
  
 
Verksamhetsåret 
Föreningens tjugoåttonde verksamhetsår omfattar tiden 2011-01-01 till 2011-12-31. 
 
Medlemmar 
Antal medlemmar 2010-12-31 1315 
Nya medlemmar 2011 160 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift 104 
Antal medlemmar 2011-12-31 1371 
(Varav familjemedlemmar) 62 
 
Medlemsavgiften 
För 2011 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem. 
 
Hedersledamöter 
Bo Cider, Molkom 
Bernhard Granholm, Kristinehamn 
Anders Höglund, Kristinehamn 
Lars Gunnar Sander, Forshaga 
 
Styrelse 
Ordförande och evenemangsansvarig: Hans Olsson, Forshaga 
Vice ordförande och projektansvarig: Kurt Eriksson, Kristinehamn 
Kassör och materialförvaltare: Jens-Åke Nilsson, Karlstad 
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle 
Programansvarig: Gunnar Allenmark, Hammarö 
Informationsansvarig: Anneli Johannesson, Hammarö 
Ledamot: Majlis Andersson, Molkom 
Ledamot: Margareta Eder, Karlstad 
Ledamot: Thore Jansson, Rottneros 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Bernhard Granholm, Kristinehamn, Karl-Gustav Lindgren, Säffle 
Revisorsuppleant: Olle Skoog, Kristinehamn 
Valberedning: Lars Gunnar Sander, Forshaga (sk), Peter Borg, Molkom, Margareta Modén, Karlstad 
Redaktör VärmlandsAnor: Åke Hörnqvist, Hammarö 
Layout VärmlandsAnor: Olle Andersson, Karlstad 
 
Årsmötet den 26 mars 2011 
Avgående styrelseledamöter var Gunnar Jonsson, Jens-Åke Nilsson, Gunnar Allenmark och Per 
Magnusson. Omval av de tre förstnämnda. Ny styrelseledamot efter Per Magnusson blev Thore Jansson. 
Omval av valberedning, revisorer samt redaktörer. Vid styrelsemötet den 26 mars konstituerade sig 
styrelsen enligt ovan. Efter årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta och många intressanta diskussioner 
mellan deltagarna hördes bland borden.. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har hållit sju ordinarie protokollförda sammanträden samt en heldags planeringsdag där 
styrelsens fortsatta inriktning, organisation och ekonomi diskuterades samt protokollfördes. 
Organisationen med uppdelning i olika ansvarsområden har fortsatt under året och har fungerat bra. 
 
Hans Olsson har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Norrköping den 26 augusti. 
Gunnar Jonsson, Åke Hörnqvist och Olle Andersson har deltagit i Släktforskarförbundets 
redaktörskonferens i Norrköping den 26 augusti. 
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Hans Olsson, Jens-Åke Nilsson och Kurt Eriksson har som ombud representerat föreningen vid 
riksstämman i Norrköping den 27 augusti. 
 
Projektgruppen 
Kurt Eriksson (sk), Jens-Åke Nilsson och Thore Jansson. 

Projektgruppen uppgift är att driva projekt inom föreningens ram. Gruppen skall såväl sätta igång samt 
genomdriva och följa upp igångsatta projekt. Under året har gruppen arbetat med följande projekt: 

Kyrkoboksregistrering. Föreningens andra CD-skiva av Värmlands kyrkoboksregistrering, VKBR2, utgavs 
under  augusti månad i samband med släktforskningsdagarna i Norrköping. VKBR2 omfattar 46 
församlingar med tillsammans 698063 poster. Projektet fortlöper med ambitionen att kunna utge nästa 
version år 2013. 

Projekt Hela Värmland syftar till att erbjuda träffar och programaktiviteter för släktforskare även på andra 
platser i Värmland än Karlstad. Lokala släktforskargrupper finns nu i Säffle, Grums, Kristinehamn, Arvika, 
Sunne samt Hagfors. På alla dessa platser ordnas nu regelbundet släktforskarmöten och läshjälp på 
respektive orts bibliotek, allt i gott samarbete med respektive bibliotek. Arbetet med bildandet av 
ytterligare en lokalgrupp i Filipstad har under året påbörjats med upptaktsmöte planerat till januari 2012. 
När sistnämnda lokalgrupp är bildad kommer projektet att avslutas. 

Registrering har fortsatt av F.A. Boltzius brevsamling vid Värmlands Museum. Brevskrivare registreras med 
namn, datum och adress för att ge forskare en hjälp att komma in i brevsamlingen på ca 33 000 brev. 
Projektet sker i samarbete med museet. Efterhand som registrerade volymer blivit genomgångna har dessa 
publicerats på medlemssida i VärmlandsRötter som medlemsförmån. Arbetet är för närvarande vilande då 
ny registrator sökes. 

Två projekt har avslutats under året ,projektet ”Om Släktforskning”, ett bildspel till hjälp som en första 
introduktion för nya släktforskare. Projekt två ”Om Värmlands släktforskarförening” en information om 
föreningen och medlemskap. Båda finns nu i föreningens programvaror samt har distribuerats ut till 
samtliga lokalgrupper. 

Programgruppen 
Gunnar Allenmark (sk), Majlis Andersson, Margareta Eder, Lars Gunnar Sander och Eva Lejrin 
(del av året). 
 
Programgruppens ansvar är att anordna medlemsmöten och sammankomster i föreningen. Under året har 
vi också tagit över uppgiften att vara samordnare för sockenombuden. 
 
Under 2011 har vi ordnat 8 temakvällar och dessutom 7 träffar på dagtid. Vi har bemödat oss om att 
ha ett så varierat program som möjligt i förhoppning om att alla skall hitta något intressant, såväl nybörjare 
som vana släktforskare. Träffarna har varit öppna för alla intresserade. 
 
På våren var ämnena Dolda skatter i våra kyrkor, Samhällets uppbyggnad under 1800-talet, Om 
Trossnäs fält, Sjöfart på Vänern, Småprotokollen i domböckerna samt Fastighetsforskning. Vid ett 
tillfälle demonstrerades släktforskarprogrammet Min släkt och vid ett annat Disgen. 
 
Under hösten fick vi lyssna på föredrag om Inrikes pass, Gruvhanteringen i Nordmark, Skogsfinnar i 
Nordvärmland, Bygdeband och Dop, bröllop och begravning i forna tider. I slutet av september 
ordnade vi en utflykt till Trossnäs fält. Olle Nilsson från Arkivcentrum guidade på ett förtjänstfullt sätt. 
Dagen avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och smörgås. På en träff för daglediga berättade 3 
medlemmar om spännande levnadsöden man hittat i sin egen forskning.  
 
Vid samtliga tillfällen har det varit glädjande många som deltagit 
 
Evenemangsgruppen 
Gruppen har under 2011 planerat och genomfört externa evenemang, svarat för fortbildningen av styrelse 
samt medhjälpare och ansvarat för jouren på Värmlandsarkiv. Under året har Hans Olsson varit 



sammankallande. Gunnar Jonsson har svarat för arkivjouren. I gruppen har dessutom ingått Liv Hagberg, 
Ingegerd Karlstedt och Gunilla Klarqvist. 
 
Föreningen har under året genomfört/medverkat i följande evenemang: 
 
Släktforskningens dag 
Den årligen återkommande aktiviteten Släktforskningens Dag gick i år av stapeln lördagen den 19 mars på 
Värmlandsarkiv. Planeringen för dagen samordnades med Värmlandsarkiv genom Petra Berglund. 
Inbjudna externa medverkande var DIS-Norge samt SVAR Ramsele, som bland annat hade föredrag om 
sin verksamhet och sitt utbud i Edbergssalen. Som vanligt medverkade Karlstad Kommunarkiv, 
Landstinget i Värmland, Sverige America Centret, samt Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Under dagen 
var ca 300 besökare på plats. Som vanligt hittade de flesta upp till det populära Café Almqvist. Vid 
föreningens lokalgrupper i Grums, Säffle, Arvika, Sunne, Hagfors och Kristinehamn anordnades också 
Släktforskningens dag med aktiviteter som var välbesökta. 
 
Släktforskardagarna i Norrköping 
Släktforskarna i Norrköping bjöd tillsammans med Ancestry  in till årets släktforskardagar på Louis de 
Geer i Norrköping 26-28 augusti. Föreningen medverkade tillsammans med VärmlandsArkiv med ett 
bokbord. Många intressanta föredrag samt ett antal andra besök erbjöds. Föreningens nya CD - VKBR2 
Värmlands Kyrkoboksregister gjorde succé och såldes till sista skivan. På CD-skivan finns 47 församlingar 
med över 600.000 namn på födde/vigde/ döde i Värmland. 
 
Som tidigare år anordnades en mycket uppskattad bussresa med start i Årjäng. Under resan hade vi lotteri, 
frågesport mm i den fullsatta bussen.  Mer om släktforskardagarna kan du läsa i VA 2011:3. 
 
Arkivens Dag 
Arvika, som firade sitt 100- årsjubileum, stod som värd för detta evenemang. Vi medverkade där under 
lördagen den 12 november tillsammans med Landstingstinget i Värmland, Folkrörelsernas arkiv för 
Värmland, Sverige America Centret samt Värmlandsarkiv. Under lördagen räknades ca 500 besökare in. 
Karlstad Kommunarkiv ordnade Arkivens dag  i Stadshuset med tema Levande Arkiv, där vi deltog i 
dagarna fyra. 
 
Årets övriga externa aktiviteter 
Föreningen har under året medverkat med släktforskarhjälp vid Edebymarten Övre Ullerud, 
Hembygdsdagarna i Norra Finnskoga, Klarhälja på Kärnåsen, Värmlandsnäs Skördefest samt 
Julmarknaden Forshaga Hembygdsförening. Vid samtliga evenemang har vi haft många besökare som fått 
vår hjälp. Även vårt bokbord med egna produkter samt den kommissionsförsäljning vi har är uppskattat. 
 
Arkivjour 
Under året har Gunnar Jonsson varit ansvarig för jouren på Värmlandsarkiv. 
En representant för föreningen har funnits där varje torsdag klockan 16.00 -19.00 och många har tagit 
tillfället i akt att få hjälp av kunniga släktforskare. Vem som varit/är jourhavande kan du se på 
VärmlandsRötter. 
 
Övrigt 
För styrelsen samt övriga medhjälpare har vi haft årets internutbildning på Hammarö med Gunnar 
Allenmark som värd. Ett fullspäckat intressant program då vi bland annat besökte Hembygdsgården, 
Skärgårdsmuseet samt Hammarö kyrka där kyrkoherde emeritus Bill-Göran Andersson guidade oss runt 
och deltog under resten av dagen 
 
Föreningens medverkan i externa arrangemang har medfört ett ökat intresse för släktforskning, vilket har 
lett till nya medlemmar och fler studiecirklar,  samtidigt som vi marknadsför Värmlands 
Släktforskarförening.  
 
Evenemangsgruppen tar tacksamt emot förslag på nya platser där vi kan medverka. 
 
VärmlandsAnor 
Anneli Johannesson (sk), Åke Hörnqvist, Olle Andersson, Lars Gunnar Sander och Åsa Vålvik. 
 



Mer än hälften av de pengar vi får in via medlemsavgiften går åt till att täcka kostnaderna för att trycka och 
distribuera tidningen. Därför går vi ibland ut och kollar tryckerimarknaden. I höst har vi genomfört en 
sådan kontroll. Den genomgången gav enligt vårt tycke ett positivt resultat. Om styrelsen godkänner vårt 
förslag kommer vi därför att byta tryckeri med början 2012. 
 
VärmlandsRötter 
Gunnar Jonsson (sk), Anneli Johannesson och Margareta Modén. 
 
Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt. Utvecklingen av sockensidorna har fortsatt, bl.a. med 
att koordinater för orter i ortlistorna läggs in. Några socknar har också fått sina ortnamn förklarade. 
"Månadens länktips" har fortsatt, som förhoppningsvis ska få besökarna att upptäcka nya hjälpmedel i sin 
forskning. Den 1 november flyttade vi hela vår hemsida från Förbundets server till eget webbutrymme hos 
företaget one.com. I och med detta bytte vi också adress till varmlandsrotter.se. Vår förening presenteras 
även på Släktforskarförbundets nya Wiki-Rötter. 
 
Övrig medlemsservice 
Utbyte av medlemsblad har skett med ett hundratal andra släktforskarföreningar. Dessa publikationer 
förvaras i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av 
besökarna. Tyvärr ser vi att fler och fler övergår till att distribuera sina medlemstidningar via internet med 
hjälp av pdf-filer. Vi har beslutat att avsluta tidningsutbytet med dessa föreningar. 
 
Gunnar Jonsson har verkat som fadder för DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) och därvid 
servat DIS-medlemmar med rådgivning. 
 
Kjell Hasselroth är lokal kontaktman i Värmland för föreningen DIS:s regionförening DIS Bergslagen. 
Han vurmar särskilt för den internetbaserade släktdatabasen DISBYT. 
 
Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa arrangörers regi. 
 
Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon och e-post besvarats av 
styrelsemedlemmar och sockenombud. Många av dessa kommer från USA och Norge. 
 
Ekonomi 
Åter igen ett verksamhetsår med bättre ekonomiskt resultat än budgeterat, främst beroende på nyutgåvan 
av vårt kyrkboksregister samt fortsatt ökning av antalet medlemmar. Föreningen har god ekonomi som 
möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska släktforskningen. 
 
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. 
 
Styrelsen föreslår att årets överskott 38 278:78 jämte föregående års balanserade resultat på 129 212:41, 
tillhopa 167 491:19 balanseras i ny räkning. 
 
Slutord 
Ett mycket nära och bra samarbete med Värmlandsarkiv har präglat även detta år. Under 
Släktforskardagarna i Norrköping lanserade vi en ny version av Värmlands Kyrkoboksregister 
vilket blev en succe. Arbetet är redan påbörjat med en ny utgåva, planerad till 2013. 
 
Projekt hela Värmland börjar se sitt slut. Lokalgrupperna i Arvika, Kristinehamn, Grums, Sunne, Hagfors 
och Säffle har under året haft många besökare vid sina lokala möten. Förhoppningsvis ser vi fram emot att 
det även blir så i Filipstad under året. 
 
Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2012 med tillförsikt och positiv 
förväntan 
 
Karlstad i februari 2012. 
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening. 
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