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Det nya släktforskaråret 1994 har börjat bra för vår förening med en stor mängd nya 
medlemmar. Intresset för vår hobby breder ut sig allt mer kan man konstatera. Tack vare ett 
enastående engagemang från mina medarbetare i styrelsen, så har vi fått ihop ett 
vårprogram som jag tror ska passa både nya och gamla medlemmar. Du har väl läst 
programmet på sidan 23! 
 
Vid årsmötet kommer Kjell Fredriksson att berätta om vad man hade för sig för 100 år sedan. 
Var och en som haft förmånen att lyssna till Kjell vet, att man kan se fram emot en verklig 
högtidsstund. Den 16 april skall vi ha en litet mer informell träff då bland annat några av 
styrelsemedlemmarna skall berätta om sin forskning. Men det är fritt fram för var och en att 
säga några ord. 
 
Slutligen gör vi en vårutflykt till Örebro där vi besöker Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga (mormonerna). Där får vi bekanta oss med den fantastiska databasen "Family 
search". Missa inte detta tillfälle!. Bland de många miljoner personer som finns registrerade 
där kan Du mycket väl ha någon ana. 
 
Vårt bibliotek i Gamla Badhuset har berikats med en underbar bok om Granbergsdals hytta, 
skänkt av Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb vid vårt 10-årsjubileum. Ett stort tack till vår 
värmländska systerförening! På tal om hyttor vill jag rekommendera intresserade att läsa det 
senaste numret av Släkt och Hävd. Där finns en lång artikel av B Kjelldorff som handlar om 
bergsmännen i Långban och Långbansände. 
 
Elisabeth Thorsell har med hjälp av Ulf Schenkmanis skrivit en ny lärobok i släktforskning 
som också finns i vårt bibliotek. Den heter "Släktforskning. Vägen till din egen historia". Den 
som tycker att "Steg för Steg" är för tjock att läsa kan mycket väl klara sig med den här 
boken. Vad jag speciellt fäste mig vid var den klara och rediga beskrivningen av det nya 
folkbokföringssystemet. 
 
Lars Gunnar Sander 

 


