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Från VärmlandsAnor 2010:4 

Vintern är här, det märks om inte annat när man kommer till Värmlandsarkiv. Forskarsalen är oftast 
fylld med studenter och andra forskare. 

Många gnäller om de mörka och dystra november- och decembermånaderna, men då är det 
högsäsong för släktforskaren att sitta vid sin dator och upptäcka det ena efter det andra. 

Höstens program har varit fullspäckat med olika aktiviteter. 

Ett mycket uppskattat program för daglediga på Värmlandsarkiv med temat, ”Fader okänd, 
föräldralösa barn och adoptioner” framfördes av Karin Wiik och Annelie Bihl. Salen blev helt fylld 
och de ansvariga, Jens-Åke Nilsson och Göran Dour, hade fullt upp med att se till att alla fick plats. 
Efter föredraget serverades kaffe och det blev det livliga diskussioner. 

Föreningens lokalombud samlades lördagen 30 oktober på Värmlandsarkiv under Lars Gunnars 
Sanders ledning till ett späckat eftermiddagsprogram. Ett av syftena med samlingen var att täcka de 
luckor vi har med lokalombud. 

Efter detta möte har vi fått ytterligare lokalombud i Västra Ämtervik, Holmedal och Östmark. Om du 
har frågor på någon kyrksocken vänder du dig i första hand till våra lokalombud. På vår hemsida 
under rubriken ”Lokalombud för Värmländska socknar” kan du se alla lokalombud. 

Studiecirklar i släktforskning finns nu hos de flesta studieförbund. Det är grundkurser, 
fortsättningskurser (data), läsa gamla handstilar och registrering av forskningsresultat såsom 
Disgen, Min Släkt, Holger mm. 

Projektet ”hela Värmland” fortskrider. Nu finns Sunne Släktforskargrupp på VärmlandsRötter med 
program och kontaktpersoner. Även Probanden i Grums har anslutit sig till oss. 

Torsdagen den 2 december skall vi ha ett upptaktsmöte i Hagfors. Vi hoppas på ett positivt gensvar 
även där.. 

Sveriges Släktforskarförbunds utgivning av dvd:n ”Döda i Sverige 1901-2009” har blivit en succé. 
Vår kommissionsförsäljning har passerat över 100 st. Vi tillhandahåller även släktforskarlitteratur 
samt CD- skivor med folkräkningarna 1900 och 1970. 

Några framtidsvisioner 2011: föreningens utgivna CD, VKBR Värmlands Kyrkoboksregister med 23 
sökbara församlingar födde, vigde, döde kommer med största sannolikhet ut i ny version till 
Släktforskardagarna i Norrköping i augusti med ett ytterligare antal sökbara församlingar. 
Medlemsantalet fortsätter att öka i samma omfattning. 

Ett nytt initiativ är att förbättra informationen till medlemmarna, i första hand när det gäller aktuella 
händelser. Eftersom detta går via e-post, är vi angelägna om att få in så många dylika adresser som 
möjligt. 

Hör gärna av dig med förslag och idéer! Med denna maning vill jag samtidigt tillönska dig en God Jul 
och Gott Nytt År 

Hans Olsson 

 



Från VärmlandsAnor 2010:3 

Ett halvår har jag nu varit föreningens ordförande och ingen dag utan telefonsamtal eller e-post. Det 
är ofta förfrågningar från Norge och USA. 

De flesta släktforskarfrågorna skickar jag vidare till våra lokalombud, där det finns sådana. När det 
gäller förfrågningar från USA och Norge tar vår förre ordförande Bengt Nordstrand hand om dem. 

Sommarens evenemang har varit mycket lyckade. Vi har deltagit på Edebymarten i Övre Ullerud, 
Gammelvala i Brunskog, Klarhälja på Kärnåsen, höstmarknaden i Ransäter Halvardsstugan i N 
Finnskoga, Sunne Kulturvecka och Skördefesten på Värmlandsnäs. 

Vid deltagandet i dessa aktiviteter inspirerar vi besökarna till att börja med släktforskning vilket bl.a 
resulterar i studiecirklar och nya medlemmar. Vi får också en bra avsättning för våra böcker och CD- 
skivor samt knyter nya kontakter. 

Årets stora aktivitet - utöver Släktforskningens Dag - är Släktforskardagarna. I år arrangerades de i 
Örebro. Vi hade en monter på mässan tillsammans med Värmlandsarkiv och för oss var dagarna en 
succé. 

Vi hade massor av besökare, våra böcker och CD gick åt som smör i solsken. Fler artiklar om detta 
evenemang finns i detta nummer av tidningen. 

En ordförandekonferens hölls fredagen 27 augusti i Conventum, där förbundsordförande Barbro 
Stålheim var ansvarig. Vi avhandlade bl.a. 

1) Hur mår förbundet? Förbundsordförande Barbro Stålheim, förbundskassören Lars Sandell och IT- 
ansvarige Björn Jönsson. 

2) Jubileumsåret 2011, förbundet fyller 25 år nästa år. 

3) Familysearch samarbetar med Riksarkivet med indexering av sökning i kyrkböckerna, 400 
miljoner namn sökbara, Le Roy Billberg. 

4) Vad gör hembygdsrörelsen för att utveckla sin verksamhet? Generalsekreteraren Jan Nordvall i 
Sveriges Hembygdsförbund. 

5) Vad gör vi för att utveckla vår rörelse? K-I Ångström från förbundet. 

6) Genline har blivit en del av Ancestry. Genlines vd Mikko Ollinen. 

7) Hur ser släktforskningen ut i framtiden? DIS ordförande Daniel Berglund. 

Under Släktforskardagarna skapas många kontakter och klart blev redan att SVAR och DIS-Norge 
kommer att medverka under Släktforskningens dag i Karlstad 19 mars 2011. Kvar av föreningens 
aktiviteter i år är att vi medverkar under ”Karlstad årets kulturkommun 2010” på biblioteket i Karlstad 
den 16 oktober, Arkivens Dag den 13 november Zakrisdal, och till sist julmarknaden i 
Hembygdsgården Bråtarna i Forshaga den 20- 21 november. 

Under höstlovet kommer ”Programgruppen” att erbjuda ett 10-tal högstadieungdomar en information 
om släktforskning och ”prova-på” under två dagar på Värmlandsarkiv. 

Projektet ”Hela Värmland” går framåt. Den 29 september kommer vi att vara i Sunne på biblioteket 
kl 18.00, då information om DIS även utlovas. 

Hans Olsson 

 



Från VärmlandsAnor 2010:2 

Som ny ordförande vill jag börja med att tacka för det förtroende jag har fått. 

I ”Verksamhetsinriktningen 2010” har vi konkretiserat ambitionerna för vårt arbete under 
innevarande år. Texten hittar du på VärmlandsRötter under ”föreningen”, samt i VärmlandsAnor 
2010:1. 

Föreningens medlemsantal ökar hela tiden, vilket är mycket glädjande. För närvarande är vi drygt 
1300 medlemmar. Detta kan kanske till viss del bero på de program Sveriges Television visat under 
hösten, men även på våra egna programlagda aktiviteter, som vi i regel har måndag- eller 
torsdagkvällar på Arkivcentrum i Karlstad. Föreläsningssalen brukar då för det mesta vara helt fylld. 

I höstas startade vi dessutom en aktivitet som vi kallar ”Daglediga”. Detta projekt bedrivs en 
eftermiddag varannan vecka. Under hösten och våren har deltagarantalet varit 30-50 personer. 

Föreningen genomför också projektet ”Hela Värmland”, vilket innebär att vi försöker flytta ut vår 
verksamhet i länet, då vi blir mer tillgängliga. Våra lokala grupper finns numera i Säffle, 
Kristinehamn, Arvika och Filipstad, och i tur härnäst står Sunne. En kontaktperson ur styrelsen 
kommer att knytas till resp grupp. 

Våra evenemang har utökats. Från att vi deltagit på Gammelvala, kommer vi under sommaren 2010 
att vara med i Edeby 5 juni, höstmarknaden i Ransäter, Klarhälja, skördefesten på Värmlandsnäs 
samt julmarknaden på Forshaga Hembygdsgård. 

Den stora begivenheten för oss under året är Släktforskardagarna 28 och 29 augusti i Örebro. Även 
i år kommer vi att arrangera en bussresa dit. 

Vår hemsida - www.genealogi.se/varmland - utvecklas hela tiden. Kontakta gärna vår webb-
redaktör, som tacksamt tar emot synpunkter. 

VärmlandsAnor utkommer fyra gånger per år. För att fylla den med läsvärt material, är redaktören 
helt beroende av bidrag från medlemmarna. 

Ett stort projekt inför nästa års släktforskardagar i Norrköping är att vi fram till dess skall ta fram en 
utökad version av Värmlands Kyrkoboksregister CD som nu innehåller 22 församlingar, målet är det 
dubbla. Om du gjort egna registreringar av en församling eller kan tänka dig göra det, kan du 
kontakta vår sekreterare Gunnar Jonsson. 

Du kan även lämna bidrag till vår forskarkatalog på VärmlandsRötter så att fler kan ta del av din 
forskning. 

Hans Olsson 

 

  



Från VärmlandsAnor 2010:1 

Jag har bett att få sluta som ordförande i Värmlands släktforskarförening. Det beror inte alls på 
några problem med föreningen. Det är bara min del som ena parten i ett äldre par som nu gör att 
det ansvar som ordförandeskapet medför blir lidande. Då är det bättre att lämna över till någon 
annan med mer kraft. 

Nu kan det vara av intresse att reflektera litet över hur vår förening har utvecklats under de tre åren 
2007 – 2010. Det har faktiskt hänt en hel del. 

Låt mig börja med de olika slagen av mötesverksamheter som vi haft. Släktforskningens dag, den 
tredje lördagen i mars varje år, har blivit ett etablerat inslag i våra aktiviteter. Kring 250 till 300 
personer har besökt Arkivcentrum varje gång för att ta del av ”pröva på”- aktiviteter vid datorerna, se 
på utställningar och höra på inspirerande föredrag. Vi har inte riktigt vågat dra på med mer 
annonsering, för lokalerna klarar knappast så mycket mer folk på en gång. Föreläsningssalen har 
varit full och kön vid datorerna har funnits hela dagen. Ska detta evenemang växa måste det nog bli 
genom en utvidgning till fler orter och platser. 

Samarbetet med Värmlandsarkiv och Arkivcentrum har utvecklats väl under dessa tre år. Vi har 
numera skrivet ett avtal som reglerar detta samarbete. Utöver evenemang som Släktforskningens 
dag och Arkivens dag, så bidrar vi varje torsdagkväll (16 – 19) med jourhavande forskarhjälp i 
forskarsalen. Dessutom har vi tillgång till Arkivcentrum för våra olika mötesaktiviteter, vilket är 
ovärderligt. Det är på sin plats att framföra ett tack till Värmlands arkiv för ett utomordentligt gott 
samarbete. 

Våra mötesaktiviteter på Arkivcentrum har utökats och framför allt fått ett allt större antal deltagare. 
Det är allt från spännande föredrag, till enklare erfarenhetsutbyte. Nu har vi möten både kvällstid 
(vanligen torsdagar) och dagtid (måndagar). Att vi numera skickar påminnelser per epost bidrar 
säkert till att allt fler hittar till våra möten. 

Hela Värmland har vi kallat projektet att uppmuntra till bildande av lokalgrupper på andra orter än 
Karlstad. Dessa grupper kan på eget initiativ starta aktiviteter på den egna orten, och de kan söka 
om stöd hos styrelsen för detta. Säffle fanns sedan tidigare, nu har tillkommit grupper i Kristinehamn 
och Arvika, och Sunne är på gång. Under våren prövar vi med ett besök i Filipstad. Grupperna har 
visat sig vara livskraftiga och idérika. 

Detta har skett i samarbete med de lokala kommunbiblioteken i Kristinehamn, Arvika och Sunne, 
som alla har varit tillmötesgående med lokaler och vi har gett synpunkter på bibliotekens 
förutsättningar att fungera som platser för forskning med databaser och uppkoppling till de 
internetbaserade tjänsterna. 

Vi har också besökt ett antal av de lokala hembygdsföreningarna i samband med deras egna 
aktiviteter. Så har vi varit i Bjurtjärn/Storfors, Brunskog, Forshaga, Nyed, Ransäter, Rudskoga, 
Rämmen och Väse. 

Detta om mötesverksamheter. Vårt arbete med olika slags register har fortsatt och har undergått en 
utveckling från olika pappersregister som det dominerande, för att allt mer gå över till digitalt lagrade 
register, t.ex. på CD. Av de 100 värmländska socknarna har vi nu kyrkboksregister för 23 st. på vår 
CD-skiva. Tanken är att fortsätta bygga ut detta, även om det inte går att säga idag i vilken takt 
detta kan ske. Det beror i mycket på hur mycket hjälp vi kan få av våra aktiva medlemmar. Sedan 
får framtiden avgöra om CD-skivor i ständigt nya versioner är lösningen, eller om det är bättre att 
lägga upp alltihop på nätet. 

Vi har också varit på bettet när det gäller att bidra till den nya Sveriges dödbok, som ska omfatta 
åren 1901 – 2010, och således kan lysa upp de hittills ”mörka åren” 1901 – 1945. Att vi klarat av 
detta beror dels återigen på gott samarbete med Värmlandsarkiv, dels på vår ihärdigt pådrivande 
sekreterare Jens-Åke Nilsson. Utan Jens-Åkes insats hade det inte varit möjligt att klara av detta. 

Vår hemsida, VärmlandsRötter, har också utvecklats under de senaste tre åren, i detta fall tack vare 
Gunnar Jonsson, en annan av våra outtröttliga medarbetare. Materialet på sidan har växt, och min 



uppfattning är att sidan blivit alltmer lättillgänglig och aktuell. Men ibland blir det tillfälliga bakslag, 
som när vi anslöt till Släktforskarförbundets server. Då gick det plötsligt inte längre att komma åt 
våra lösenordsskyddade medlemssidor. Det har varit sorgligt segt att komma tillrätta med detta, 
men det kommer att ske på ett eller annat sätt. Men det står också klart att sådan här teknik åldras 
snabbt och styrelsen har därför insett att vi måsta lägga en del pengar på en modernisering. 

En trevlig sak, som åtminstone delvis hänger ihop med ordförandeskapet, är alla frågor, en del per 
telefon, många per epost, som kommit om allehanda släktforskningsproblem. En del av dessa har 
det varit ett nöje att kunna hjälpa. I några fall har vi gått bet. Ett par dussin förfrågningar om året från 
Amerika hör till dessa, och har i några fall lett till spännande tankeutbyte, som fördjupat min bild av 
den svenska sociala historien under 1800-talet och början av 1900-talet. 

Jag funderar nu på i vilken form delar av detta material kan överlämnas till Sverige-Amerika centret, 
en annan av våra stående samarbetspartner. Centret, som tidigare kallade sig Emigrantregistret, 
har utvecklats på ett intressant sätt, genom att bredda sitt fokus på emigrations- och 
immigrationsforskning till att inte bara handla om USA, utan också inte minst Norge, som är en viktig 
del av den värmländska historien. 

Även om jag slutar vara ordförande, kommer jag inte att försvinna. Jag kommer säkert att kunna 
påträffas vid våra olika möten, som jour i forskarsalen m.m. Det har varit tre givande år. 

Bengt Nordstrand 

 
 


