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Från VärmlandsAnor 2015:4 

Jag har skrivit förut om det växande intresset för släktforskning. I höst har våra programträffar på 
Arkivcentrum dragit fulla hus. Säkerligen är SVTs program ”Vem tror du att du är”, våra lokalgrupper 
mm bidragande orsaker. Föreningen har nu ca 1600 medlemmar. 

En kväll i september samlades styrelsen och våra lokala släktforskargrupper för ett höstmöte på 
Arkivcentrum i Karlstad. Representanter från Arvika, Grums, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, 
Munkfors, Sunne och Säffle deltog. Ny för året var Munkforsgruppen. Bland annat diskuterades 
årets budget och budgeten för 2016. Ett avtal mellan föreningen och lokalgrupperna diskuterades 
och fastställdes. Du kan hitta lokalgruppernas programverksamhet på föreningens hemsida. 

Jag har fått information från Värmlandsarkiv om de pågående förändringarna av lokalerna. En ny 
handikappanpassad disk kommer att finnas i expeditionen, fikarummet renoveras och får nya 
möbler, en ny anslagstavla sätts upp i entrékorridoren. För vår del försvinner tills vidare hyllorna för 
våra utbytestidningar och vår ”föreningsinformation” vilket återstår att lösa. Under 2016 kommer nya 
datorer i forskarsalen. 

Några av styrelsens medlemmar har deltagit i en kurs i WordPress, med vår redaktör för 
Värmlandsrötter Gunnar Jonsson i spetsen. Vår hemsida kommer i sinom tid att få nytt utseende 
och bli enklare att uppdatera. 

Programgruppen (inre verksamhet) har redan sjösatt vårens program, det har såvitt jag vet aldrig 
varit klart så i så god tid, och är därtill ett kanonprogram: DNA i släktforskningen, Gustava-bygden, 
Giftprästen Lindbäck från Silbodal, Hur släktforskar man i Finland, Missdådare - Brott och 
människoöden i Sverige omkring 1600 (Släktforskningens dag) och Domstolsforska. Alla dessa 
föredrag är du välkommen till kostnadsfritt på Arkivcentrum. 

Vi planerar också att spela in ett föredrag och lägga ut det på hemsidan så att de som inte har 
möjlighet att närvara kan ta del av detta. När detta blir vet vi ännu inte. 

Vid några av vårens programträffar på Arkivcentrum har du som är medlem möjlighet att köpa våra 
egna produkter till medlemspris, se varmlandsrotter.se under Postorder. Vi har även delar av 
förbundets artiklar, dessa finns på hemsidan under rubriken Kommissionsförsäljning. CD/DVD 
skivor skickar vi hem om så önskas, då tillkommer porto. 

Föreningens egen CD Värmlands kyrkoboksregister (VKBR) med 74 församlingar är under ständigt 
arbete men vi behöver fler registrerare, hör av dig om du är intresserad. 

Till sist, du har väl sett på hemsidan att vi har gått med i Facebook, vår redaktör heter Elisabeth 
Björkman. 

Önskar ett Gott Nytt År 2016 

Hans Olsson 

 

  



Från VärmlandsAnor 2015:3 

Vilken avslutning på sommaren med detta strålande väder under augusti! Snart sitter vi i höstrusket 
framför våra datorer och forskar igen. 

Föreningen drog ner på den ordinarie verksamheten under förberedelserna inför 
Släktforskardagarna i Karlstad, men nu har vi nu återgått till det vanliga igen. Under sommaren har 
vi medverkat i Edebymarten, Klarhälja, Borgviksdagen, Sunne Kulturvecka, Filibjur i Filipstad, Antik 
& Samlarmässan i Ransäter samt Skördefesten på Värmlandsnäs. För egen del var jag med under 
Klarhälja på Kärnåsen - mest bara regn, men ett fantastiskt program under veckan. Vi fanns i år 
som tidigare år i By Missionshus där ett antal besökare fick god hjälp av oss. Under Antik & 
Samlarmässan fanns vi i Soldattorpet på hembygdsgården. Utöver oss fanns det 325 försäljare med 
fyllda bord, och det var en invasion av 6500 besökare till evenemanget. Har du förslag på var vi kan 
medverka i ”Yttre program” inför sommaren 2016, kontakta då Stefan Svensson e-post 
stefan.svensson@bahnhof.se. 

Vårt höstprogram som vi kallar ”Inre program”, dvs. den verksamhet som i huvudsak finns på 
Arkivcentrum kan du nu också se i det programblad som programgruppen med vår ansvariga Sonja 
Skagerud Östlund har samordnat med Arkivcentrum. Har du något förslag på program skicka det då 
till Sonja på e-post sonja.skagerud@telia.com. 

Förväntningarna är stora inför 2015 års Släktforskardagar i Nyköping. Föreningen har vid några 
tillfällen kontaktats av projektledaren Barbro Stålheim och vi har bidragit med våra erfarenheter från 
förra året. 

Vi vet hur mycket arbete det krävs för detta, vi ägnade två års förberedelser inför 
Släktforskardagarna i Karlstad 2014, ett gigantiskt arbete. 2016 kommer släktforskardagarna att 
vara i Umeå. 

Föreningens utgåva av Värmlands Kyrkoboksregister (VKBR 3) som vi lanserade i augusti 2014 har 
blivit en succé, med ca 300 sålda exemplar. På den finns födde-, vigde och döde i 73 socknar i 
Värmland. Arbetet pågår nu med nästa version men mycket finns kvar att göra. Om du intresserad 
av att hjälpa till med att registrera lediga socknar kan du höra av dig till Kurt Eriksson på e-post 
erikssonkurtb@telia.com. 

På vårt styrelsemöte i augusti diskuterades mycket om förnyelsearbete, bland annat att en nyare 
modernare hemsida skall komma till närmaste året och att vår föreningsbroschyr bör göras om. Vår 
logga diskuterades också och en grupp utsågs att svara för det hela. 

Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta. Vill du dessutom vara med och hjälpa till med något hör 
du av dig till mig på e-post hans_hugo@uvtcmail.se. 

Nyheter från Sveriges Släktforskarförbund och SVAR (Riksarkivet) 
• Två nya handböcker från Förbundet: Släktforska med DNA och Domstolsforska. 
• Bokserien Släktforskning i Norden: Hur släktforskar Finland, Norge och Danmark. 
• Från SVAR: Folkräkningen 1910 på CD. 

Dessa kan du hitta på Värmlandsrötter och köpa genom oss, då slipper du både frakt och eventuella 
fakturakostnader vid avhämtning på Arkivcentrum. 

Till sist: VärmlandsAnors redaktör Carl-Johan Ivarsson efterlyser artiklar från er medlemmar! 

Hans Olsson 

 
  



Från VärmlandsAnor 2015:2 

Nu börjar man få lite distans till Släktforskardagarna 2014 i Karlstad. Med facit i hand kan vi 
konstatera att dagarna verkligen blev lyckade. Detta bland annat tack vare alla som ställde upp helt 
ideellt, hela 91 stycken – apotekare, brevbärare, läkare, civilingenjörer, chaufförer, säljare, bagare 
mm – inget lämnades bort till externa företag. Detta gav ett bra överskott, som nu kommer 
föreningens medlemmar tillgodo. 

När styrelsen beslutade att åta sig detta stora projekt insåg vi samtidigt att föreningen var tvungen 
att trappa ner sin normala verksamhet bland annat genom att inte medverka i så många evenemang 
utanför Karlstad. Föreläsningarna på Arkivcentrum i Karlstad fortsatte i stort sett som tidigare. 

Som nygammal ordförande är det åter dags att tillsammans med styrelsen och däribland flera nya 
styrelsemedlemmar att ta tillbaka det vi avstod från 2012 då projektet med släktforskardagarna 
startade. 

Till allas vår glädje har vi också fått tillbaka en nygammal redaktör för VärmlandsAnor, Carl-Johan 
Ivarsson eftersom Åke Hörnqvist, som varit redaktör under ett antal år, valt att sluta. Carl-Johan har 
tidigare varit både styrelsemedlem och redaktör för VärmlandsAnor. 

Planeringen för hösten är nu i full gång. Ny ansvarig för verksamheten (föredrag) på Arkivcentrum är 
Sonja Skagerud Östlund, för evenemangen ute i länet bl.a Filibjurveckan, Filipstad, Klarhälja, 
Kärnåsen, Antik- och Samlarmässan i Ransäter är Stefan Svensson. 

Planeringen för föreningens deltagande Släktforskardagarna i Nyköping pågår också för fullt. Vi 
kommer att delta med ett bokbord med ”våra egna” produkter, bland annat vår populära CD VKBR 
3, som redan köpts av ca 300 släktforskare. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att besöka 
oss på plats. Som du kan läsa om i VärmlandsAnor kommer en buss, i första hand för medlemmar, 
att starta från Årjäng och Arvika lördagen 29 augusti. 

Lars-Göran Jansson har uppdaterat vår föreningsinformation på Släktforskarförbundets hemsida, 
www.genealogi.se. Där kan du hitta mycket om vår verksamhet liksom också på vår egen hemsida 
www.varmlandsrotter.se. 

På Rötter kan du också läsa mer om nya Sveriges dödbok 1860-till nutid, planerad utgivning 2017 
eller 2018. 

Hans Olsson 

Ordförande 

 
  



Från VärmlandsAnor 2015:1 

Så har jag kommit fram till det sista ”har ordet” för min egen del. Efter två år lämnar jag uppdraget 
som ordförande i föreningen. När jag tog över uppdraget var det för att kunna hjälpa till när 
arbetsbelastningen på oss ökade under de år arbetet med projekt Släktforskardagarna 2014 pågick. 
Det har varit en väldigt intressant tid men väldigt arbetsamt för hela föreningen. Som ordförande 
känner jag en stor tillfredställelse för hur väl vi har lyckats med hela verksamheten under den här 
perioden. 

Att vara ordförande är en tämligen tidskrävande uppgift och jag har fått frågan vad jag ska göra nu 
när det här uppdraget försvinner. Jag kan nog säkert säga att jag tänker ta upp min egen 
släktforskning igen efter att den legat i träda i två år. Visst har jag släktforskat så att säga i tjänsten, 
men något strukturerat med mitt eget har det inte blivit. Fortfarande känner jag ett sug på gränsen 
till missbruk efter att hålla på och färdig blir man som bekant aldrig. Jag är numera också delägare i 
ett antal tävlingshästar och den verksamheten tar minst lika mycket tid som släktforskningen. 

Jag funderar mycket på den utveckling som varit inom släktforskarområdet under de 12 – 15 år jag 
själv mera intensivt har hållit på. Första gången jag var i forskarsalen på Arkivcentrum Värmland 
fanns där inga datorer, utan lokalen var fylld av seniorer som satt och kämpade med 
mikroficheläsarna. De var där under stora delar av dagen och hade skaffning med sig. Pratade och 
hade kul i fikarummet där stämningen verkligen kunde vara på topp. Riktigt så är det ju inte i dessa 
dagar som vi nu lever i. Numera finns välmatade datorer i forskarsalen med system där man kan få 
fram det mesta som över huvud taget finns inom släktforskningsområdet. Allt detta är dessutom 
gratis, men ändå är det rätt så ofta glest med folk där. Nu när nästan alla sitter hemma och klickar 
på sådant som man skaffat sig efter sina egna behov, blir inte turerna till forskarsalen lika frekventa. 
Det är i det här läget som släktforskarföreningarnas aktiviteter blir särskilt viktiga. Min erfarenhet är 
att det är genom att bryta sina erfarenheter med andra forskare som man själv utvecklas på 
området. Här har hela släktforskarsverige en stor uppgift, att få de aktiva att träffas inte bara på 
internet utan också i verkligheten. 

Jag vill tacka er alla som hjälpt till och stöttat mig och föreningen under de här åren, ni är inte få. 
Samtidigt vill jag sända en tanke till den tillträdande styrelsen som inte har någon lätt uppgift i 
efterdyningarna av vårt stora projekt. Jag önskar er all lycka och framgång i era uppdrag. 

Göran Dour 

Ordförande 

 
 


