I skrivande stund har vi ännu inte formulerat något svar på detta. Själv har jag funderat en
del över de mängder av register, databaser, släktböcker mm som finns och som produceras i en
strid ström. Mycket finns på internet, en del hos föreningar och en del hos enskilda släktforskare.
Det börjar bli omöjligt att hålla reda på alla sökvägar, även för en erfaren släktforskare. Borde man
inte försöka organisera detta på något sätt? Man skulle ju kunna börja med att upprätta enkla
checklistor som sedan efter hand byggdes ut med något slags sökprogram.
Amerikanarnas självförtroende är helt utan gränser! Man kastar sig frejdigt in i vidlyftiga projekt i den
fasta förvissningen att the American way är överlägsen allting annat. Och nu är det risk för att
fiaskot i Vietnam och Irak kommer att upprepas på släktforskningens område! Mormonerna har
nämligen för SVAR:s räkning åtagit sig att personregistrera alla Sveriges kyrkböcker. Detta
gigantiska arbeta skall vara slutfört redan år 2008! Man tar sig för pannan! Tack vare Genline vet vi
att det rör sig om 32 miljoner sidor. Hur många sidor hinner en effektivt arbetande mormon tolka,
registrera och kontrolläsa på en timme - fem kanske i bästa fall. Då skulle det behövas ca 1300
heltidsarbetande registrerare sex dagar i veckan för att klara målsättningen. Vad är det sedan för
kvalitet vi kan förvänta oss här, när personnamn och namn på byar, gårdar och torp skall tolkas av
icke svenskspråkig personal? Folk som tycker att de egendomliga krumelurerna över bokstäverna a
och o är oväsentliga, med andra ord inte känner till å, ä och ö. Hur har egentligen SVAR resonerat i
den här frågan? Bara som ett exempel från mitt eget registreringsarbete: står det Jansson, Jonsson
eller Jönsson i kyrkboken? Endast en tidsödande jämförelse mellan olika källor kan förhoppningsvis
ge svar på en sådan fråga. Vi kan idag konstatera att felaktiga uppgifter tyvärr sprider sig snabbt,
framför allt via internet, från släktforskare till släktforskare. Och hur blir det då när nybörjare och
okritiska "forskare" i framtiden kanske enbart kommer att begagna sig av mormonernas register? En
annan fråga är om man tänker utnyttja de register som redan finns utarbetade av föreningar och
enskilda forskare? Eller skall man uppfinna hjulet på nytt?
Lars Gunnar Sander
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I förra numret av VärmlandsAnor rapporterade vi från Släktforskningens Dag den 18 mars. Liknande
reportage har sedan droppat in i den ena släktforskartidningen efter den andra. Mängder av bilder
föreställer människor som vetgirigt flockas kring läsapparater, datorer och digra pärmar fullproppade
med släktutredningar! Mycket lyckade evenemang med andra ord, men stopp, det är ändå något fel
här. Vad är det för människor som vi ser på reportagebilderna? Det är ju nästan uteslutande bara
gamla tanter och farbröder! Här har uppenbarligen släktforskarrörelsen ett allvarligt problem. Hur
skall man engagera yngre människor för att vitalisera verksamheten och trygga återväxten?
Samtidigt vet vi att så gott som alla nya släktforskare bittert ångrar att man inte börjat tidigare med
sin forskning. Det här är frågor som styrelsen i vår förening bland annat kommer att diskutera under
en heldag i höst. Vi kommer då att ta upp frågan om hur verksamheten skall bedrivas i
fortsättningen? Skall vi fortsätta som hittills med möten och föredrag eller skall vi kanske arbeta mer
i projekt? Vår organisation bör också ses över. Vi behöver t ex arbetsgrupper som under styrelsen
får svara för vissa frågor. Allt detta kräver att fler medlemmar engagerar sig mer aktivt. Du som har
synpunkter på det här, tveka inte att höra av dig till styrelsen!
I det här numret av VärmlandsAnor finner du höstens program som innehåller en nyhet. Våra träffar
har nämligen nu förlagts till torsdagskvällar. Dessa kvällar stänger ju Arkivcentrums forskarsal inte kl
16.00 utan håller öppet till kl 20.00. Programgruppen har räknat ut det så finurligt att den rationelle
medlemmen då kan forska till kl 18.30 och därefter gå direkt till föreningsmötet. För säkerhets skull
har vi kollat denna idé med arkivet som faktiskt räknar med ett större antal besökare på detta sätt.
Slutligen vill jag uppmana envar, för vilken gång i ordningen vet jag inte, att förse redaktören med
stoff! En släktforskare har ju alltid något att berätta. Är du osäker på hur du skall formulera dig så
hjälper redaktören dig att få stil på det hela. Är det förresten någon som vet om några värmlänningar
deltog i spanska inbördeskriget? I Populär Historia läste jag nyligen att fem hundra svenskar
kämpade på republikanernas sida. Många av dessa hade inspirerats av Radio Madrids svenska
sändningar där en viss Kajsa Rothman från Karlstad stod för uppmärksammade inslag. Hon skrev
också många artiklar i Karlstadstidningen och verkade aktivt för den svenska spanienhjälpen. Förlåt
en okunnig, men vem var denna Kajsa och finns det någon som har något att berätta härom?
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Som framgår av referatet från årsmötet så blev det denna gång en del ändringar i föreningens
styrelse. Nya styrelseledamöter är Margaretha Modén och Rånald Engelbrekt som jag vill hälsa
varmt välkomna. Så fick vi också en ny redaktör, Åke Hörnqvist, även han varmt välkommen till det
ansvarsfulla uppdraget.
Själv blev jag omvald till ordförande och tackar naturligtvis för förtroendet. Men nu har jag innehaft
denna post sedan 1988 och det är egentligen en alldeles för lång tid. Och före det var jag kassör i
fem år. Därför meddelade jag årsmötet att detta får bli det sista året som jag sitter som ordförande.
I början av april blev det ett förfärligt ståhej. Och varför det då? Jo, Svenska Dagbladet publicerade
en artikel där en viss mr George Walker Bush, med andra ord USA:s president, påstods härstamma
från lilla Sillerud i Värmland. Jag plus några andra släktforskare med anknytning till Värmland blev
uppringda och utfrågades av olika massmedia. Också reportageteam från kungliga huvudstaden
gjorde sig omaket att leta sig ut till Sillerud där eb förvånad allmoge intervjuades. Trots mitt
påpekande att jag inte är någon expert på just emigration och nya Sverige så insisterade man på att
få sända en intervju med mig på SVT24. Där gjorde jag mig skyldig till ett smärre landsförräderi
genom att påstå att presidentens anfader Måns Andersson sannolikt var finne! Till samma slutsats
har dock även den finländske släktforskaren K-G Olin i Jakobstad kommit enligt ett mail han hade
vänligheten att tillsända mig efter TV-framträdandet. Därom kunde man också läsa några dagar
senare i Nya Wermlandstidningen.
Vår senaste fikaträff på Arkivcentrum var i mitt tycke mycket lyckad. Ett 25-tal medlemmar kom
samman och berättade vad man funnit om släktforskning på Internet. Det är synd att det inte
kommer fler till dessa träffar. Ett av de intressantaste inläggen svarade Pelle Norelius för. Bland
annat nämnde han brevdatabasen som man finner under SVAR:s hemsida. Denna hade jag inte
ägnat något som helst intresse, men nu gick jag hem efter mötet och testade den. Och se, där fanns
ju uppgifter som berörde min egen forskning!
När detta skrivs så är Genline tillsammans med DIS på turné i Värmland. Man far runt till de olika
biblioteken med Genlines husbil och demonstrerar släktforskning på Internet. Detta var något som vi
i vår styrelse av en händelse fick kännedom om bara några dagar i förväg. Inom vår styrelse är vi
synnerligen förvånade över Genlines egendomliga marknadsföring! Nog borde det väl ha varit
intressant för företaget att samarbeta med vår förening i detta sammanhang?
I sommar kommer vi att vara med på Gammelvala i Brunskog, Forshagadagarna och
Släktforskardagarna i Stockholm/Nacka. Till hösten har programkommittén inom styrelsen diskuterat
en eventuell anbytarträff. Du som läser detta, hör gärna av Dig med önskemål om var vi lämpligen i
så fall skulle förlägga en sådan träff.
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Inom styrelsen arbetar vi med diverse projekt. Fler kyrkboksregister är exempelvis på gång tack
vare flitiga medlemmar. Är du intresserad av att ta dig an någon socken, så tveka inte att kontakta
styrelsen. Hittills har dessa register givits ut i bokform. Nu arbetar vi med att även kunna ge ut dem
på CD.
Snart räknar vi med att lägga ut personregister till VärmlandsAnor på VärmlandsRötter. Registret
blir tillgängligt för våra medlemmar. Här kommer du att finna samtliga personer som omnämnts i vår
tidning alltsedan starten 1983.
Jämfört med många andra föreningar har vi hittills saknat en utställningsmonter i anslutning till
vårt bokbord vid släktforskardagarna. Nu skall vi råda bot på detta. En rejäl monter har anskaffats
som vi nu skall fylla med innehåll. Har du några idéer om detta, så hör av dig!
Vår senaste forskarkatalog kom ut 1999 och säkert är många uppgifter där inaktuella. Vi diskuterar
nu i styrelsen om vi skall ge ut en ny katalog i bokform eller om vi skall lägga ut den på
VärmlandsRötter? Eller möjligen skall vi inte göra någondera. Anbytarforum och Disbyt täcker ju till
största delen det aktuella informationsbehovet.
De senaste somrarna har vi deltagit med ett litet bokbord på Gammelvala i Brunskog. Men
instundande sommar kommer vi att satsa rejält på denna värmländska begivenhet. Går allt i lås så
blir det ett samarbete med Genline som då kommer till Brunskog med sin demonstrationsbuss.
Vid årsmötet förra året föreslog vår sekreterare Gunnar Jonsson i en motion att styrelsen enbart
skulle bestå av ordinarie ledamöter. Suppleanterna, eller ersättarna som det numera heter, skulle
således försvinna. Årsmötet ansåg emellertid att det inte var utrett i detalj hur avvecklingen av
suppleanterna skulle gå till. Ärendet återremitterades därför till styrelsen. Som den uppmärksamme
läsaren ser i detta nummer av VärmlandsAnor, så tar nu styrelsen upp ärendet på nytt i ett förslag.
Den här gången anser vi dock inte att förslaget är förenat med några komplikationer. Saken är
nämligen den att två suppleanter har anmält att de på grund av arbetsbelastning vill avgå i förtid och
de övriga två har undanbett sig återval. Bästa tänkbara läge för ifrågavarande ändring av stadgarna
föreligger således. Men det är ju naturligtvis tråkigt att fyra duktiga medarbetare lämnar styrelsen.
Välkommen till årsmötet som hålls på Släktforskningens dag den 18 mars!
Lars-Gunnar Sander

