Ordföranden har ordet 2016
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Det har varit en intensiv sommar med många aktiviteter ute Värmland. Nytt för året var vår
medverkan vid Gravadagen, Grava Hembygdsförening. Sommarens verksamheter har för övrigt
varit i Övre Ullerud (Edebymarten), Sunne kulturvecka, Komikerfestivalen i Munkfors, Antik- &
Samlarmässan i Ransäter, Borgviksdagen i Grums kommun samt Filibjur i Filipstad. Om du har
idéer om nya ställen för oss att medverka på hör du av dig till Stefan Svensson i styrelsen.
Mycket uppskattade program har föreningen också haft av varierande slag på Arkivcentrum i
Karlstad. Vid de olika föreläsningarna har det varit mellan 40-60 besökare. Programgruppen har en
mycket bra framförhållning och är redan klar med vårens föreläsningar. Har du förslag på föredrag
kontakta då Sonja Skagerud Östlund, som är sammankallande och ansvarig för programgruppen.
Som vi tidigare redovisat blev det ett överskott efter Släktforskardagarna 2014 tack vare att
föreningen gjorde allt arbete själv. Styrelsen beslutade därför att anordna en bussresa för våra
medlemmar - i stort sett kostnadsfritt. Viss begränsning av antalet deltagare blev det med hänsyn till
vårt besöksmål. För egen del tycker jag bussresan blev mycket lyckad. Organisationsgruppen för
resan vill framföra ett stort tack för alla uppskattande mejl, telefonsamtal mm som kommit från
deltagarna på resan. Vi hoppas att föreningen kan genomföra något liknade längre fram.
Sveriges Dödbok 1860-2016 var planerad att ges ut 2017, eventuellt i samband med
Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 augusti. För närvarande fattas ett antal ej klara församlingar
åren 1860-1900. Beslut i ärendet vad som kommer att ske tas av Förbundet i november.
Del av styrelsen representerade föreningen under Riksstämman i Umeå den 19 augusti, Carl-Johan
Ivarsson, redaktör för Värmlands- Anor, deltog samtidigt i Redaktörskonferensen. Under lördagen
var vi nyfikna på vad alla utställare hade att erbjuda. Det blev en intressant och givande dag och vi
kunde konstatera att det var ett mycket välordnat evenemang. Jag tycker personligen att det är
viktigt att Släktforskardagarna även förläggs till övre halvan av Sverige även om det blir lång resväg
för oss med bil.
En nyhet för alla som är intresserade av gamla kartor är att Lantmäteriet nu har släppt sina
Historiska kartor före 1928 fria. Fri nerladdning och användning via deras hemsida. https://
etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/ s/advancedsearch.html. Det är bara att ladda ner
kartorna i pdf-format, använda och förstora i sin egen dator. En fantastisk källa. Efter kartorna
kommer ofta koncepten med detaljerad information av vare jordplätt.
Jag vill också påminna om vårt årsmöte på Arkivcentrum i Karlstad den 16 februari 2017 klockan
13.00.
Till sist önskar jag alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!
Hans Olsson
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Sommaren för vår ”yttre verksamhet” är snart tillända. Vi har medverkat på ett flertal platser som
Filibjur i Filipstad, Släktforskardag i Borgvik, Komikerfestivalen i Munkfors. Kvar i sommar just nu är
Antik- & Samlarmässan i Ransäter, Kulturveckan i Sunne samt Gravadagen.
Vi tar tacksamt emot förslag på nya platser för 2017 där vi kan medverka.
För min egen del var sommarens höjdpunkt min medverkan under kursen ”Gamla Tider” som
kursledare för en grundkurs i släktforskning på EFS kursgård Sandvikengården i Brunskog. En
alldeles fantastisk anläggning med bland annat bad, kanoting, skogspromenader mm. Det var inte
bara släktforskning som stod på kursutbudet, dessutom erbjöds Akvarellmålning, Lek och skapa i
ull, Smide, Tälja i färsk björk, Äldre målartekniker och inte minst Emil och Ida ”barnpassning” mm för
de små, när föräldrarna går på kurs. Kurserna på Sandvikengården är öppna för alla som
intresserade.
Under sommaren har Eva Lejrin och jag fram och tillbaka diskuterat och planerat medlemsresan till
Axvall, Karlsborg mm. Det har varit många vändor fram och tillbaka. Om detta slår väl ut bland våra
medlemmar kommer vi att försöka genomföra en resa även nästa år. Tanken är då att resan skall
vara tidigare under våren-sommaren.
Enda sättet för oss nu i år är att ”först till kvarn” kommer att gälla vid anmälan. Resan genomförs
med en buss dvs vi har ett begränsat antal platser och på besöksmålen finns inte möjlighet att ta
emot fler besökare vid samma tillfälle. Vi har heller ingen uppfattning om hur stort intresset är,
eftersom någon liknande resa inte genomförts på många år.
Jag vill också informera lite om föreningens kommande verksamhet. Vi har fått ett mindre
kontorsutrymme på plan 4 på Arkivcentrum - samma våning som Föreningsarkivet i Värmland, där vi
kan ha mindre sammankomster samt förvara en del av vårt eget materiel, så att detta blir mer
åtkomligt.
Arkivens dag 12 november kommer att vara på Kils bibliotek. Där kommer vi att kunna vara
behjälpliga med släktforskarfrågor. Vi kommer även att ha ett bokbord där.
När jag skriver detta är förväntningarna stora på Släktforskardagarna i Umeå 19-21 augusti, där vi
endast kommer att delta i kongressen och vår redaktör Carl-Johan kommer att delta i
redaktörskonferensen. Efter diskussioner har vi beslutat att inte delta i utställningen.
Släktforskardagarna 2017 kommer att gå av stapeln i Halmstad och förhoppningsvis tar kommande
styrelse beslut att delta med ett bokbord där. Enligt information kommer dagarna inte att äga rum i
samma lokaler som 2007, då det var mycket trångt och otillgängligt.
Styrelsen har diskuterat att ha någon form av träff för våra medlemmar i Göteborg och Stockholm
eventuellt under 2017 på någon av dess platser.
Vår nya hemsida är under arbete och vi hoppas att den blir tillgänglig i höst. Vi gjorde ett försök med
inspelning av ett föredrag under Släktforskningens dag i mars med Annika Sandén, men tyvärr blev
ljudet så dåligt med vår utrusning att vi inte gjorde det åtkomligt på VärmlandsRötter.
Inför hösten har Föreningen (programgruppen) tillsammans med Arkivcentrum tagit fram ett mycket
intressant program, som vi kommer att informera om längre fram men du kan redan nu se delar av
detta på hemsidan.
Ha en fortsatt bra sensommar och höst önskar
Hans Olsson
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Lördagen den 2 april genomfördes årets årsmöte och jag tackar för förtroendet att ha blivit omvald
som ordförande för 2016.
Hur länge skall en ordförande ”sitta”? För egen del känner jag det som så, att nytänkande behövs
efter fem år som ordförande. I dagsläget väljs ordföranden på ett år. Styrelsen har diskuterat en
motion till årsmötet 2017 att ordföranden skall ha en mandatperiod på två år. En stadgeändring
beslutades bland annat på årets årsmöte, vilket innebär att vi kan hålla vårt nästa årsmöte redan i
februari 2017.
Till lördagen 5 mars hade Sveriges Släktforskarförbund inbjudit till Samrådskonferens på Nordiska
Museet i Stockholm. Föreningen representerades endast av undertecknad, en lång resa för en
eftermiddag, men styrelsen ansåg att det var av värde att vi deltog. Vi hade gruppvisa diskussioner
för senare redovisningar om bland annat förbundsavgiften, Rötters Vänner, CD/DVD/databaser,
handböcker, årsboken, Bokhandeln och Släkthistoriskt forum. Jag har framfört till
förbundsordföranden Erland Ringborg, att med hänsyn till långa resvägar för många, inte minst för
vår egen del, så bör konferensen vara minst en hel dag och att denna dag anpassas till när anslutna
föreningars årsmöten är inplanerade 2017, därmed kanske i slutet av 2016 eller tidigt i januari 2017.
Jag läser huvuddelen av våra ”utbytestidningar”, som är ett 90-tal, och ser att många föreningar har
kurser i släktforskning såväl grundkurser som fortsättningskurser och ”specialkurser”. För vår egen
del har vi diskuterat detta men av flera anledningar går det inte, bland annat beroende på att vi har
vår verksamhet på Arkivcentrum Värmland, vilket medför många fördelar men också någon nackdel
inte minst att vi inte kan genomföra kurser. Jag har för egen del haft fyra grundkurser under våren,
vilket medför att man får träffa många intresserade nya släktforskare och tänk att få se deras glädje
när de finner allra minsta bakåt i tiden. Det har också inneburit cirka 30 nya medlemmar till
föreningen.
När det gäller våra ”utbytestidningar” kommer jag att vara mottagare av dem från dags datum. Vår
redaktör Carl-Johan tar sedan hand om dem för att skriva och publicera ”Ur andra medlemsblad” i
VärmlandsAnor.
De som har möjlighet att besöka Arkivcentrum Värmland kommer att upptäcka vilket lyft pentry,
korridor och expedition har fått, inte minst skall ni i forskarsalen ta del av vårt bibliotek och
tidningsställställ, som flyttats dit från pentryt av Eva Lejrin och Sune Paulsson. I skrivande stund är
det inte helt klart, men vi hoppas att det ska bli bättre att ta del av detta.
Vill även här påminna om att det är av stor vikt att du som har e-post meddelar denna och även
adressändring till vår medlemsansvarige Thore Jansson. Du missar annars information som skickas
ut via epost och tyvärr kommer ett flertal tidningar tillbaka eftersom adressen är fel.
Glöm inte att spara lösenordet för medlemmar som finns på inplastningen.
Till sist – ha en riktigt skön sommar och glöm inte att föreningen deltar i många sommarevenemang,
då jag hoppas att vi ses!
Hans Olsson
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Min egen släktforskning startade år2000 med en kursanmälan i Forshaga. En kurs, som aldrig blev
av på grund av för få deltagare. Tog därför själv tag i det hela, vilket ställde till med problem på
grund av alla de fel jag gjorde i början. Kanske detta ändå blev en bra lärdom.
På biblioteket i Forshaga fanns då mikrokort över Grava, Nedre och Övre Ullerud, det vill säga det
som nu är Forshaga kommun. Detta innebar att jag hade allt på min farmor Emmas anor åtkomligt
där.
Pastorsexpeditionerna i Grava och Forshaga var de enda jag behövde besöka för att komplettera
utöver vad som fanns på biblioteket. Kan så här i efterhand tycka att när denna möjlighet fanns, så
var det var alldeles utmärkt att få läsa originalhandlingar. I samband med besöken på
Pastorsexpeditionerna var även kyrkogårdarna intressanta men tyvärr fanns inget där att hämta så
långt tillbaka.
Efter cirka ett halvår på biblioteket i Forshaga var det hela slut i och med att min farfar Karl var född i
Bro socken. Därmed var det dags att besöka Värmlandsarkiv då nyinflyttat till ”gamla semis” i
Karlstad.
Värmlandsarkiv var en helt annan miljö, massor av kortläsare, fullt med folk i hela salen och man var
tvungen att i förväg boka en kortläsare. Det var en klar fördel att komma dit och få hjälp med bland
annat läsning av gammal text.
I dag är det mer tomt i forskarsalen med besökare, de flesta kan jag tro sitter hemma och forskar.
Antalet forskare har ökat, vilket jag tydligt kunnat följa under mina 12 år i styrelsen. Medlemsantalet i
föreningen har ökat från då ca 1000 medlemmar till nu ca 1600.
Nu har jag börjat om igen från början för en kontroll av det jag gjorde för över 10 år sedan. Allt jag
gjorde på biblioteket och på Värmlandsarkiv har faktiskt stämt. Min avsikt med detta är att få en
antavla publicerad i VärmlandsAnor någon gång i framtiden.
Hans Olsson

