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Tusentals släktforskare invaderar Karlstad
Nu är det klart att Släktforskardagarna kommer till Karlstad den 29-31 augusti 2014.
Arrangörerna räknar med mellan 4 000-5 000 besökare från hela Norden – och att temat
Migration även lockar deltagare från USA.
- Det här betyder mycket för besöksnäringen i Karlstad och Värmland. Vi räknar med ca
3 000-4 000 gästnätter på hotellen och att många av deltagare stannar kvar några extra
dagar som turister, säger Mattias Nord, vd på Visit Karlstad.
Ökat intresse
Släktforskardagarna är ett årligt arrangemang med utställningar, föreläsningar och
seminarier för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning. Och det är det
många som är. Det märker man inte minst på Värmlands Släktforskarförening som fått i
uppdrag att arrangera Släktforskardagarna 2014.
- Vårt medlemstal ökar hela tiden. Idag är vi en av Sveriges största föreningar med 1 450
medlemmar. Naturligtvis hoppas vi att det här arrangemanget bidrar till att ännu fler
intresserar sig för släktforskning, säger Hans Olsson, ordförande i Värmlands
Släktforskarförening.
Engagerar hela Värmland
När Hans Olsson hörde att det inte var bestämt var Släktforskardagarna skulle vara
2014 gick han helt enkelt och bokade Karlstad CCC. Och på den vägen är det. Nu är
planeringen i full gång.
- Större delen av arrangemanget kommer att äga rum på Karlstad CCC, men med hjälp av
våra lokalgrupper planerar vi även utflykter till Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors,
Kristinehamn, Sunne och Säffle, säger Hans Olsson.
Marknadsförs i USA
Temat för Släktforskardagarna i Karlstad är migration, något arrangörerna hoppas
kunna locka besökare från en hel del andra länder.
- I mars nästa år åker vi till Utah för att delta i den amerikanska motsvarigheten till
Släktforskardagarna. Där kommer vi naturligtvis att marknadsföra arrangemanget i
Karlstad, säger Erik Gustavson på Sverige Amerika Centret som sitter med i styrgruppen
för Släktforskardagarna.
Släktforskardagarna 2014 arrangeras av Värmlands Släktforskarförening i samarbete
med Sverige Amerika Centret och Arkivcentrum.
För mer information, kontakta:
Hans Olsson, ordförande, Värmlands Släktforskarförening, tfn: 054-87 29 93
Mattias Nord, vd, Visit Karlstad, tfn 0722-31 90 80

