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Verksamhetsåret 
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Antal medlemmar 2007-12-31 1 186 

(varav familjemedlemmar) 22 
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För 2007 var medlemsavgiften 140 kr för ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem. 
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Anders Höglund, Kristinehamn 
Lars Gunnar Sander, Forshaga 
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Årsmötet den 18 mars 

Till ny ordförande efter Lars Gunnar Sander valdes Bengt Nordstrand. Arne Berg avgick som 
styrelseledamot och Lennart Fallberg som revisor. Till ny revisor valdes Bernhard Granholm. 

Vid styrelsemötet den 18 april konstituerade sig styrelsen enligt ovan. Efter 
årsmötesförhandlingarna följde föredrag av Peter Olausson över ämnet Sociala strukturer i det 
gamla bondesamhället. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har hållit sju ordinarie protokollförda sammanträden samt ett heldagsmöte där föreningens 
fortsatta inriktning och organisation diskuterades. Den nya organisationen med uppdelning i 
ansvarsområden har under året trätt i kraft med lyckat resultat. 

Bengt Nordstrand och Lars Gunnar Sander har deltagit i Släktforskarförbundets 
ordförandekonferens i Halmstad den 24 aug. 

Gunnar Jonsson och Olle Andersson har deltagit i Släktforskarförbundets redaktörskurs i Halmstad 
den 24 aug. 

Bengt Nordstrand, Lars Gunnar Sander och Jens-Åke Nilsson har som ombud representerat 
föreningen vid riksstämman i Halmstad den 25 aug. 

Projektgruppen 

Jens-Åke Nilsson (sammankallande), Margareta Modén, Sigvard Boström (del av året) 

Syftet med projektgruppen är att driva projekt inom VSFFs ram. Gruppen skall såväl sätta igång 
samt genomdriva och följa upp igångsatta projekt. Under året har gruppen arbetat med följande 
projekt: 

Kyrkoboksregistrering. En kartläggning av vilka som håller på med att göra kyrkoboksregister 
fortgår. En sammanställning har gjorts för att ge styrelsen en överblick över läget. Kyrkboksregister i 
föreningens regi har hittills givits ut i bokform och skulle även börja utges som CD-skiva under året. 
Projektet har fördröjts på grund av anpassning till förbundets registerprogram. Målet är nu att 
utgivning sker under 2008. 

Personregister till VärmlandsAnor. Nya årgångar har registrerats av Harriet Grandin och Lars 
Gunnar Sander. Registret är tillgängligt för medlemmarna på VärmlandsRötter . 

Nytrycket av Emanuel S Ekmans bok Wärmeland i sitt ämne och sin uppodling har korrekturlästs av 
Sven Johansson och arbetet har sedan övertagits av Lenah Hedin. Projektet beräknas slutföras 
under år 2008 med publicering. 

En ny släktforskarkatalog är framtagen och lagd på vår hemsida. Peter Borg svarar för 
sammanställningen. 

En medlemsenkät skickades ut med Värmlands Anor nr 3. Ca 10 % av medlemmarna svarade och 
föreningen kommer efterhand att arbeta utifrån avgivna svar. Enkäten gav såväl nödiga synpunkter 
på tidning och program och kontakter med medlemmar som är villiga att ställa upp och arbeta för 
föreningen. 

Projekt Hela Värmland startades med en välbesökt upptaktsträff på Kristinehamns Bibliotek. Ca 25 
besökare, de flesta medlemmar i föreningen kom för att tala om bildandet av en egen lokal 
släktforskargrupp. En styrgrupp på tre personer tillsattes bestående av Carin Widén, Curt Ericsson 
och Lars Wahlmark. Meningen är att man lokalt skall kunna erbjuda träffar med programaktiviteter 



för släktforskare och ev. också bistå med hjälp vid bibliotekets forskarplats i likhet med föreningens 
forskarhjälp vid Arkivcentrum i Karlstad. Tidigare finns släktforskargrupper/föreningar i Säffle och 
Grums. Målet med Projektet är att aktivera medlemmar i andra orter än Karlstad. 

En registrering påbörjades av F.A. Boltzius brevsamling vid Värmlands Museum. Anne-Marie 
Monsén-Olsson registrerar brevskrivare med namn, datum och adress för att ge forskare en hjälp att 
komma in i brevsamlingen på ca 33 000 brev. Projektet sker i samarbete med museet som 
tillhandahåller dator och upplåter lokal. Efterhand som registrerade volymer blir genomgångna så 
läggs registret på vår medlemssida på VärmlandsRötter som medlemsförmån. 

Programgruppen 

Karl Gustaf Lindgren (sammankallande), Göran Dour, Eva Lejrin, Lars Gunnar Sander, Jens-Åke 
Nilsson (del av året) 

Följande medlemsträffar har arrangerats på Arkivcentrum i Karlstad (med undantag för den 12 maj). 

8 februari: Fikaträff - släktforskning med dator. Petra Berglund från Arkivcentrum. 

19 april: Soldatforskning. Föredrag av Björn Lippold från Centrala Soldatregistret. 

12 maj: Gemensam träff med Östfold Historielag på hembygdsgården i Koppom. Föredrag av Ola 
Bolstad och Nils Norlén samt visning av Beredskapsmuséet. 

4 sept: Fikaträff - kommande aktiviteter. Diskussion om innehållet i föreningens medlemsträffar. 

13 sept: Torpinventering. Information och diskussion, KG Lindgren. 

20 sept: Torpinventering, praktisk tillämpning. Föredrag av Sven Åke Modin. 

4 okt: Vi forskar vidare. Petra Berglund informerade om vilka nya möjligheter för släkt- och 
bygdeforskning som tillkommit på arkivet. 

18 okt: Fikaträff - domböcker. Lars Gunnar Sander informerade om forskning i domböcker. 

22 nov: Fikaträff. Margareta Modén berättade om litterära källor till personteckning. 

6 dec: Gunnar Jonsson och Björn Grindegård informerade om släktforskarprogrammen Disgen 
respektive Min släkt. 

13 dec: Fikaträff - Varför jag släktforskar. Eva Lejrin om sina erfarenheter som ny släktforskare. 

En erfaren släktforskare från föreningen har som jourhavande varje torsdagskväll under 
sammanlagt 34 veckor biträtt forskare med rådgivning i forskarsalen på Arkivcentrum i Karlstad 

Utställningsgruppen 

Hans Olsson (sammankallande), Ingegerd Karlstedt, Gunnar Jonsson. 

Släktforskningens dag 17 mars arrangerades på Arkivcentrum i samarbete med Värmlandsarkiv, 
Emigrantregistret samt SVAR. Både för- och eftermiddagen fylldes Edbergssalen under SVAR:s 
genomgång. Arkivarien Petra Berglund vid Värmlandsarkiv genomförde även en timmes utbildning 
med väl fylld föreläsningssal varvid hon informerade om olika databaser mm som finns tillgängliga i 
forskarsalen. Under dagen räknades in ca 300 besökare. 



På Edebymarten 26 maj var föreningen representerad med bokbordet samt information. 
Studieförbundet Vuxenskolan deltog med infotavla om kurser i släktforskning, vilket resulterade i två 
kurser. 

Vid Gammelvala i Brunskog 21-28 juli var föreningen representerad samtliga dagar med bokbord 
och kunde hjälpa såväl nybörjare som erfarna släktforskare med tips och råd. Många norska 
släktforskare visade sitt intresse. Utöver styrelsen fanns på plats, Kjerstin Tungström, Ingegerd 
Karlstedt, Lenah Hedin, Birgitta Juås, Göran Dour, Eva Lejrin, Sigvard Boström, Anette Carlsson, 
Arne Berg och Sven Johansson. 

Vid Släktforskardagarna i Halmstad 25-26 aug deltog föreningen i samarbete med Värmlands-arkiv 
en gemensam monter, och utställning och försäljning från vårt bokbord. 

Vid Värmlandsnäs skördefest 1-2 sept förskansade sig Kjerstin Tungström med Säfflegruppen 
bestående av KG Lindgren, Sven Johansson och Gunnar Jonsson uti Gunneruds skola i Eskilsäter. 
Gruppen var under dagarna behjälplig med att svara på släktforskarfrågor och sälja våra register. 

Vid Arkivens dag 10 nov deltog föreningen med 11 personer som hjälpte intresserade besökare vid 
datorer och mikrokortläsare. Cirka 400 besökare kom till Arkivcentrum under dagen, 

Föreningen deltog i Forshaga Hembygdsförenings Julmarknad 17-18 nov. Under lördagen sköttes 
utställning och bokbord av medlemmar från föreningen. Genline demonstrerades av Kjerstin 
Tungström. 

Utställningsgruppen har även genomfört intern utbildning/information: 
1 Besök vid Värmlands Regementes Museum som visades av Karl-Henrik Dyegård. 
2 Datautbildning, arkivtjänst 24 okt, Petra Berglund. 
3 Besök vid Ruds krematorium 14 nov som visades av Leif Andersson. 

Informationsgruppen 

Åke Hörnqvist (sammankallande), Olle Andersson, Gunnar Jonsson, Margareta Modén, Hans 
Olsson. 

Tryckningen av VärmlandsAnor är föreningens avgjort största utgiftspost. För att ge större utrymme 
för andra kostnadskrävande aktiviteter, genomförde vi under början av året en omförhandling av 
tryckuppdraget. Slutresultatet blev en klart lägre kostnad till oförändrad omfattning och kvalitet. 

Vid halvårsskiftet avgick Anette Carlsson som layoutare och Olle Andersson trädde till. Under året 
har vi också genomfört en omstrukturering av tidningen grundat på synpunkter från 
medlemsenkäten. 

Vår webb-plats VärmlandsRötter har under året uppdaterats kontinuerligt av webb-redaktören 
Gunnar Jonsson bland annat med smakprov från varje nummer av medlemstidningen 
VärmlandsAnor. Arbete pågår med att utöka innehållet på medlemssidan, t.ex. med register till F. A. 
Boltzius brevsamling och över värmlänningar som förekommer i Polisunderrättelser. 

I ortdatabasen har ortnamnens betydelse tillkommit för Bogen, Silbodal, Trankil och Älvsbacka. 

Under året har Värmlands Släktforskarkatalog återuppstått. Numer som en alltid aktuell förteckning 
på VärmlandsRötter. 

Nordvärmlands Släktforskarförenings hemsida, som är en underavdelning av VärmlandsRötter, har 
även den uppdaterats vid några tillfällen under året 

Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra ordinarie nummer, totalt 112 
sidor. Dessutom har följande publikationer utgivits. 



Brunskog registrerat av Sven Haage 
Döde 1691-1845 
Döde 1846-1930 

Övre Ullerud registrerat av Jens-Åke Nilsson 
Födde 1670-1810 
Födde 1811-1866 
Födde 1867-1935 
Vigde 1671-1935 
Döde 1671-1821 
Döde 1822-1935 

Kila registrerat av Gunnar Jonsson 
Döde 1691-1930 

CD med medlemstidningarna 1984-2003 

Värmlands Släktforskarförteckning på hemsidan VärmlandsRötter 

Övrig medlemsservice 

Utbyte av medlemsblad har skett med ett hundratal andra släktforskarföreningar. Dessa 
publikationer förvaras i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de 
kan läsas av besökarna. 

Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har verkat som faddrar för DIS (Föreningen för Datorhjälp i 
Släktforskningen) och därvid servat DIS-medlemmar med rådgivning. 

Gunnar Jonsson och Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa 
arrangörers regi. 

Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, fax, telefon och e-post besvarats av 
styrelsemedlemmarna och lokalombuden. Många förfrågningar kommer från Norge och USA. 

Ekonomi 

Under hösten 2006 beslutade styrelsen om en ny organisations- och uppgiftsuppdelning av 
föreningens verksamhet. Detta har inneburit att redovisningen av föreningens ekonomi förändrats 
under året för att passa den nya organisationen. Redovisningen görs nu mot respektive 
uppgift/projekt, vilket innebär att en jämförelse mellan 2007 och 2006 års bokslut i detalj försvåras. 

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets överskott 
2639:48 kr jämte föregående års balanserade vinstmedel 100241:06 kr, tillhopa 102880:54 kr, 
balanseras i ny räkning. 

Slutord 

Organisatoriskt präglades året av genomförandet av den nya organisationen. Nyordningen har 
lyckats. De olika grupperna har medfört att fler personer har kunnat engageras i att arbeta för 
föreningen. 

Kontakten med medlemmarna har varit livlig under året. Det har skett på olika sätt: Genom möten, 
jourverksamheten, medlemsenkäten, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor och hemsidan 
VärmlandsRötter. Det inledda projektet Hela Värmland, som vill bredda verksamheten till fler orter i 
Värmland, har väckt god respons. 



Allmänheten har kunnat komma i kontakt med oss genom vår närvaro vid olika arrangemang kring 
hembygd och arkiv. Medlemstalet är ökande. 

Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2008 med tillförsikt och positiv 
förväntan. 

Karlstad i februari 2008 

Bengt Nordstrand, ordförande 
Lars Gunnar Sander, vice ordförande 
Gunnar Jonsson, sekreterare 
Jens-Åke Nilsson, kassör 
Peter Borg, ledamot 
Rånald Engelbrekt, ledamot 
Liv Hagberg, ledamot 
Karl Gustaf Lindgren, ledamot 
Margareta Modén, ledamot 
Hans Olsson, ledamot 

 
 


