
 

Samarbete med Arkiv Digital runt Värmlands Kyrkboksregister 

Värmlands Släktforskarförening kan idag meddela att vi inlett ett samarbete med Arkiv Digital runt 

Värmlands Kyrkboksregister. Samarbetet innebär att Arkiv Digital kommer att för de som har 

abonnemang kunna publicera födde, vigde och döde i Värmland på nätet! 

Föreningen har fått en bra ekonomisk ersättning för detta, vilket betyder ett tillskott i föreningens 

kassa, och vi kommer även att framledes mot ersättning kunna leverera nya registerposter till Arkiv 

Digital. 

Vi har fortfarande möjlighet att sälja Värmlands Kyrkboksregister på USB/DVD, då vi vet att många 

inte har det abonnemang som krävs. Dessutom är det möjligt att göra mera avancerade sökningar i 

vår utgåva. Vårt mål är även att det gedigna registreringsarbete som våra medlemmar utför skall 

fortsätta så att vi i framtiden kommer att kunna ge ut en ny och ännu mera omfattande version av 

Värmlands Kyrkboksregister. 

Arkiv Digitals VD, Mikael Karlsson räknar med att man kommer att ha registret tillgängligt i ”Födde, 

vigde, döda – delar av Sverige” inom några månader. En finess är att då man gjort sin sökning och fått 

träff kan man klicka på en länk och komma direkt in på rätt sida i aktuell kyrkbok. 

Styrelsen har bedömt att det var rätt tillfälle att inleda samarbetet nu i och med att Arkiv Digital 

själva börjat registrera t ex ”Födda 1800–1840” och att man troligen kommer att fortsätta med olika 

registreringsprojekt i egen regi. Vi ser en god ekonomi i avtalet även om försäljningen av USB/DVD-

versionen kommer att minska. Arkiv Digital känns som den naturliga samarbetspartnern då man 

erbjuder en bra produkt med sina högkvalitativa bilder, samt att föreningen hade ett mycket gott 

samarbete med Arkiv Digital vid Släktforskardagarna 2014. 

Värmlands Släktforskarförening vill rikta ett stort tack till alla som under åren lagt ned ett fantastiskt 

jobb med att registrera dessa ca 1, 4 miljoner poster som registret utgör. Det är Ni som gjort detta 

möjligt och ert arbete kommer nu att kunna glädja ännu fler släktforskare med anor från Värmland. 

Registreringsarbetet påbörjades på 1990-talet och projektet är ett av föreningens mest långsiktiga 

projekt där vi nu börjar se slutmålet, ett index till alla värmländska födelse-, vigsel- och dödböcker. 

Mer information om det fortsatta registreringsarbetet kommer att skickas ut! 

Som spindeln i nätet då det gäller Värmlands Kyrkboksregister sitter vår Gunnar Jonsson, Säffle, som 

varit den som administrerat och kontrollerat inskickade registerposter och även producerat denna 

produkt sedan 2009.  

Tack Gunnar för ett fantastiskt jobb! 

Karlstad i september 2019 

Styrelsen i Värmlands Släktforskarförening 


