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Då jag skriver dessa rader är det början på februari, och det ligger tre decimeter snö på taken i omgivningen. Dagens
snöskottarpass är avklarat så det går att med gott samvete slå sig ned vid datorn. Sedan sist har vi genomfört vårt
arrangemang Släktforskningens dag den 19 januari och även börjat planera för en medlemsresa samt en bussresa för
medlemmarna till Släktforskardagarna i Borås i augusti.
Blir man klar med sin släktforskning någon gång?
Då jag började släktforska gjorde jag nog som så många andra, gick endast rakt bakåt generation för generation och
struntade i syskon, syskonbarn och omgiften, eftersom målet då var att fylla min antavla. Då jag nått ”vägs ände” började
jag fylla på med personer jag tidigare utelämnat, vilket har den stora fördelen att man då börjar hitta nu levande
släktingar. I somras började få träff på mina första DNA-kusiner och ställdes då inför ett val: Skall jag lägga in DNAkusinernas släktträd i mitt eget släktträd eller inte?
Mitt val blev att börja med att lägga in DNA-kusinens antavla rakt bakåt till vår gemensamma ana, och som källa ange
DNA-kusinens namn. Nu har jag ett stort antal uppgifter i mitt släktregister som jag själv måste verifiera mot
kyrkböckerna. Får se när jag ändrar strategi nästa gång. En sak är dock säker, man blir aldrig klar med sin släktforskning.
Lyckad försäljning av Sveriges Dödbok 7
Som Ni kanske kommer ihåg hade vi ett julklappstips i senaste numret av VärmlandsAnor där läsarna kunde beställa
Sveriges Dödbok 7. Det märktes att den var efterlängtad för via julklappstipset såldes över 20 exemplar på kort tid, och
efterfrågan fortsätter. Vad jag förstått har den totala försäljningen varit mycket bra, vilket givetvis ger ett bra ekonomiskt
tillskott till Sveriges Släktforskarförbund.
Föreläsningar, träffar, cirklar och kurser 2019
Värmlands Släktforskarförening, Folkuniversitetet och Arkivcentrum har ju sedan ett antal år ett gott samarbete vilket
resulterar i ett antal föreläsningstillfällen, studiecirklar, kurser och forskarjourer i Karlstad. Tillsammans med Karlstads
stadsbibliotek planeras även ett antal DNA-café. Utöver detta har vi våra lokalgrupper på flera platser i Värmland som i
sin tur samarbetar med olika studieförbund och i olika omfattning anordnar föreläsningar, träffar, forskarhjälp mm. Våra
filminspelningar på Arkivcentrum har väckt stort intresse och nästa steg är nu att testa att även spela in några av
lokalgruppernas föreläsningar.
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