Ordföranden har ordet 2013

Från VärmlandsAnor 2013:4
Så har släktforskarsäsongen kommit igång på allvar vilket vi märker genom att det är mycket folk på
våra aktiviteter och många frågor ställs till oss genom våra olika kontaktytor.
Nya medlemmar söker sig till oss vilket bådar gott inför framtiden. På TV går det program som ”Vem
tror du att du är” vilket får många som vanligen inte bryr sig om släktforskning att börja fundera på
sitt ursprung. Dessa program tycker jag för det mesta är bra, men jag tror att vi som själva forskar
ser det med andra ögon än vad annat folk gör.
Många inser nog inte vilket stort arbete som ligger bakom, vilket man inte ser något av under
programmet. Är man uppmärksam kan man hitta kopplingar till sig själv vilket jag och många andra
gjort under åren som detta pågått. Släktforskare eller inte, att hitta kändisar i släkten är alltid
uppskattat.
Den största kändis jag hittat i min forskning är Selma Lagerlöf och efter att ha konstaterat mitt
släktskap med henne borde jag kunna lägga av med forskningen.
Som värmlänning blir det svårt att finna någon med större dignitet. ”Ni värmlänningar är väl inte så
många utan att ni alla är mer eller mindre släkt” kan man få höra. ”Visst”, säger jag men stammar
man från ett gemensamt föräldrapar så anser jag att man är släkt.
Det handlar om Bengt som var trädgårdsdräng på Rud i Hammarö socken när han träffade sin
Maria som var huspiga på samma gård. De fick flera söner varav Håkan är min ana.
Den äldste brodern Erik fick studera och gavs efternamnet Wennervik. Han blev senare i livet far till
Selmas farmor Lisa Maja, sagoberätterskan som betydde mycket för henne.
Bengt bodde sista decenniet av sitt liv hos sonen Erik som under den perioden byggde det
Mårbacka som Selma växte upp på och som hon senare i livet köpte tillbaka och byggde om.
Erik var enligt Selma kunnig i trädgårdodling och anlade en stor köksträdgård norr om boningshuset.
Selma skriver att han var son till en ”trädgårdsmästare”. Denne Bengt är farfars farmors morfars far
till mig.
Själv har jag alltid varit intresserad av släktforskning, redan som barn funderade jag på varför vi
hade så ovanligt efternamn som inte liknade något annat. Men nu är det ju så att långt ifrån alla är
intresserade av släktforskning.
Vad som skiljer oss som har den här inriktningen från de övriga vet jag inte. ”Varför ska man hålla
på med gammalt? Jag lever ju här och nu.” kan man få höra ibland. Jag brukar svara ungefär så att
man måste begripa historien för att för att kunna förstå framtiden, vilket inte alltid imponerar.
Ibland säger jag att det inte handlar om intressen utan vilka perspektiv på tillvaron man har och då
kan det bli en lång diskussion.
Göran Dour

Från VärmlandsAnor 2013:3
Så har vi klarat av en lång och varm sommar här i Värmland. De aktiva i föreningen har fått slita en
hel del under den här perioden.
När det här skrivs har vi klarat det mesta av de evenemang vi planerat att delta i och håller på med
de sista förberedelserna inför resan till Köping och Släktforskardagarna. Eftersom vi själva ska ha
det här evenemanget år 2014 har vi betydligt mera aktiviteter och en utökad bemanning mot vad vi
brukar ha.
Som vanligt handlar det om en monter tillsammans med Värmlandsarkiv. Sfd2014-organisationen
håller möten med andra berörda och flera informationer för tilltänkta utställare hos oss inför nästa år.
Ett 30 medlemmar från våra sfd2014-grupper besöker också utställningen i akt och mening skaffa
erfarenheter inför vad som komma skall.
Min egen släktforskning har jag sällan tid för under sommarmånaderna. Oftast forskar jag under
vintern och letar upp platser att besöka sommartid. Det kan bli många spännande bilturer,
skogsvandringar och det hänt att jag fått ta till kanot för att kunna besöka en otillgänglig stuga som
en släkting använt som fiskarstuga på 1800-talet.
Annars kan det vara frågan om lämningar efter soldattorp, hammarsmedjor och annat. Den här
sommaren har jag gjort en resa med bil och bott hos goda vänner på en gård i norra delen av
Skaraborg och lokaliserat ett 15-tal platser. Det handlar då om området kring sjön Viken och ned till
Tibro eller Kyrkefalla som namnet på församlingen var. Min morfars familj har sina anor därifrån och
den här gången kunde jag hitta ruinerna efter det hus som han föddes i för 148 år sedan. Han
bodde där ända tills han som 27-åring flyttade till Karlstad.
Jag har tidigare sökt efter det här huset utan att finna det. För några år sedan var jag där på
motorcykel och sökte men det blev krångligt med kartorna under skinnjackan. Den uppmärksamhet
som det väckte när jag körde in i byarna kändes inte bra så jag gav upp. Nu blev jag väldigt glad när
jag fann stället och att det var rätt bekräftades av en skylt på en stolpe som en lokal förening satt
upp. Där ser man hur värdefullt kulturarbetet i form av inventeringar av torp och gårdar är. Det är
inte alltid man är säker på rätt plats.
Jag skrev i förra numret om att jag tidigare gjort ett DNA-test. Det var år 2005 och det jag fick fram
då var vilken haplogrupp jag tillhörde och hur de rört sig över jordklotet för att komma till Europa.
Det var alltså 8 år sedan jag höll på med det här och under dessa år har utvecklingen gått framåt på
det här området. I ett amerikanskt TV-program har jag sett hur en artist vars förfäder kom till USA
som slavar, åkte till en by i Afrika och hälsade på sina släktingar.
Nu har jag själv och min hustru hoppat på det här igen och topsat oss samt skickat proverna över
Atlanten. Resultatet kommer att redovisas i fyra steg men det kommer att ta tid förstår jag. Efter en
dryg månad kom steg ett som bara visar att provet mottagits. Vi får se vad det blir av det här.
Hoppas att vi ses på våra aktiviteter under hösten.
Göran Dour Ordförande

Från VärmlandsAnor 2013:2
Så har jag efter att ha blivit vald på årsmötet kommit igång med att arbeta som ordförande i vår
förening.
Anledningen till att jag tog uppdraget var helt enkelt att Hans Olsson slutar på den här posten och
någon måste ju ersätta honom. Att ersätta Hans som dragit ett tungt lass under många år är inte lätt
men någon måste göra det. Han är fortfarande med i styrelsen som vice ordförande och som
tidigare framgått projektledare med delegerat ansvar för Släktforskardagarna 2014.
Medlem i föreningen blev jag redan några år innan jag återvände till Karlstad år 2005. Efter det har
jag varit aktiv och fått hjälpa till i många olika sammanhang. Exempelvis var några år som
sekreterare i Programgruppen en lärorik tid för mig.
Den stora och överskuggande uppgiften under de närmaste åren för oss i föreningen är de redan
nämnda Släktforskardagarna 2014. På olika vis kommer vi alla bli berörda av detta evenemang.
Samtidigt så måste övrig verksamhet rulla på som vanligt med medlemskontakter,
programverksamhet och allt annat vi i nuläget sysslar med.
Utvecklingen går också fort på släktforskarområdet numera. Det kommer ständigt nya företeelser i
form av system, ökad tillgänglighet i register och annat. Detta är också sådant vi har att hantera
under de närmaste åren även om vi har mycket annat att stå i.
När denna tidning kommer ut är vårens program avklarat och vi ser fram mot sommarens aktiviteter.
Vi medverkar på Klarhälja Kärnåsen 8 – 10 juli, Sunne Kulturvecka 6 – 7 augusti, Antik och
Samlarmässan Ransäter 10 augusti och Värmlandsnäs Skördefest 7 – 8 september. Dessutom så
deltar vi på Släktforskardagarna 2013 i Köping 23 – 25 augusti med en egen monter.
Höstsäsongen inleder vi på Värmlandsarkiv 19 september med en temakväll ”Karlstad brand 2juli
1865 – källorna berättar” med Olle Nilsson. Aktiviteterna på dagtid börjar vi den 7 oktober.
Släktforskning med hjälp av DNA-teknik är i starkt ökande ute i världen. Själv gjorde jag en test när
en av de större aktörerna klev ut på marknaden för ett antal år sedan.
Jag fick reda på att jag kom från Cromagnonfolket som sägs vara de första moderna människorna
som kom till Europa för ca 33000 år sedan. Från mänsklighetens vagga i Afrika hade de tagit en
sväng bort över stepperna i Kazakstan och där vänt väster ut och hamnat i Spanien och södra
Frankrike där de satt och gjorde grottmålningar i väntan på att inlandsisen skulle dra sig tillbaka
norrut.
Det var i vart fall så jag förstod det hela. Numera har man utvecklat den här tekniken och kommit en
bra bit längre än på den tiden. Eftersom jag finns med i systemet får jag väl topsa om mig för att se
vad det går att få ut för ytterligare information att ta till sig.
En skön sommar önskar jag er alla.
Göran Dour Ordförande
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God fortsättning på det nya släktforskaråret! Planeringen inför den traditionsenliga
Släktforskningens dag 16 mars på Arkivcentrum pågår för fullt.
Ansvarig för årets evenemang är Lars Gunnar Sander. Tema för året är ”Soldaten i släkten - till fots,
till häst, till sjöss”.
På Förbundets hemsida www.genealogi.se och i deras bokhandel kan du läsa om nyheter, bland
annat har två nya böcker kommit ut ”Släktforskarnas Arbetsbok” samt ” Nordisk Vallongenealogi
1580-1750”.
Som du kanske såg i VärmlandsAnor 2012:4 har Värmlands Släktforskarförening ansökt om att få
genomföra Släktforskardagarna 2014-08-29- -31, vilket förbundet har uppdragit åt oss att göra.
Planeringen med detta är redan i full gång. Besök och samverkan har redan skett med årets
ansvariga i Köping. Hela evenemanget kommer att vara på Karlstad Congress Culture Centre.
Ett antal möten är redan genomförda, bland annat har nu senast sex arbetsgrupper startat med
planeringen.
Föreningens sekreterare Gunnar Jonsson arbetar med hemsidan inför Släktforskardagarna. Den
kommer troligen att finnas tillgänglig någon gång under maj i år.
Inför årets släktforskardagar kommer preliminärt bussar att gå till Köping såväl på lördagen den 24
som på söndagen den 25 augusti för att ge många av våra medlemmar möjlighet att vara med.
Detta även som ett led i våra förberedelser inför 2014! Mera om 2013 års släktforskardagar i
kommande nummer samt på Västra Mälardalens Släktforskares hemsida www.sfd2013.se.
Hoppas du tar del att det utomordentliga arbetet som programgruppen planerar och genomför, både
under dag och kvällstid- detta på Arkivcentrum i Karlstad.
Som tidigare påpekats tar vi gärna emot programförslag inför höstens verksamhet.
Programmet kan du dels se på VärmlandsRötter och i VärmlandsAnor 2012:4.
Som du också kan se finns det ett alldeles utmärkt program hos föreningens lokalgrupper i Arvika,
Grums, Filipstad, Kristinehamn, Hagfors, Sunne och Säffle, deras program finner du på samma
ställe. Alla dessa evenemang kan du besöka utan kostnad, eventuell avvikelse i någon lokalgrupp.
Arbete pågår för fullt med att ge ut föreningens Värmlands Kyrkoboksregister (VKBR3) CD.
Du kan se på vår hemsida vilka 46 församlingar som finns födde, vigde och döde.
Om du är intresserad att registrera någon ledig eller del av församling tar du bara kontakt med Kurt
Eriksson, e-post erikssonkurtb@telia.com , telefon 0550-175 29, som är projektansvarig.
Jag har efter 10 år som styrelsemedlem, varav de sista tre åren som ordförande, avsagt mej
ordförandeskapet i föreningen.
Jag kommer fram till Släktforskardagarna 2014 att vara projektledare för detta mycket intressanta
stora projekt i den projektgrupp som har utsetts.
Glöm inte vårt årsmöte!
Hans Olsson Ordförande

