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Efter unionsbrottet den 7 juni 1905 fdljde en rad militara forberedelser. Den 26 juni borjade ett mindre antal forband, sam- 
mansatta av inneliggande irsklass, att forflyttas mot vastgransen narmast f i r  bevakning av jamvagama. IngaLill Mellqvist i 
Hbselby har bidragit med ovanstiende foto. Det L hennes morfar, lanthandlaren Anders Gustav Schyman i Lerhol, Edane, som 
stir i mitten. Enligt traditionen bjod han hela kompaniet p i  dricka. 
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Svensk-attling fran USA pa besok 
i Grums och Arvika. 

I juni besoktes Grums och Arvika av 
svensk-attlingen Charles V Lundeen frin 
Vermont i USA. P i  grund av Emigrant- 
registrets flyttning i sommar hade man inte 
mojlighet ta emot Lundeen utan hade bett 
Probanden i Grums om hjalp. Hans farfar, 
Carl Jonasson, foddes i Norra Flokerud i 
Grums och hans farmor i Arvika. 

Besoket i Grums forbereddes rned att 
Inga Adamsson forskade fram farfadern 
och dennes familj och anor. Hon lycka- 
des aven finna en kusin till Lundeen, som 
bodde p i  en servicehem i Grums. Via 

viks- och Gillbergabor. Vi har funnit 
nigra anor dar vi hittills gitt bet, bl a en 
Petter Backstrom, fodd 1748 i Vastergot- 
land. Dar har vi lagt in sokning i Sl&t- 
historiskt Forum och internettidningen 
Rotter. 

Carl Jonassons antavla planeras att 
publiceras i ViirmlandsAnor. 

Bernhard Granholm 

N ytt 
internet fick vi snabbt kontakt rned 
Lundeen O C ~  kunde bestamma tid O C ~  / mikrokortcentrum 
plats for kontakt. Han kom i sallskap rned 
sin fru Joan, harstammande frin Irland. 

Tack vare Inga Adamssons person- 
och lokalkannedom i Grums kunde vi 
soka upp de aktuella platserna i Flokerud 
och Malsjo och kom i kontakt rned ytter- 
ligare slaktingar. Lundeen fick aven traffa 
sin kusin p i  servicehemmet. Han fortsatte 
sedan sin resa till Arvika dar Kenneth 
Larsson hjalpt honom rned farmoderns 
anor. 

Bland Carl Jonassons anor finns Borg- 

Riksarkivet kommer under denna host, 
senast den 1 november, att oppna en 
forskarsal i Arninge norr om Stockholm. 
D%r kommer att finnas kyrkoarkivens ma- 
terial fram till 1895 samt Statistiska 
Centralbyrins utdrag ur folkbokforingen. 
I forskarsalen kommer att finnas 45 plat- 
ser rned lbare och 15 platser for anvan- 
dare av originalbockerna. Dar kommer 
ocksi att finnas ett referensbibliotek for 
slaktforskare. 
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Artiklar med varmlandsk anknytning i 
Slakt och Havd 1950-1 998 

Genealogiska Foreningen utger tid- 
skriften rrSlakt och Havd" sorn utkom- 
mer med tre nummerper dr. Znnehillet 
bestir vanligtvis av mycket omfingsrika 
genealogiska uppsatser av hog kvalitet. 
Har foljer en forteckning over alla ar- 
tiklar med varmlandsk anknytning som 
forekommit i "Slakt och Havd" frin 
starten 1950 och fram till dugs dato. 

1951:l 
Nils-Olof Hagberg: Anteckningar av 
brukspatron Olof Hagberg (1 768- 1835) 
i hans bibel. Hagberg var f r in  1788 
brukspatron p i  Skarphyttan i Kroppa 
socken, bodde 1793- 182 1 p i  Svartsingen 
i samma socken och darefter p i  Niklas- 
dam i Varnums socken. 

1951:2 
Lars Asplund: Min antavla. Forfattarens 
morfar, prosten Johan Nordensons for- 
fader var uteslutande bonder, bosatta 
inom ett fital socknar i vastra Vfimland 

1958:3 
Kjell Magnell: Engelbrektsslakten frin 
Kalkesrud. Kalkesrud ligger i Arvika 
socken. Forfattaren granskar kritiskt en 
aldre slaktutredning sorn gjorts av kom- 
ministern Karlberg i ~ l ~ i .  

1962:3 
Erik Hellerstrom: Anteckningar om slak- 
ten Wallroth, Selma Lagerlofs moderne- 
slakt. Anfadern inkallades troligen frin 
Sydtyskland till Traneberg p i  Killandso. 
Darifrin flyttade slakten over till 
Varmlandsnas. 

1963:l 
Erik Hellerstrom: Selma Lagerlofs an- 
tavla i 4:e led. Jamfor man de fyra stora 
varmlandska forfattarnas harstamning, 
visar sig Selma Lagerlof utan tvekan ta 
priset sorn den genuinaste varmlan- 
ningen. Hennes antavla i 4:e led upptar 
endast personer bosatta i Varmland, de 
flesta eller kanske alla med djupa rotter i 
landskapet. 

1963:2-3 
Erik Hdrd af Segerstad: Hur jag fann 
mina varmlandska forfader. Kornetten 

Johan Vilhelm Kohler i Rudskoga. 

1965:2-3 
Kjell Magnell: Pelle i Ramstad, 
Stirckarna och Elin Jakobsdotter. Ram- 
stad ligger i Sodra Ny socken 

1969:2-3 
Bjorn A Nelson: En kaolins levnadsoden. 
Lojtnant Johan Svenske vid Nerike- 
Wermlands regemente. I uppsatsen redo- 
gors for regementets oden under det stora 
nordiska kriget. Svenskes personalia i 
Varmlands regementes historia av 
Nordensvan ar ganska felaktiga enligt 
Nelson. 

1973:l 
Jan Eric Almquist: Den jordbesittande 
adeln i Varmland och Dalsland 1562-63. 
Forteckning sorn firfattaren upprattat p i  
basis av Fralse- och rusttjanstlangderna i 
kamrnararkivet. Den jordbesittande adeln 
i Varmland (53 personer) utgjordes av 
ungefar 14 procent vfimlanningar. Ni- 
got fler var bosatta i Vastergotland, med- 
an den iterstiende procenten var forde- 
lad mellan adelsman huvudsakligen frin 
Uppland, Sodermanland, 0sterg6tland, 
Vastmanland, Smiland, Dalsland och 
Narke. Varmlanningarna bodde p i  sates- 
gtdarna Agnhammar, Berg, Brandsbol, 
Bro, Hoglunda, Krokstad och Ramstad. 

1973:3 
Gunnar Norlin: Bratt af Hoglunda, an- 
dra Brattslakter och slakten Wallman. 
Sten Ostensson Bratt, syssloman i sodra 
Guldbrandsdalen hade sonen Nils Stens- 
son Bratt, fogde i Varmland, adlad 1456. 
Denne hade sonen Mats Bratt till Bjorke. 

1974:2 
Anna Westlund: Slakterna Kruse och 
Petraeus. Felaktigheter i Lagergrenska 
samlingen betraffande bruksskrivaren 
Daniel Kruse vid Sunnemohyttan i slutet 
av 1600-talet och borjan av 1700-talet. 
Felaktigheter i Edelstams Karlstads stifts 
herdaminne betraffande kyrkoherden i 
Filipstad Olof Olai Petraeus. 

1977:l-2 
&ell Aberg: Skraddaren Jan Aberg frin 

Saxin. Ett slaktforskningsproblem. 
Skraddaren Johan Aberg var son till 
bergsmannen Olof Hikansson i Saxin, 
Farnebo socken. Stamtavla fram till nu- 
tid. 

1978:3 
Leif Gidloj Slaktforskning i Varmland- 
sarkiv och Folkrorelsernas arkiv for 
Varmland. 

1985:3-4 
  jell Aberg: Vem var farfar till skradda- 
ren Jan Aberg i Saxin? 

1991:3-4 
Sten Moller: Lewin - en varmlandssliikt. 
Landsfogden p i  Aland, Marcus Ericsson 
hade sonen Matthias Marci Allandensis, 
fodd omkring 1560 och superintendent i 
Mariestad. Denne hade sonen Erich 
Matthiasson Molitaeus, fodd 1589. 
Denne hade sonen Anders Ericsson 
Molitaeus fodd 1620 och bosatt i Glava. 
Denne hade sonen Anders Andersson 
Lewin fodd 1650 och bosatt i Silbodal. 

1993:3-4 
BertiZ I W Kjelldor- Bergsmannen Carl 
Persson frin Lingban. Carl Persson anges 
forsta gingen i r  1628 sorn bergsman vid 
Lingban. Han blev delagare i den nya 
hyttan vid Lingbansande sorn togs i be- 
sittning 1643. Den 45 sidor Iinga upp- 
satsen beskriver hur bergsmannen fick 
kampa mot bergmastaren, Bergs- 
kollegium och borgarna i Filipstad for att 
f i  ratt att vidarefdradla sitt tackjarn i en 
stingjarnshammare. Ett stort antal 
domboksavskrifter liksom en forteckning 
over bergsmannen vid Lingban och 
Gisborn 1560-1650. 

1994:2 
Martin Ekman: Slaktnamnet Ekman och 
en o i Vanern. Namnet p i  Varmlands el- 
ler Goteborgsslakten Ekman togs av bar- 
nen till stamfadern Joen Larsson och hans 
hustru Anna Bratt. Forsta gingen det an- 
vandes var i r  1666. Med stor sannolik- 
het ar det taget efter Ekudden p i  Arnon i 
Vanern, sorn av allt att doma var Joen 
Larssons och hans barns fiskelage. 

Fortslittning pd sid. 13 
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1700-talets sista drtionden var en 
intensiv kyrkobyggnadsperiod i Karl- 
stads stift I mdnga av de kyrkbyggen 
sum fo'retogs under denna tid medver- 
kadeSven Hertz Trots att han ar inblan- 
dad i s& m&nga sammanhang sd har det 
hitintills funnits endast en levnadsteck- 
ning over honom sum utlamnar nigra 
av de viktigaste handelserna i hans liv. 
Denna levnadsteckning utfordes av 
domprosten C V Bromander och finns 
publicerad i Karlstads stips julbok 1929. 
Av tillganglig litteratur g&r det dock att 
fd en ganska god bild over Sven Hertz' 
levnadslopp. 

Fodd i Kila 
Sven Hertz foddes 1736 i Bunas i Kila 

socken enligt husforhorslangden, men 
finns inte rned i Kilas fodelsebok for detta 
ir .  Fadern var sergeanten Erik Hertz och 
modem hette Helena Schultz. En pifal- 
lande teknisk begivning uppenbarar sig 
i Sven och hans broder Peter och Johan 
blev lantmatare, medan Erik precis sorn 
Sven blev byggmbtare. 

PB 1750-talet f i r  Sven Hertz plats 
sorn Iargosse hos den bekante byggmb- 
taren Christian Haller i Karlstad. Haller 
ar mest kand sorn ansvarig for bygget av 
Karlstads dornkyrka. C V Bromanders 
formodan om att Sven Hertz varit rned 
om tornbygget p i  dornkyrkan 1752 kan 

Haradsmurmastaren och 
dock inte belaggas. Klart ar dock att Sven 
Hertz ar rned vid bygget av. Nedre 
Ulleruds nya kyrka, och tillsarnmans rned 
Christian Hallers anka Hedvig fullbor- 
dade han bygget efter Christians dod 
1759. I Kilas forsta husforhorslangd 
(1761-65) meddelas att Sven Hertz "stir 
i manta1 i Carlstad". Han finns annu i 
1765-68 irs husforhorslangd kvar i Bunas 
och kallas dar "haradsmurmhtare". Den 
15/12 1767 vigdes i Sodra Ny "Hr 
Konsterforfarne Suen Herz frin Bunas 
och Kila Socken rned J u n g h  Elsa Larson 
p i  Lofwbs". Bruket av namnet Lasson 
sorn slaktnamn ar intressant. 

Fullbordar kyrkan i Sodra Ny 
Formodligen har Sven Herz ocksi 

byggt itskilliga profana byggnader, men 
det ar hans arbeten p i  kyrkor i sydvbtra 
Varmland sorn eftervarlden bast kanner 
till. I den sorn sedermera skulle bli Hertz 
hemsocken, Sodra Ny, var man 1758 p i  
gbng rned att bygga ny kyrka. Den mur- 
mastare sorn Log sig arbetet var den ovan 
namnde Christian Haller. Haller avled 
dock redan nasta Br, och kyrkbygget kom 
att dra ut p i  tiden. Sven Hertz fullbor- 
dade den halvfardiga kyrkan, och tycks 
ha varit direkt ansvarig for byggandet av 
tornet. Hans Ion f i r  arbetet rned hela kyr- 
kans rappning var 20 daler silvermynt, 
" tunna r ig  och " tunna bjugg (=kern, 

- .  
k *  -.>;- 

- - 
By kyr-kn. Foto Carl-Johan Ivarsson. 

red anm) samt ett pund f lbk  och ett dito 
kott p i  varje he1 gird. 

Torn p l  Bro kyrka 
I Sodra Nys grannsocken Bro hade 

man beslutat sig for att bygga torn pA kyr- 
kan. 1761 lamnade Sven Hertz kostnads- 
forslag. Sven Hertz ritning godkandes. 
Tornet kom Iange att st8 halvfardigt, och 
det drojde anda till 1776 innan bygget var 
hllbordat. Tornet var ursprungligen for- 
sett med en enkel pyramidformad huv. 
1895 fick Bro kyrka sin nuvarande 
smackra tornspira. 

Torn pll Kila kyrka 
Medan tornbygget i Bro annu inte var 

fullbordat, fick Sven Hertz ett uppdrag i 
sin hembygd Kila. Den gamla klock- 
stapeln av tra vid Kila kyrka var alldeles 
firfallen och nu beslutade man sig, efter 
viss vinda, att bygga ett kyrktorn av sten. 
Hertz murade tornet och byggde dess- 
utom en kyrkogirdsmur. Arbetet rned 
tornbygget inleddes 1769 och var fardigt 
1776. F o ar det Hertz sorn tillsarnmans 
rned brobyggmastaren Anders Jacobsson 
frin Karlstad sorn ritat Kila kyrkas be- 
undrade spira. P i  tornet s tL det an idag 
initialerna E S (kyrkoherde Elof 
Seidelius) och B v E (kyrkoforestbndaren 
Bengt von Echstedt). Det hade inte varit 
helt galet om det ocksh sGtt S H. 

Millesvik 
Vid Millesviks kyrka utfor Hertz un- 

der iren 1772-74 vissa arbeten, sorn Iam- 
nar spir i kyrkorakenskaperna men ar 
s v t a  att harleda i byggnaden. 

Byggmastare i By 
I By beslutades redan 1758 att bygga 

ny kyrka. Christian Haller var avtalad 
sorn byggmastare. Han avled redan 1759 
och gesallen Jon Lander var pbtankt sorn 
eftertradare. Nar han ocksi dog blev det 
Sven Hertz sorn fick ansvara for kyrk- 
bygget. By kyrka ar siledes den forsta 
hela kyrka sorn Sven Hertz byggt. Hertz 
kontrakt rned By forsamling om takres- 
ning och spintackning finns bevarat. Det 
ar upprattat den 13 juni 1733. Hertz Ion 
var 300 daler silvermynt, samt 1 skappa 
rbg och - skappa bjugg for varje helt 
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kyrkobyggaren Sven Hertz 
hemman till forplagnad for honom och 
hans hantlangare. 1778 var murningsar- 
betet for den nyakyrkan avslutat, och iret 
darpi forrattades kyrkans invigning av 
kontraktsprosten i Nas harad Elof 
Seidelius, som dartill forordnats av bisko- 
pen. 

Den 23 juli 1784 lat Hertz satta upp 
en inskrift p i  Hallers gravkor invid Karl- 
stads dornkyrka. Insknften, som beva- 
rades for eftervarlden genom att den 
avtrycktes i Carlstads Wecko-Tidning, 
spolierades formodligen nar gravkoret 
revs p i  1830-talet. 

Ed 
I Eds socken ansig man kyrkan allt- 

for liten och redan 1766 fattades beslut 
om byggande av ny kyrka. 1771 hade 
Sven Hertz uppgjort ritningar till en ny 
kyrka som insandes till ~verintendents- 
ambetet. Dar fick de ligga ororda till 
1782, d i  en kopia insandes, aven den utan 
att godkannas. 1 stallet bearbetades rit- 
ningarna tvi  giinger, och slutligen kunde 
Kungl Maj:t godkanna dem i oktober 
1782. Den godkanda ritningen foljde 
dock Hertz forslag i allt vasentligt. Den 
29 april 1783 lades grunden till kyrkan 
av majoren Carl Fredrik Uggla. Sven 
Hertz ledde byggnadsarbetet. Det avslu- 
tades 1785, men kyrkan invigdes forst 
den 31 augusti 1788. 

Ordning och kaos i Nor 
I en annan socken i Grurns hLad, Nor, 

utdomdes den gamla kyrkan redan 1634. 
Den kom emellertid att var kvar anda till 
slutet av 1700-talet. 1782 uppdrogs h 
byggmastaren J G Reincke i Karlstad att 
utarbeta forslag till kyrkans utvidgning 
och forbattring. Senare andrade man sig 
och ville bygga en helt ny kyrka. 
Reinckes ritningar till en ny kyrka god- 
kandes dock inte av ~verintendents- 
ambetet men d i  hade man redan lagt 
grundstenen till den nya kyrkan. Laget 
blev annu mer kaotiskt, d i  den av 
Reincke uppforda kyrkmuren befanns 
vara s i  dilig, att den miste nedrivas. 
Reincke lamnade sin befattning i Nor 
1787 och kyrkbyggets framste tillskyn- 
dare, kyrkoforestindare Reinhold 
Antonsson flyttade frin socknen. 1792 E r  

Sven Herz uppdraget att fora kyrkbygget 
i hamn. Efter visst trassel med ritningar 
iterupptogs kyrkobyggandet 1796 och 
tvi  i r  senare stir kyrkan klar att invigas. 

Uppdrag p l  Dal 
1790 fir  Hertz uppdrag ganska lingt 

hemifrin, namligen i Frandefors och 
Gestad p i  sodra Dal. Dar iir kyrkorna for- 
fallna, och Hertz fir  gora ritningar till nya 
kyrkor i bida socknarna. For Frandefors 
s i  overarbetas de i ~verintendentambetet 
av Thure Wennberg, som alltsi ar den 
verklige upphovsmannen till Frandefors 
kyrka. Hertz tycks inte ha uppskattats 
som arkitekt. Om han deltog i byggnad- 
sarbetet ar oklart. 

Ritningar till Huggenas 
realiserades ej 

I den lilla socknen Huggenas fanns 
en gammal, sakert medeltida trakyrka. 
Under hela 1700-talet diskuterades fri- 
gan om kyrkbygge. 1798 gor Sven Hertz 
ett inlagg i "debatten" genom att forlagga 
en ritning till en ny stenkyrka. Den skulle 
kosta 1521 riksdaler. Ritningen visar en 
enkel stenkyrka med stora fonster, 
tresidigt korslut och en foga elegant 
pyramidformade torntackning, liknande 
den som faktiskt utfordes i Bro. Nigon 
stenkyrka blev det aldrig i Huggenas, utan 
socknens kyrka raserades och huggenas- 
borna fick i stallet anvanda sig av Sodra 
Ny kyrka i 150 ir .  

Segerstad 
Christian Haller, Sven Hertz laromb- 

tare, hade 1738-47 uppfort en ny kyrka i 
Segerstad. Nu (1 806) foreslog Hertz att 
en inging p i  linghusets sodra sida med 
ett litet rundfonster ovanfor skulle ersatta 
ett stort fonster, vilket sedermera skedde. 
18 10, n L  Sven Hertz var dod, andrades 
p i  hans forslag samma kyrkas bankin- 
redning s i  att giingarna vid vaggarna 
borttogs. 

Den grl vardagen 
Det ar svirt att se manniskan Sven 

Hertz bakom alla dessa namn och irtal. 
Vi vet inte s i  mycket om hans liv, mer 
an att han var bosatt i Hallbostad i Sodra 
Ny socken. Formodligen har hans mesta 

tid gitt L till murande av eldstader, kal- 
lare och liknande mer vardagsbetonade 
byggnadsarbeten. Han var sakert Chris- 
tian Hallers framste elev, och han hade 
"turen" att leva under en intensiv kyrko- 
byggnadsperiod i sina hemtrakter, Nas 
och Grums harader. Det ar genom dessa 
arbeten han har gitt till eftervarlden. 

Sven Hertz forsta hustru avled om- 
kring 1787 och 1793 gifte han om sig 
med stadsvaktmastardottern Anna Hult- 
gren frin Karlstad. Ar 1800 flyttade fa- 
miljen till Karlstad och dar avled Sven 
Hertz den 6 januari 1809 av "ilderdoms- 
bracklighet". Hertz hade fyra barn, alla 
frin forsta aktenskapet. 

Carl-Johan Ivarsson, Vastra Takene, 
Hogbergsrud, SaffJle 

(Artikeln publicerad forsta gingen i 
Saffle-Tidningen 3011 1996. Har nigot 
bearbetad.) Se aven foto av Kila kyrka 
p i  sid 20. 
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Efterlysning 
Du kommer va1 ihig att anmala ny adress 
till fdreningen. Ibland E r  vi tyvarr till- 
baka VirmImdsAnor fran Posten med ett 
meddelade att adressaten flyttat, men det 
sags inte vart. Nu efterlyser vi k e  KarIs- 
son som tidigare bodde p i  Flojtgatan 108 
i Karlstad. Ar det nigon som vet vart han 
har tagit vagen ? 
















































