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Från VärmlandsAnor nr 2019:4 

 

Nu håller Du årets sista nummer av VärmlandsAnor i Din hand och vi kan konstatera att ytterligare ett år börjar närma sig 

sitt slut. Flera släktforskarföreningar har av ekonomiska skäl gått över till att endast leverera sin medlemstidning i 

PDFformat. Jag vet att många med mig tycker att en tidning skall vara av papper, då det är själva bläddrandet i tidningen 

som ger rätt känsla och värde. VärmlandsAnor förblir en riktig tidning. 

 

Flera källor till släktforskningen 

På Arkivcentrum i Karlstad finns som Du säkert vet flera olika arkiv, vilka alla bidrar till att bevara det värmländska för 

eftervärlden. Mer information hittar Du på http://arkivcentrumvarmland.se/ 

 

Ett av arkiven är Värmlands Företagshistoria som i snart 50 år arkiverat flera värmländska verksamheters material. Har 

Du anor som t ex arbetat på de värmländska bruken är det mycket möjligt att det finns intressant information att ta del av 

här. 

 

Hur går det med ”Inspelade i Värmland”? 

Många har frågat oss vad som hände med detta projekt som genomförs av Institutet för språk och folkminnen, och tyvärr 

har projektet i omgångar drabbats av förseningar. Senaste informationen är att publicering skall ske vi årsskiftet 

2019/2020. 

 

Spännande 2020 

På baksidan av detta nummer ser Du föreningens olika evenemang för våren 2020, och som vanligt ser det ut att bli en 

spännande inledning på året. Tänk på att senaste nytt hittar Du alltid på nätet via VärmlandsRötter och i vår Facebook-

grupp Värmlands Släktforskarförening. Viktigt är att anmäla eventuell nya mailadress till föreningen så att vi kan hålla 

dig informerad. 2020 infaller Släktforskningens dag lördagen den 18 januari och då vill vi ju gärna att Du gör ett besök. 

Släktforskardagarna arrangeras 22-23 augusti i Skövde, endast två timmar bort. Mera information i kommande nummer. 

Vårt samarbete med Arkiv Digital avseende Värmlands Kyrkboksregister gör att de som har abonnemang hos Arkiv 

Digital kan söka bland 1,3 miljoner värmländska kyrkboksposter vilket innebär att Värmland blir tillgängligt för flera. 

Preliminär tidpunkt för detta är februari 2020. 

 

Tack för i år 

Året som nu snart är slut har för Värmlands Släktforskarförening varit fyllt av egna evenemang där våra lokalgrupper och 

vår programgrupp återigen lyckat erbjuda spännande föreläsningar och intressanta träffar. Vår medverkan vid olika 

evenemang ute i länet har förhoppningsvis spridit släktforskarintresset till de som ännu inte påbörjat den spännande resa 

som släktforskningen innebär. Forskarhjälpen på Arkivcentrum och i lokalgrupperna fyller sin plats och där är det ett stort 

antal medarbetare som ställer upp och bidrar med sin kunskap. Vid våra föreläsningar på Arkivcentrum är det vår 

kaffegrupp som ser till att besökarna får en god kopp kaffe med tilltugg. Det är många som hjälpt till på olika sätt under 

året. Vill passa på att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt fått allt det här att bli så bra. Ett stort tack även till alla 

medlemmar, det är tack vare Er föreningen lever. 

 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Lars-Göran Jansson, ordförande 

 



Från VärmlandsAnor nr 2019:3 

 

Tänk vad snabbt sommaren går, tyckte nyss det var juni och allt det härliga låg framför oss! För egen del har sommaren så 

här långt varit helt perfekt, växlande väder, lagom mängd ”saker jag måste göra under semestern”, tid för släktforskning 

och tid för att umgås med nära och kära. I en tid där ett allt för uppskruvat tempo håller på att knäcka många människor är 

släktforskning den ultimata motpolen. Släktforskning tar tid, det finns inga genvägar om man skall vara noggrann och 

källkritisk. Den enda stressen jag kan känna är att våra vänner Arkiv Digital och Riksarkivet-SVAR digitaliserar 

spännande material i en sådan hög takt att man inte riktigt hinner med att botanisera i det. 

 

Det blev ett besök i Visby den här sommaren. Har varit där många gånger och tycker mycket om staden och 

gotlänningarna. Blev bland annat en guidad stadsvandring den här gången där vi fick möjlighet att besöka Tjärkokeriet, 

ett hus som är daterat till ca år 1200, alltså före ringmurens uppkomst! Då Ni utforskat hela Värmland är Gotland ett bra 

alternativ. 

 

En pulshöjande DNAmatchning 

Att det är viktigt att kontrollera källorna blir ibland extra tydligt. Plötsligt hade jag fått en DNAmatchning som enligt den 

personens antavla skulle visa att en av mina anfäders döttrar som varit borttappad i en mer än femtioårig släktutredning nu 

hade en levande ättling! Efter en stunds upprymdhet förbyttes den känslan till en lika stor besvikelse då det visade sig att 

kopplingen till min Cajsa Larsdotter var helt felaktig. Att min DNA-match och jag är släkt är förstås korrekt, men tyvärr 

inte via den här grenen. Tyvärr tror jag att det kan vara en hel del fel i flera av de antavlor som publiceras, och dessa fel 

riskerar att spridas vidare. 

 

Hur långt tillbaka har Du kommit? 
Det här är nog den vanligaste frågan en släktforskare får från de som inte själva släktforskar. Sedan berättar ofta samme 

person att ”en som forskat i vår släkt har kommit ända tillbaka till 1300-talet”! För den som precis börjat släktforska och 

är lite stolt över att ha hittat sin mormors mor kan den här typen av människor vara riktiga glädjedödare. Nu är ju inte 

släktforskning någon tävling varken i antal personer eller tidsspann i registret. De släktforskare som imponerar mest på 

mig är nog de som lyckas fånga ”mjuka värden” om sina anor, och även har styrkan att radera en hel släktgren då man 

inser att antagandet som gjorts flera år tidigare visat sig vara fel. 

 

Vad kännetecknar en släktforskare? 
Du vet att Du är en riktig släktforskare om… 

• Du ser dåligt semesterväder som en möjlighet 

• Du har bättre koll på döda än levande släktingar 

• Du hoppas på att åtminstone någon i släkten inte alltid hållit sig inom lagens råmärken. 

• Din senast inköpta DVD var Sveriges Dödbok 7 

 

Lars-Göran Jansson, 

ordförande 

 
  



Från VärmlandsAnor nr 2019:2 

 

Då Du läser det här numret av tidningen har vi nått en bit in i juni och för många av oss känns det som om semestern är 

inom räckhåll. För föreningen påbörjas då vår huvudperiod med arrangemang ute i länet där vi deltar vid ett antal olika 

evenemang. Det finns inget som slår den svenska sommaren men vi får väl hålla tummarna för att årets upplaga blir något 

mindre torr än fjolårets. 

 

En föreläsning som berörde 

Den 25 april passade jag på att gå på en av våra föreläsningar på Arkivcentrum ”Varför och hur jag började släktforska”. 

Efter en stressig dag på jobbet i den digitala världen hade jag att välja mellan att logga ut och åka hem eller låta mig 

inspireras av Carin Nilsson som var föredragshållare. Jag valde det senare, vilket visade sig vara rätt val. Hon berättade 

med inlevelse om hur hennes och mormoderns nära vänskap och deras genuina människointresse gjorde att pusselbitar 

kunde falla på plats och kontakt kunde knytas med släktingar via ett tändsticksetui från Kanada. Vet att det var fler än jag 

som berördes av hennes fina berättelse och bilder. 

 

Våra filmade föreläsningar – en medlemsförmån 

Vill passa på att passa på att påminna både nya och gamla medlemmar om våra filmade föreläsningar som Du som 

medlem kan ta del av via VärmlandsRötter https://start.varmlandsrotter.se/filmade-foredrag/ där filmerna är 

kategoriserade och försedda med en kort beskrivning. Det är faktiskt redan drygt 13 timmar av filmat material och vi 

fortsätter att filma nya föredrag då föredragshållaren tillåter det. Det här projektet påbörjades efter önskemål från våra 

medlemmar vilka inte hade möjlighet att vara på plats vid föreläsningstillfället. Glöm inte att notera det nya 

medlemslösenordet som står på plastomslaget till just det nummer av VärmlandsAnor som Du nu håller i Din hand. 

Lösenordet behövs för bland annat för att kunna ta del av de filmade föreläsningarna. 

 

Släktforskardagarna i Borås i augusti 

Föreningen deltar som vanligt med en monter vid de årliga släktforskardagarna vilka i år hålls i Borås 24-25 augusti. 

Föreningen ordnar en bussresa för våra medlemmar, läs mer om den på annan plats i denna tidning. Det erbjuds flera 

intressanta föreläsningar dessa dagar. Vi representeras även vid riksstämman 23 augusti. Väl mött i Borås! 

 

Lars-Göran Jansson, 

ordförande 

 



Från VärmlandsAnor nr 2019:1 

 

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 DNA-

kusinernas 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. 

 

Lars-Göran Jansson 

ordförande 

 


