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Från VärmlandsAnor 2005:4 

Till skillnad från tidigare år har programkommittén tagit sig samman och redan nu skakat fram ett 
vårprogram för år 2006. En starkt bidragande orsak till den förbättrade disciplinen har varit att 
Släktforskarförbundet har utlyst Släktforskningens dag till den 18 mars att firas över hela landet, 
vilket fått oss att tänka till. I normala fall brukar vi ha vårt årsmöte sista lördagen i mars. Men vi kan 
ju inte ha två stora evenemang två lördagar i rad. Dessutom har Östfold Historielag inbjudit oss till 
gränsträff i Örje den 25 mars vilket vi inte vill missa, men som komplicerat det hela ytterligare. 
Lösningen har blivit att vi slår samman årsmötet med Släktforskningens dag den 18 mars. Mycket 
glädjande är att Arkivcentrum Värmland vill uppmärksamma och delta i evenemanget. För övrigt vill 
jag rekommendera alla som kan, att komma till Örje den 25 mars. Det är alltid lika trevligt att träffa 
våra norska kolleger. Dessutom bjuds det på ett intressant föredrag av Per-Öivind Sandberg från 
statsarkivet i Hamar. Han är för övrigt medförfattare till den bästa handboken i norsk släktforskning 
som finns på marknaden. 

Vår förträfflige sekreterare Gunnar Jonsson är nu färdig med beskrivningarna över samtliga 
värmländska socknar på föreningens hemsida VärmlandsRötter. Ett fantastiskt arbete som vad jag 
vet, det inte finns någon motsvarighet till hos någon annan släktforskarförening. För varje socken 
finns historik, ortförteckning, litteraturhänvisningar, adresser till hembygdsföreningar och i 
förekommande fall vårt lokalombud, utgivna kyrkboksregister samt pågående registreringsprojekt. 
Och som krona på verket inleds varje beskrivning med en bild av församlingens kyrka. Allt det här är 
saker som vi ofta får frågor om via e-mail. Och då är det bekvämt att kunna hänvisa till respektive 
sockenbeskrivning. Rimligtvis får vederbörande då inte bara svar på sin direkta fråga utan han får 
även tips om andra saker som han kanske inte hade tänkt sig. 

Lars Gunnar Sander 

 
  



Från VärmlandsAnor 2005:3 

I VärmlandsAnor 2005:1 utannonserade vi en bussresa till Släktforskardagarna i Göteborg. Men 
detta tyckte tydligen flertalet av våra medlemmar inte var något av intresse. Endast fem medlemmar 
anmälde sig varför resan måste inställas. Och ändå hålls Släktforskardagarna detta år på nära håll i 
ett grannlandskap! Ja, Göteborg ligger faktiskt i Västergötland och inte i Bohuslän som 
Släktforskarförbundet tycks tro. I varje fall enligt förteckningen över medlemsföreningarna på 
förbundets hemsida. Nästa år hålls Släktforskardagarna i Stockholm vars landskapstillhörighet vi 
nog inte skall fördjupa oss i. Och år 2007 kommer turen till Halmstad som då passar på att fylla 700 
år. 

Nöjer du dig inte med att i skriftliga källor spåra dina anfäder futtiga tre eller möjligen fyra hundra år 
tillbaka i tiden, så kan du vända dig till National Geographic Society. Om du sänder in ett DNA-prov 
och 100 dollar till sagda förening så får du reda på hur dina förfäder rört sig över jordklotet under de 
senaste 60 000 åren. En analys av ditt prov kommer att avslöja när och varifrån just din släktkrets 
kom och t o m hur dessa avlägsna släktingar levde! 

Men i stället för att kasta ut 100 dollar så lönar det sig nog bättre att helt gratis besöka den norska 
webadressen www.digitalarkivet.no. Här kan man botanisera i de norska folkräkningarna 1801, 
1865, 1875 och 1900. Något som borde intressera många värmlänningar med släktrelationer över 
riksgränsen. Mycket föredömligt av det norska arkivverket och något som vår svenska motsvarighet 
borde ta efter! 

Något som varje släktforskare borde ta efter är Den gyllene regeln som vår förbundsordförande Ted 
Rosvall refererar i sitt veckobrev på Rötter. Vill du slippa dåligt samvete, så läs inte det! Men så 
mycket skall ändå sägas att det hela går i korthet ut på följande: Allt vad du önskar att dina förfäder 
hade efterlämnat till dig, det skall du också efterlämna till dina ättlingar. 

Lars Gunnar Sander 
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Så var ännu ett årsmöte avklarat i vår förening. I år blev det några förändringar i styrelsen. Jag vill 
tacka avgående ledamoten Björn Grindegård för det fina arbete som han lagt ned under sin tid i 
styrelsen. Samtidigt vill jag också tacka för det förnyade förtroendet som ordförande och även hälsa 
de nya ledamöterna Peter Borg från Molkom och Jens-Åke Nilsson från Karlstad välkomna till 
styrelsearbetet. 

I år gratulerar vi våra norska vänner som firar två jubiléer. Det är nu 100 år sedan man blev av med 
det svenska överförmyndarskapet och 50 år sedan den tyska femåriga ockupationen upphörde. 
Men vi släktforskare vet att någonting som norrmännen inte blir av med, så är det sina tyska och 
svenska anor! Många norrmän bär släktnamn som skvallrar om att de härstammar från välbärgade 
borgare med rötter i Danmarks tyska provinser. Och tusentals norrmän hade under 40-talet enligt 
myndigheterna den dåliga smaken att välja en tysk soldat till far. Hur ofantligt många innevånare i 
Östfold och angränsande fylken som är ättlingar till fattiga svenska utvandrare från framför allt 
Värmland och Dalsland är det väl ingen som vet. Om dessa berättade Tore Vigerust vid vårt 
årsmöte. Men en och annan flyttade faktiskt också i motsatt riktning. Själv har jag t ex inga 
värmländska anor men däremot är jag 1/62-delsnorrman. 

I Släkthistoriskt Forum 2/05 skriver förbundsordföranden Ted Rosvall om det mikrofilmade 
domboksmaterialet. Han tycker att det borde uppmärksammas mer och göras bättre tillgängligt. 
Landsarkivet i Göteborg nämns som ett föredömligt exempel där man kan plocka fram de 
mikrofilmade domböckerna på samma sätt som man gör med kyrkboksmaterialet. Det förtjänar då 
påpekas att exakt motsvarande service finns på Arkivcentrum i Karlstad! Den som gör sig besvär att 
böja på ryggen och dra ut en av de nedersta lådorna i forskarsalens plåtskåp, skall där finna ett 
källmaterial som är något av det mest spännande som en släktforskare kan fördjupa sig i. Där göms 
ett rikhaltigt underlag till oräkneliga framtida artiklar i vår tidning. Tyvärr har alltför få upptäckt detta! 

Vår förbundsordförande är för övrigt en mycket aktiv och engagerad man. I Angeläget, 
informationsblad till förtroendevalda, går han till våldsam attack mot det huvudlösa förslaget att flytta 
Riksantikvarieämbetet till Gotland. Han anser att det är lika dumt som att flytta bland annat 
riksdagen till Arvidsjaur och rikspolisstyrelsen till Hagfors. Det sistnämnda tycker jag däremot inte 
alls var någon dum idé! 

Lars-Gunnar Sander 
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Släktforskarförbundets projekt Namn åt de döda blev ingen höjdare för Värmlands del, nödgas man 
konstatera! Endast 52 procent av 66471 poster klarades av. Riksgenomsnittet blev 77 procent. 
Endast Stockholms och Kalmar län redovisar sämre procenttal än Värmland. I elva län har man 
klarat av samtliga poster. I vår förening har vi uppenbarligen inte haft tillräckligt många entusiaster 
för projektet, sådana som till exempel Fredrick Andreasson i Forshaga. Varför det, frågar man sig? 
Samtidigt tar man sig för pannan, när man läser att Släktforskarförbundet har funnit inte mindre än 
6500 personer som har samma personnummer som någon annan som avlidit under samma period. 
Hur hänger detta ihop? Är det de registrerande släktforskarna som slarvat eller är det 
folkbokföringsmyndigheterna som har ett undermåligt system? Den här fadäsen kommer antagligen 
att ställa till problem för framtida släktforskare. 

Så till en annan sak. Vår förening byter medlemstidningar med över hundra andra 
släktforskarföreningar. Dessa utbytestidningar finns i en tidskriftshylla som upptar en hel vägg i 
Arkivcentrums fikarum. Att ifrågavarande tidningar läses av besökande släktforskare råder det ingen 
tvivel om. Det kan man konstatera eftersom många har svårt för att lägga tillbaka tidningen på dess 
rätta plats - men det må vara hänt. Innan tidningarna läggs ut i hyllan, går vi igenom dem varvid 
artiklar som berör Värmland och värmlänningar anmäls i VärmlandsAnor. Härigenom hamnar även 
en del personnamn från nämnda artiklar i den databas vi håller på att bygga upp för VärmlandsAnor. 
Nu har emellertid några föreningar annonserat att de i fortsättningen inte har råd med den här 
utbytesverksamheten. Ett bra exempel på det gamla ordspråket som säger att snålheten bedrar 
visheten. Utbyte av information är ju en livsviktig verksamhet inom släktforskarrörelsen!. Vi får bara 
hoppas att vederbörande kommer på bättre tankar. 

Slutligen, till tröst för de fyrtiotalister som inte vet vad de skall ta sig till sedan finansministern (Nuder 
heter han visst) har degraderat till onyttiga köttberg, har vår värderade förbundsordförande Ted 
Rosvall ett bra och tänkvärt förslag: SLÄKTFORSKNING! Denna hobby, som för den bitne blir ett 
sätt att leva, har allt man kan begära av utmaningar, problemlösning, logiskt tänkande, förkovran, 
stimulans och lyckorud. Den ger också anledning till resor, umgänge med nyfunna släktingar, 
kontakter med andra forskare, trivsamma träffar i släktforskarföreningen och mycket annat. 

Apropå slutklämmen i denna rekommendation, välkommen till föreningens årsmöte den 2 april! 

Lars-Gunnar Sander 

 
 


