
Verksamhetsberättelse 1993 

 

Verksamhetsåret 

Föreningens tionde verksamhetsår omfattar tiden 1993-01-01 till 1993-12-31. 

Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i 
Värmland och förena dem som delar detta intresse. Föreningen är ansluten till Sveriges 
Släktforskarförbund. 

Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhåller den som anmäler intresse och betalar medlemsavgift. Vid årets 
slut hade föreningen 473 medlemmar (varav 20 familjemedlemmar), vilket är en ökning med 57 
sedan förra verksamhetsårets slut. Medlemsutvecklingen har varit följande: 

Antal medlemmar 1992-12-31    416 
Nya medlemmar 1993   +77 
Utträden, avlidna, ej betalt avgift   -20 
Antal medlemmar 1993-12-31   473 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var för 1993 90 kr för ordinarie medlem och 10 kr för familjemedlem. För 1994 har 
årsmötet beslutat oförändrad medlemsavgift 90 kr för ordinarie medlem. 

Styrelse 

Ordförande   Lars-Gunnar Sander, Forshaga 
Vice ordförande   Bernhard Granholm, Grums 
Sekreterare   Gunnar Jonsson, Säffle 
Kassör   Harald Persson, Karlstad 
Ledamöter  Bo Cider, Molkom 

  Eivor Lantz, Hammarö 

  Sonja Peterson, Karlstad 
Suppleanter  Janet Leffler, Skoghall 

  Valla Johansson, Säffle 

  Gunhild Svensson, Karlstad 

  Bertel Swanson, Edane 
Revisorer   Kerstin Modén, Karlstad 
    Gerhard Kaukerat, Slottsbron 
Revisorsuppleant   Bengt Tholin, Karlstad 
Valberedning   Gunnar Bergström, Karlstad (sk) 
    Allan Johansson, Säffle 

  Stig Jonasson, Kristinehamn 
Redaktör   Bernhard Granholm, Grums 
Materialförvaltare  Bo Cider, Molkom 

 

 



Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. 

En skärm med bilder som i korthet beskriver föreningens verksamhet har ställts ut i ett bankfönster 
samt på biblioteket i Karlstad. 

Ett register för Östmarks ministerialböcker, upprättat av Kerstin Risberg och Yngve Fredsberg, har 
bearbetats och sorterats i en databas av Harald Persson. Registret trycks och säljs av föreningen. 
Ett liknande register för Fryksände är under framställning. 

I syfte att reducera kostnaderna för överföring av medlemsavgifter från Norge, har norskt 
postgirokonto öppnats. 

Bernhard Granholm har besökt Storstockholms Genealogiska Förening i samband med en 
temakväll om Värmland. 

Harald Persson har deltagit i en DISGEN-cirkelledarkurs anordnad av föreningen DIS 
(databehandling i släktforskningen). 

Sonja Peterson har deltagit i seminariet "Ny giv för Värmlands historia". 

Lars-Gunnar Sander och Bernhard Granholm har deltagit i ett möte om domboksregistrering, 
anordnat av Föreningen Tingshuset i Häljebol. 

Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Luleå den 13 
augusti. 

Lars-Gunnar Sander och Harald Persson har som ombud representerat föreningen vid riksstämman 
i Luleå den 14 augusti. 

Vid släktforskardagarna i Luleå 12-15 augusti deltog föreningen i den utställning som alltid anordnas 
i detta sammanhang. Information om föreningens verksamhet lämnades till intresserade och ett 
antal alster som framställts av värmländska släkt- och hembygdsforskare visades. 

Släktforskarförteckning 

Föreningen har deltagit i Sveriges Släktforskarförbunds projekt avseende utgivning av en 
landsomfattande släktforskarförteckning på mikrokort. De underlag som lämnats in av medlemmar i 
Värmlands Släktforskarförening har sammanställts och tryckts upp i ett häfte som sålts till 
intresserade. Ansvarig för detta arbete har varit Gunnar Jonsson, Säffle. 

Medlemsmöten 

13 mars - Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Elisabeth Thorsell, förbundsstyrelsens 
sekreterare och redaktör för Släkthistoriskt Forum föreläste om domböcker. 

24 april - Föredrag av Kjell Åberg Mellerud: Vad släktforskaren kan finna i domböckerna. 

9 maj - Utflykt till tingshuset i Häljebol och till historiska platser i Gillbergabygden. 

25 sept - Möte på Gamla Badhuset i Karlstad. Värmlandsarkiv visade forskningsvägar, bildarkiv och 
mikrofilmning. Samma dag besök av Östfolds Historielag. 

22 okt - Föredrag av docent Margareta Matovic: Från piga till maid, svenska kvinnors utvandring vid 
sekelskiftet från Värmland och Dalsland till Chicago. 

20 nov - Öppet hus på Gamla Badhuset. Föreningen demonstrerade hjälpmedel i forskningen och 
lämnade råd och upplysningar till den besökande allmänheten. 

21 nov - Föreningens 10-årsjubileum firades med jubileumsmiddag. 



Övrig medlemsservice 

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer. Utbyte av medlemsblad har skett med 65 andra 
släktforskarföreningar. Dessa publikationer förvaras i föreningens arkiv på Gamla Badhuset och kan 
lånas av medlemmarna genom materialförvaltarens försorg. Styrelsen har också besvarat ett antal 
brevfrågor både från medlemmar och icke medlemmar. Liksom tidigare år är korrespondensen livlig 
med norska släktforskare. Förutom brev från USA, har vi även fått en förfrågan från Australien som 
är en stor släktforskarnation. 

Ekonomi 

Efter en blysam ökning av medlemsantalet under 1992 har antalet nya medlemmar ånyo stigit 
kraftigt under 1993. Det är uppenbart att intresset för historia och inte minst den egna släktens 
historia sprids i allt vidare kretsar. 

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som genom att berätta om sin hobby väcker intresse för 
släktforskning i sin omgivning. Föreningen får också en ovärdelig draghjälp från Folkrörelsearkivet, 
Emigrantregistret och Värmlandsarkiv till vilka institutioner vi står i stor tacksamhetsskuld. 

Karlstad i februari 1994 

Lars-Gunnar Sander, Bernhard Granholm, Gunnar Jonsson, Harald Persson, Bo Cider, Sonja 
Peterson, Gunhild Svensson (suppl för Eivor Lantz). 

 
 


