Ordföranden har ordet 2011
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Intresset för släktforskning verkar bara öka och antalet medlemmar i föreningen är snart uppe i
1.400. Säkerligen har SVT: s släktforskarprogram medverkat till detta, men många tror tyvärr att det
går lika enkelt som det visas på TV. Vi som forskar själva vet att det inte alltid är så enkelt, men att
det samtidigt är mycket spännande!
De digitala släktforskarprogrammen Arkiv Digital, Genline och SVAR erbjuder allt mer i sitt utbud,
vilket gör att fler och fler sitter hemma på sin kammare och forskar.
Varför inte lite oftare göra ett besök på Arkivcentrum i Karlstad eller våra bibliotek, som har det
mesta av utbudet, både vad avser släktforskarprogrammen och dessutom CD- och DVD- skivor. Det
ger också mycket mera genom att man träffar andra släktforskare och kan få del av deras
erfarenheter.
Årets verksamhet beträffande olika evenemang är genomförda och planeringen inför 2012 pågår för
fullt. Troligen kommer vi att medverka på Alsters Herrgård under våren, utöver Höstmarknaden i
Ransäter kanske också Antik och Samlarmässan samt hela veckan under Klarhälja på Kärnåsen.
När det gäller Gammelvala i Brunskog så kommer släktforskargruppen i Arvika att svara för den
veckan.
En ny aktivitet som föreningen engagerat sig i är Bergslagssamverkan, en anslutning av 14
Släktforskarföreningar i Bergslagen.
Vi stod som värdar för Höstträffen den 22 oktober på Picassocaféet- Picassostatyn. Mötet inleddes
av ordföranden för dagen Kurt Eriksson, som också arrangerat det hela, med föredraget
”Kristinehamn ur Järnhanteringsperspektiv” vilket var mycket uppskattat av de 17 deltagarna. Vill du
läsa mera om Bergslagssamverkan gå in på Bergslagsrötter www.genealogi.se/bergslagen.
Utomordentliga föreläsningar har under hösten hållits av Värmlandsarkiv i Arvika, Hagfors och
Filipstad med upp till 60 besökare.
Under våren fortsätter detta med ”Fastighetsforskning” av Petra Berglund i Grums, ”Utomäktenskapliga barn och okända fäder” med Karin Wiik och Anneli Bihl i Sunne och med ”Bruksforskning”
med Thomas Kvarnbratt i Kristinehamn. Dessa tre föreläsningar kommer att besöka alla sex
släktforskargrupperna.
Till detta kommer även den nu planerade och sista släktforskargruppen att starta upp i Filipstad i
samband med invigningen av nya biblioteket i januari 2012.
Kvällens föreläsning blir om ”Utomäktenskapliga barn och okända fäder”.
Årets upplaga av Arkivens dag gick av stapeln i Arvika som firade sina 100 år.
På biblioteket fanns Arkivcentrum, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Landstingsarkivet i Värmland,
Sverige Amerika Centret samt Värmlandsarkiv.
Från Värmlands Släktforskarförening medverkade sex stycken släktforskare med släktforskarhjälp
samt ett bokbord. Mässgeneralen Berit Sande var mycket nöjd med dagen, inte minst med alla
besökare.

Karlstad kommunarkiv anordnade Arkivens dag i Stadshuset 10-12/11 med temat Levande arkiv för
besökarna. Kommunens anställda hade under onsdagen möjlighet att besöka sitt eget
kommunarkiv. Föreningen medverkade med släktforskarhjälp och ett större bokbord.
Tillströmningen var stor under veckan med ett 40-tal besökare per dag med kulmen av besökare
under lördagen. Ansvarig för det fyra dagar långa evenemanget var nye arkivchefen Jon Räftegård,
som var helnöjd vid veckans slut.
Efter Släktforskarförbundets beslut att sparka ut landskapsrötterna från www.genealogi.se har vi
skaffat oss en ny adress till hemsidan. Du finner oss nu på www.varmlandsrotter.se. Föreningens
officiella e-postadress är vsf@varmlandsrotter.se.
Kom ihåg föreningens årsmöte 2012-03-31!
Hoppas du har möjlighet att komma till Arkivcentrum i Karlstad den dagen. Jag önskar alla
släktforskare en God Jul och ett Gott Nytt 2012!

Från VärmlandsAnor 2011:3
Sommaren har nått sitt slut vad avser vår verksamhet. Vi har i sommar medverkat vid flera
evenemang: Edebymarten i Övre Ullerud, Klarhälja på Kärnåsen, Halvarstugan i Norra Finnskoga,
Gammelvala i Brunskog, Kulturveckan i Sunne, Höstmarknaden i Ransäter samt Skördefesten på
Värmlandsnäs. Aktiviteterna har varit mycket givande. Försäljningen vid vårt bokbord har gått
mycket bra och vi har kunnat hjälpa många besökare med släktforskarfrågor.
Hör gärna av dig om du har tips på andra aktiviteter, som du tycker att vi ska besöka/medverka, där
vi kan hjälpa till med släktforskarfrågor. Intresset för släktforskning verkar vara stort världen över
och vi har god draghjälp av massmedia.
Programmet ”Vem tror du att du är”, som BBC startade för sju år sedan, har fått efterföljare i många
länder. I sommar har SVT visat en serie amerikanska avsnitt och i höst kommer det åtta nya
svenska program som kommer att sändas på tisdagar. De som medverkar är: Lena Endré, Dregen,
Måns Herngren, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Caroline af Ugglas Susanne Reuter, Rickard Wolf
samt Torsten Flink. Kanske kan det finnas något nytt att upptäcka för oss.
Värmlands Kyrkoboksregister utgåva nr 2 är nu äntligen klar. Ett föredömligt arbete av Gunnar
Jonsson att få till detta och även av alla som registrerat och korrekturläst - ingen nämnd och ingen
glömd. Nu innehåller CD- skivan 46 församlingar och nästan 700.000 namn på födde, vigde och
döde. Vilka församlingar som ingår, kan du enklast se på Värmlandsrötter.
Projekt ”Hela Värmland” fortsätter i höst med Filipstad, där vi kommer att försöka starta upp en lokal
släktforskargrupp. Föreningens redan etablerade gruppers program kan du sepå annan plats i
denna tidning eller på vår hemsida. Nytt för hösten är att Värmlandsarkiv kommer att ha
föreläsningar i Säffle, Arvika och Hagfors, som sedan kommer att erbjudas övriga.
I år reser Folkrörelsearkivet, Värmlandsarkiv och Landstingsarkivet till jubilerande Arvika och
anordnar Arkivens Dag där den 12 november. Kommunarkivet i Arvika finns också representerat
och viss materiel. Värmlands släktforskarförening är representerad i ”bibliotekshuset” under dagen,
det är i första hand Arvikagruppen som svarar för släktforskarhjälpen.
I Karlstad arrangerar Karlstad kommunarkiv, tillsammans med föreningen och Värmlandsarkiv,
Arkivens dag, i dagarna tre. Arkivet har öppet hus i de egna lokalerna i Stadshuset under
eftermiddagarna 10-12 november. Material med anknytning till personhistoria kommer att visas.
Är nyss hemkommen från årets Släktforskardagar i Norrköping 27-28/8. Konferensanläggning Louis
De Geer, där evenemanget gick av stapeln, är en fantastisk anläggning, delvis belägen i de gamla
fabrikerna. På fredag kväll innan släktforskardagarna var samtliga ordföranden, redaktörer och
cirkelledare inbjudna till konferens. Från föreningen deltog jag själv samt våra tre redaktörer.
I Värmekyrkan, på lördagskvällen, bjöd förbundet in till jubileumsbankett för sitt 25 års firande.
Höjdpunkten för vår del under kvällen var när vår sekreterare Gunnar Jonsson fick motta förbundets
Hedersdiplom för sina framstående insatser inom släktforskningen. En buss med ca 45 av våra
medlemmar anlände under lördag förmiddag. Tyvärr kom mångas förväntningar på skam när det
visade sig att biljetterna var slut till de föreläsningar som annonserats. Detta är ett återkommande
problem som vi hoppas att man löser till nästa år när evenemanget går av stapeln i Gävle.
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Ännu ett årsmöte är avklarat och styrelsen fick förnyat förtroende, vilket vi tackar för.
Ny som ledamot i styrelsen är Thore Jansson från Rottneros, som vi hälsar välkommen. Thore
efterträder Per Magnusson, som vi tackar för den tid han medverkat. Kurt Eriksson, Kristinehamn
har tagit över som vice ordförande efter Jens-Åke Nilsson, som nu får mer tid som kassör och
medlemsansvarig.
Arbetet med ”Nya” VKBR (Värmlands kyrkboksregister) pågår. Vi hoppas på att kunna presentera
cirka 40 församlingar födde, vigde och döda på CD-skivan under Släktforskardagarna i Norrköping
26- 28 augusti. Där kommer vi som vanligt att medverka med ett bokbord.
En bussresa kommer – precis som de senaste åren - att genomföras med avresa från Karlstad
under lördag morgon och åter samma dag. Du kan läsa mer om släktforskardagarna på adress
www.sfd2011.se
Som ni kanske vet har vi släktforskargrupper i Säffle, Grums, Arvika, Sunne och Kristinehamn och i
november startades Hagforsgruppen upp. Under Släktforskningens dag den 19 mars i år var det
verksamhet på alla platser. Mer om detta kan du läsa i redaktörens spalt.
Medlemsantalet i föreningen ökar och vi är i skrivande stund cirka 1350 medlemmar. Intresset för
släktforskning bara ökar. Vi är därmed en av de större föreningarna, om vi räknar bort de
rikstäckande. Även deltagandet i vår programverksamhet ökar, dels i Karlstad och dels i de andra
grupperna, inte minst verksamheten med ”daglediga” när vi allt som oftast fyller den stora
Almqvistsalen på Arkivcentrum.
Verksamheten i sommar börjar med Edebymarten den 4 juni. Vi kommer sedan att vara med på
Klarhälja i Norra Råda, Teknikdagen i Rudskoga, Halvardsstugan i Norra Finnskoga, Gammelvala i
Brunskog, Sunne kulturvecka, Höstmarknaden i Ransäter och avslutar med Skördefesten 3-4
september på Värmlandsnäs. Mer om respektive verksamhet kan du läsa på vår hemsida
www.genealogi.se/varmland.
Kurt Eriksson deltog under mars i ett möte med Samverkan Bergslagsrötter, som han upplevde
mycket positivt. Styrelsen har därefter beslutat att vi skall medverka tillsammans med de andra
föreningarna i detta projekt. Om detta kan du läsa mer på www.genealogi.se/bergslagen
Programgruppen är i full gång med planering av höstens aktiviteter. Programmet börjar den 15
september, första träffen för daglediga är den 26 september, klart är bl a att Helena Röjder från
Värmlands Museum –hon är förresten också en av våra medlemmar – kommer och berättar om
seder och bruk kring dop, bröllop och begravningar, tider och programpunkter kan du se längre fram
på hemsidan.
Har du någon idé på programpunkt så hör gärna av dig till någon i programgruppen eller styrelsen!
Ha nu en riktigt skön sommar – kanske med någon ”släktaktivitet” i form av släktträff eller kanske en
resa i någon förfaders spår – som du kan delge oss andra under hösten, om inte annat kan du
skicka till redaktören Åke Hörnqvist om du har någon bra artikel för VärmlandsAnor!
Hans Olsson
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God fortsättning på det nya släktforskaråret 2011.
Vår medlemsverksamhet startade redan 20 januari med ett mycket intressant föredrag av Maud
Forsberg från Värmlands Museum, som berättade om tidigare okända föremål som återfunnits i våra
kyrkor.
Föreningens medlemsansvarige Jens-Åke Nilsson har tacksamt tagit emot e-postadresser från drygt
hälften av våra medlemmar, många ändringar har kommit in. Vi kompletterar gärna detta från er för
att på ett enkelt sätt kunna informera om vår verksamhet på ett snabbt och enkelt sätt.
Verksamheten är i full gång och slutarbetet pågår inför Släktforskningens dag den 19 mars, som
kommer att äga rum i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Sunne och Säffle. Nytt för i år är bland annat
att DIS Norge medverkar på Värmlandsarkiv i Karlstad. Norska kyrkböcker finns att hämta gratis på
www.genealogi.no. Mera om Släktforskningens dag kan du läsa på sista sidan i detta nummer av
VärmlandsAnor.
Under 1800- talet skedde stora arbetsvandringar från Värmland till Norrland, för arbete inom
skogsindustrin och järnvägen. Många av dessa arbetare återvände, men många blev också kvar
och bildade familj i Norrland. Släktforskarföreningen Alir i Söderhamn har varit i kontakt med oss. De
har planer på att komma till Värmland i höst för att besöka de platser som deras anhöriga
härstammar ifrån - mer om detta i kommande nummer.
Vi har blivit inbjudna att medverka vid ett möte i Örebro någon gång i februari/mars. Tanken bakom
detta initiativ, är att utröna intresset för en samverkan mellan de olika föreningarna i Bergslagen. Du
kan läsa mer om detta på Bergslagsrötter www.genealogi.se/bergslagen.
Arbetet med Nya VKBR 2011 pågår, från 23 församlingar skall vi försöka utöka till ca 50
församlingar på den nya CD-skivan, som vi tänkt ge ut till Släktforskardagarna i Norrköping 26-28
augusti. Vi tar tacksamt emot hjälp för registrering av födde, vigde samt döde.
Sveriges släktforskarförbund har startat upp ett Sverige-Norgeprojekt. Det första mötet hölls i januari
på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Vår förening var representera med två personer. Kontakt har
knutits med Värmlands Hembygdsförbund. Vi kommer att medverka i Näverluren med en sida och
Hembygdsförbundet kommer likaledes att medverka i VärmlandsAnor.
Vi har numer tillgång till Arkiv Digital på vår dator när vi medverkar vid olika evenemang. Företaget
har sponsrat oss med abonnemang mot att vi gör reklam för dem på vår hemsida VärmlandsRötter.
Till sist: Du är hjärtligt välkommen till vårt årsmöte som kommer att äga rum den 26 mars klockan
13.00 i Edbergssalen på Arkivcentrum.
Hans Olsson

