Ordföranden har ordet 2012
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Höstens program har genomförts med fulla hus på Arkivcentrum. Det har även varit god anslutning
hos våra lokalgrupper i Grums, Säffle, Arvika, Sunne, Hagfors, Filipstad och Kristinehamn.
Föreningens ”yttre verksamhet” har i höst begränsats till Julmarknaden i Forshaga
Hembygdsförening på hembygdsgården Bråtarna i Skived.
Hur många besöker förbundets hemsida, www.genealogi.se ? Det finns mycket att ta del av där.
Inom kort kommer du där att kunna läsa Förbundets tidning Angeläget, du kan dessutom handla i
Rötterbokhandeln.
Föreningens kommissionsförsäljning begränsas i första hand till de vanligaste CD/DVD-skivorna
1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 samt Sveiges dödbok 1901-2009 samt ett antal handböcker.
Under släktforskardagarna i Gävle presenterades bland annat två nya CD- skivor ”Begravda i
Sverige 2” samt ”Svenska ortsnamn”. I Släktforskarnas årsbok 2012 hittar du numera ”latinordlistan”
som tidigare gavs ut som ”Latin för släktforskare”.
Några ord om Ordförandekonferensen i Gävle konserthus 24 augusti. Sveriges
Släktforskarförbunds ordförande inledde dagen med att bland annat informera om ett sjunkande
medlemsantal i föreningarna, vilket inte är fallet för oss.
Förbundet mår bra och ekonomin är god. Gravstensinventeringen är i full gång, men man ser gärna
att fler hjälper till med detta.
Kommande släktforskardagar 2013 kommer att äga rum i Köping. Preliminära intressenter fanns för
2015 och 2016.
Ingela Broström, 1:e vice ordförande i Sveriges Hembygdsförbund propagerade för ett upprop om
att behålla sockenindelningen, se VärmlandsAnor 2012:3.
Sist för dagen var Anders Nordström från Riksarkivet, som informerade om ”frisläppandet” av ett fritt
SVAR, det troliga är att det blir gratis för biblioteken och utbildningsväsendet (skolor, universitet etc)
men inget bestämt ännu.
Under släktforskardagarna i Gävle diskuterades inom vår styrelse samt med eventuella
samarbetspartners om att ansöka om att få dessa till Karlstad 2014. Du kan läsa mera om detta i
Eva Lejrins artikel i detta nummer.
Kom gärna med idéer inför 2013! Vi ska, trots planeringen inför Släktforskardagarna 2014, försöka
att hålla samma program med föreläsningar mm på Arkivcentrum. Det kan ev bli något mindre med
vår medverkan under sommaren vid olika evenemang i länet.
Därmed vill jag önska en God Jul och ett Gott nytt År!
Hans Olsson
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En regnig sommar är nu ett minne blott. Nu ser vi fram emot en fin höst.
Vi har lagt bakom oss en vecka med Klarhälja på Kärnåsen, varit med på Forshagafestivalen,
Kulturveckan i Sunne och Släktforskardagen i Borgvik samt Skördefesten på Värmlandsnäs.
Trots regn har vi haft gott om besökare vid de olika evenemangen. Vi har också avverkat
släktforskardagarna i Gävle, som du kan läsa om på annan plats i tidningen.
Kvar för året är Arkivens dag som går av stapeln lördagen 10 november på Arkivcentrum i Karlstad
med temat ”1912-2012 – vilka var ambitionerna och vad blev det.”
Ansvariga för årets upplaga är Karlstad kommunarkiv, men vi medverkar givetvis. Året slutar med
att vi deltar under Julmarknaden på Forshaga Hembygdsgård Bråtarna 24 och 25 november.
Har du något förslag på kommande sommars evenemang tar vi tacksamt emot det.
Som du kan se i detta nummer av VärmlandsAnor, har programgruppen inom styrelsen, som vanligt
tagit fram ett höstprogram. Synpunkter och förslag från medlemmarna på framtida program och
aktiviteter är alltid välkomna.
Du kan ta kontakt med någon i programgruppen eller styrelsen och framföra vad just du tycker
föreningen skall ta upp och verka för.
Några tips om du passerar eller planerar en tur: slussarna i Forshaga på Skivedsidan, en tur över
bron till andra sidan älven, där du finner Klarälvsrummet med laxfisket i forsarna i Klarälven och ett
besök på LM Erikssonmuseet i Värmskog. På dessa platser kan man också njuta av en härlig
räksmörgås - i Forshaga på Bergsgården Skived och i Värmskogs café.
Arbetet fortsätter med nästa version av VKBR. Ta gärna kommande mörka årstid i anspråk med att
dra ditt strå till stacken med renskrivning av hel eller del av någon församling.
Vår kontaktman är Kurt Eriksson, som lämnar vidare upplysningar om ”lediga” församlingar.
Som sagt – hösten är här och med den så kör vi igång med jourkvällarna på Arkivcentrum. Från och
med den 20 september finns en av oss på plats varje torsdag mellan kl 16-19 för att hjälpa till med
släktforskning. Kom gärna dit!
Hans Olsson
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Så var ännu ett årsmöte avklarat i vår förening.
I år blev det stora förändringar i styrelsen. Jag vill tacka avgående ledamöter Gunnar Allenmark,
Majlis Andersson, Margareta Eder samt Jens-Åke Nilsson för det fina arbete de lagt ned under sin
tid i styrelsen.
Samtidigt vill jag också tacka för det nya förtroendet som ordförande samt hälsa de nya
ledamöterna Ann-Greth Carlsson, Anita Dagmarsdotter, Eva Lejrin och Lars-Åke Salling välkomna
till kommande styrelsearbete.
Nya styrelsen hade sitt första möte 19 april. Då beslutades bl.a. att efter varje möte skall Eva Lejrin
vid uppdatering av Värmlandsrötter, ge en kort information om vad som avhandlats och som är av
intresse för medlemmarna.
Vidare kan jag informera om att vi fick en lägesrapport av Britt Rosén som registrerar ”Boltzius”,
arbetet fortsätter enligt plan.
Föreningen har nu ca 1430 medlemmar. Våra websändningar diskuterades och dessa kommer att
fortsätta i höst.
Föreningens lokalgrupper från Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle
samlades mangrant vid vårmötet på Arkivcentrum.
Syftet med samlingen var att planera programmet inför hösten. Vid mötet deltog även styrelsen,
Folkrörelsernas arkiv för Värmland samt de kontaktpersonerna som finns för lokalgrupperna.
Värmlandsarkivs medverkan i höst hade i förväg skickats ut till berörda. Nästa samordningsmöte blir
i oktober.
Som ni kanske sett här på VärmlandsRötter, så har föreningen ändrat i sin organisation. Den stora
förändringen är program, där planeras och genomförs all inre och yttre verksamhet.
Inre verksamhet är programmen på Arkivcentrum, ”daglediga” samt föreläsningar.
Den yttre verksamheten är det som planeras för sommaren, Klarhälja i Norra Råda 7-15 juli,
Halvarstugan i Norra Finnskoga 15 juli, Antik och Samlarmässan i Ransäter 10-11 augusti,
Kulturveckan i Sunne 7-8 augusti samt Värmlandsnäs Skördefest 1-2 augusti.
Vi kommer att medverka under Släktforskardagarna 24-26 augusti, som i år går av stapeln i Gävle,
med bokbord samt information.
Tema för året är "Resor i tid och rum". Den populära bussresan, som vi haft tidigare år till
släktforskardagarn, kommer inte att anordnas i år. Vi anser att det blir för kort tid på plats pga av
lång resväg. Du kan finna programmet för dagarna på www.sfd2012.se
Som jag tidigare nämnt pågår arbetet med den nya utgåvan av Värmlands Kyrkoboksregister
VKBR3.
Medlemmar har anmält sig för registrering av 23 socknar. Om du intresserad av att åta dej någon
registrering, ta kontakt med Kurt Eriksson, e-post: eriksson.kurtb@telia.com
Den nya utgåvan är planerad till Släktforskardagarna 2013, då föreningen samtidigt firar sitt 30årsjubileum. Den tidigare utgåvan VKBR2 med 46 församlingar är klar sedan 2011. Påminner också
intresserade om att delta i Gravstensinventeringen enligt utsänd e-post.
Önskar alla en trevlig sommar!
Hans Olsson
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Välkommen till ett Nytt Släktforskarår! Framför oss ligger ett spännande 2012!
Utvecklingen på Släktforskningens område rullar på med ständigt nya saker. Inte minst genom
Sveriges Släktforskarförbund, som planerar nygamla projekt som t ex ”Namn åt de Döda” och
”Gravstensinventeringen”.
Du kan läsa mer om dessa projekt på Förbundets hemsida www.genealogi.se. Du kanske själv är
intresserad att medverka?
Programkommittén inom vår styrelse har gjort ett bra arbete och har tagit fram ett intressant
vårprogram, som du kan se i denna tidning eller på VärmlandsRötter, obs den nya adressen
www.varmlandsrotter.se.
Vårt eget projekt ”Hela Värmland” är för närvarande avslutat i och med uppstarten i Filipstad
torsdagen 19 januari. Ett 40-tal intresserade kom till mötet. Anneli Bihl och Karin Wiik höll en
uppskattad föreläsning om ”Utomäktenskapliga barn och okända fäder”.
En ansvarig grupp för Filipstads Släktforskargrupp utsågs, med Liz Randin som sammankallande.
Verksamheten i de övriga lokala Släktforskargrupperna fungerar mycket väl med många deltagare
under programlagd verksamhet.
Vårt nästa stora projekt är en nyutgåva av Värmlands Kyrkoboksregister (VKBR3). Vår ambition
är att CD- skivan skall vara klar inför Släktforskardagarna 2013. Vi tar tacksamt emot hjälp att
registrera födde, döde och vigde. Om du är intresserad tar du kontakt med Kurt Eriksson.
Ett försök med Webb-sändning, d v s utsändning via Internet, gjordes den 8/12 med ett föredrag av
Helena Röjder, Värmlands museum, vilket handlade om ”Dop bröllop och begravning i forna tider”.
Tack vare den nya tekniken kunde ett 50-tal besökare på biblioteket i Kristinehamn ta del av
föredraget. För att vara ett första försök fungerade mycket väl.
Syftet med dessa sändningar är att föreningens medlemmar på distans skall kunna ta del av
föreningens aktiviteter. Det skall även vara möjligt för föreningens medlemmar att under viss tid
därefter ta del av föredragen via Internet.
Registreringen av helbrägdagöraren Fredrik A Boltzius brevsamling har kommit igång på nytt. Du
kan se på vår medlemssida allt eftersom det kommer in ytterligare brev.
Snart stundar årets höjdpunkt på hemmaplan - Släktforskningens dag - lördagen den 17 mars.
Program kommer att genomföras på Arkivcentrum i Karlstad samt hos lokalgrupperna i Grums,
Säffle, Sunne, Hagfors och Kristinehamn. Mer om detta i broschyr samt på VärmlandsRötter och i
denna tidning.
Hans Olsson

