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alla fall skall arbeta vidare med häradsindelningen som grund, men inte vara
främmande för justeringar.(Styrelsens
planer för två upptaktsmöten redovisas
på annan plats).

Arsmötet i Gamla Badhuset i Karlstad
besöktes av 60 medlemmar. Sittande ordTema för möten och kurser ventilerades
förande valdes till mötesordförande,
också, och några förslag kom fram. Data,
med undantag av de punkter som berörde
släktkrönikor
och allmänna problem, typ
ansvarsfriheten.
"f
ader
okänd",
nämndes.
Efter livlig debatt höjdes medlemsavgiften till 50 kronor. Styrelsen hade föreArsmötet förflöt under god sämja, och
slagit en "snålbudget", med 35 kronor,
den
obligatoriska kaffetåren inmundigavilket antogs räcka till 4 medlemsblad.
des
på Folkets Hus, tvärs över älven.
Det var emellertid årsmötets mening att
pengar till annan verksamhet behövdes,
*********************************k
varför styrelsens förslag röstades ner.
ORDFORANDE HAR ORDET
Förslagen till avgift låg på 40, 50 och
J- -b
J4.L
4
. -L
.L
,,
,, 4- ,,
60 kronor.
Höjningen till 50 kronor innebär att vi
har ca 4000 kronor till övrig verksamhet, Från och med detta nummer av Nytt fran...
sker det en liten ansiktslyftning av den
utöver medlemsbladet.
tekniska kvaliteten på texten. Bladet
skrivs
ut på en ny skrivmaskin, med möjDen nya styrelsen, som i stort sett är
ligheter
att variera både textens täthet
identisk med den
presenteras på
och
stilart.
annan plats. Här skall endast nämnas att
mötet beslöt att till styrelsen adjung- Ett medlemsblads kvalitet blir inte hög
finesser,
era ~
~ L
~ ~ ~~ ~ ~~~Detta
i k
~tför
~ ,h~endast~med hjälp
~ av tekniska
,
utan
det
fordras
ett
bra
innehåll
också.
att öka den geografiska spridningeni
Hittills
har
styrelsen
stått
för
största
styrelsen. I anslutning till detta beav innehållet, med undantag för
slöts
om en ändring i stadgan, som delen
II
Anor
sökes". Det är ett förhållande som
kan träda i kraft vid nästa årsmöte. I
måste
ändras.
Du ar som medlem välkommen
linje med Kenneths adjungering, ville
med
kåserier
och
tips av alla slag. Remötet att styrelsen fr o m nästa årsmöte
daktören
har
satt
sig före att presentera
skall ha 4 - 7 ordinarie ledamöter.
ett arkivtips i varje nummer, och till
det behövs Din
Mycket tid ägnades åt diskussionen om
Låt
inte detta
ett
i öknen, utan
lokalavdelningar och lokala verksamheter.
fatta
pennan
och
skriv.
Redaktionens
admajoritet av de som yttrade s.g, anress hittar Du Ovan till höger.
såg att en häradsindelning inte skulle
ge en tillfredsställande och naturlig
Lev väl, ha en trevlig sommar, med eller
verksamhet. Det skulle bryta tidigare
tan ny och/e11er gammal slaktsamarbetsmönster, och dessutom är fle
härad alldeles för stora.
Resultatet av diskussionen blev att v
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Ingrid Larsson
Björnstigen 3
672 00 ÄRJANG

Ingvar Dahl
Ingesundsvagen 35B
671 00 ARVIKA

Illa Karlsson
Babordsgatan 5
652 27 KARLSTAD

Tomas Krook
Norrstrandsgatan 21B
654 62 KARLSTAD

Ingrid Spångberg
Violvagen 30
664 00 GRUMS

Margit Hermansson
8494 Ingerud, Varmlandsbro
661 00 SAFFLE

Ronnie Eliasson
Svampstigen 5
671 00 ARVIKA

Bo Persson
Fjarillsgatan 11
671 00 ARVIKA

Birgit Holmén
Mariedalsgatan 1
652 20 KARLSTAD

Ingrid Örte
Lundegatan 2
653 49 KARLSTAD

Karlskoga bibliotek
691 83 KARLSKOGA

Kjell Mithander
Sommarvagen 15
686 00 SUNNE

Karlstads stadsbibliotek
Tidskriftsavdelningen
651 84 KARLSTAD

Anita Andersson
Geijersgatan 19B
652 23 KARLSTAD

Lars H Widstrand
Sannagatan 4A
653 49 KARLSTAD

Ingrid Eisveld
P1 3608
686 00 SUNNE

Gösta Kringsberg
Tegnérvagen 1B
691 37 Karlskona

VSF:s A R K I V

*******Y<*******************************

VSF har sitt lilla arkiv i Gamla Badhuset i Karlstad. I nr 3:1984 redovisades arkivet första gången. Har redovisas vad som tillkommit sedan dess:
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
12.
16.

Nytt från VSF, nr 1-2:85
GF-Aktuellt, nr 62-63:84, 64:85
VSGF:s medlemsblad, nr 1-2:85
GU-Nytt, nr 43-44:84
MGF-Nytt, nr 1-2:85, samt Slaktforskarförteckning för Medelpad :84
Släkttavlan, nr 2-3:85
Aliranor, nr 4:84
Anno Domini, nr 5:84
SlaktforskarNytt(DIS), nr 18:84
19:85

Gåvor till arkivet mottages tacksamt.
Du som vill skänka något, tag komtakt
med någon i styrelsen.
.....................................

PRORANDEN I GEN
.......................................
Probanden i Grums, ar en grupp
forskare som har högt tempo på
tiviteter. Det ar något att ta
för oss som dessemellan ligger
locket. Har kommer deras andra

slaktsina akefter
på soffrapport:

Långseruds Hembygdsförening med Arne
Kyrk i spetsen tog emot i Hembygdsgården
med sprakande brasa och varmt valkomnande. Gamla Grumsbor, Ingrid och Bertil
Olsson, numera bosatta i Långserud stod
också och väntade på invasionen fråm
Grums.
Vi var 26 medlemmar som fick bese
Hembygdsgården och höra dess historik,
och om föreningens nuvarande aktiviteter.
Långseruds Hembygdsförening ar synnerligen aktiv, och det var en fröjd att se
resultatet av deras praktiska engagemang.
Kaffet stod Probanden för i vanlig ordning.
På hemvägen visade Arne Kyrk (tillika
kyrkvaktmästare) kyrkan. En vardig avslutning på en gemytlig eftermiddag.

I detta utskick finns ett formulär vars
uppgifter ska kunna ligga till grund för
en forskarkatalog för VSF. Något beslut
om.en sådan katalog finns ännu inte. Styrelsen vill bara till en början pejla
stamningen bland medlemmarna.
Visserligen finns en forskarkatalog
för Värmland, men den tar upp endast ca
10% av våra medlemmar.
Du som vill finnas med i en eventuell
forskarkatalog, fyll i formuläret och
sand det till
Viirml. S!tikiforskarför.

bar
En ratt så kylig dag denna
det iväg till ett besök i Långserud. 0
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Birgitta Persson i Uddevalla frågade i
nr 1:85, om någon hade upplysningar om
superintendenten i Mariestad, P e h u 4
Hmzici f l e l c u z t o p a e u ~ . Delar av LarsGunnar Sanders svar refereras nedan.
I Strängnäs stifts herdaminne, Magnus
Collmar, kan man läsa följande:
* Sonson till kyrkoherden i Kimito, Paulus Melartopaeus
* Inskriven vid Rostocks universitet okt
1573
* Inskriven vid Wittenbergs universitet
1575
* Konrektor vid Strangnas skola 1579
* Rektor vid Strangnas skola 1581 - 1584
* Teologie lektor vid Strangnas skola
1584 - 1591, tillika kyrkoherde i
Vansö 1584 - 1587
* Rektor vid Strangnas skola 1591 - 1593
* Teologie lektor vid Strangnas skola
1593 - 1594
* Vald till biskop i Viborg 1593 (osäker
uppgift)
* Domprost i Abo 1594
* Superintendent i Mariestad 1605
* Död 1610-04-18

Jag söker föräldrar och födelseort till
hammarsmed, knipsmed S u 5 t a v Ek-5hCrnJ
född ca 1719, död 1787-01-10, och
B a i U u S i m o n 4 d o t h L , f ö d d c a 1 72 5 ,
död 1803-01-06, vigda 1749.
Vid Brittas död i Stenbrohults sn, Kronobergs lan, står noterat: "€nkun d , z i f t u
S h o n 5dottQ.z ,L.zun Vii.~p&u-&j t o ~ Lödd
p
1725 i l t u l ~ k o y uo c h Venmelund u v h m a : ,5rneden S h o n EJyh o c h hu.5tzu O a i U u Lan->d o f i a , &v f6/2 44 ci/z d a n y i f i med
h w n m w ~ 4 m e h€k4LzCrn. "

.. .

I vigselboken 1749 i Jamshögs sn, Blekinge lan, står: "Den 22 / z o , d . hinii!.
kniphwnmcuz~meden v i d Hol je j u d n u k mu,)h $ u d u v E l c-~ b z ö mcch B ; L ~ U US i m o n ~ d o t &/t
i H o l j e . /e4fe.5. - m e d e n rnu~&/z S i m o n
iVi144on o c h Jcm /&m€44on i H o l j e . "

Denne Simon Nilsson kan tankas vara Brittas fader som i så fall senare tagit
namnet Elgh.
Jag är också intresserad av smeder med
namnet i ? ' e M e / t y , och vill garma ha kontakt med Dig som vet något om dessa.
Enligt släkttraditionen skall någon av
slakterna härstamma från vallonerna.
Därför är det tänkbart att aven Gustav
Gift med Elsa Salomonsdotter, dotter till Ekström ar född i Värmland. Han finns i
kyrkoherde Salomon Laurentii i Toresund. varje fall inte i Småland.
Hon efterlevde mannen. En son, F J o a w r L Tor Ahlgren, Sofiebergsvagen 89C, 252 51
n u 4 P e h i i?'eLcuztopueu4, prästvigdes för
Strangnas stift 1629 och avled som kyrko- HELSINGBORG, tel. 042/13 52 21
herde i Lilla Yellösa 1655, efter att ha
gjort tjänst som biskopens kaplan och i
Jader.
Enligt Lars Hallman: "Det Gamla och Nya
Strengnas", avled Petrus Melartopaeus
Bertil Grundström i Tranås meddelar att
efter en besvärlig visitation, som han,
han gatt igenom en stor del av mikrofilkalla vintertiden, hållit i Värmland.
merna över svensk-amerikanska kyrkoarkiv,
som
finns vid Emigrantregistret. Han har
.L
J
.
,, ,, ,, ,, ,, ,,
,,
,, >, ,,,,,, ,, ,, ,, ,,
,, ,,
på dator registrerat samtliga personer
som utvandrat från och/eller ar födda i
,, ,, ,, ,, ,,,&
, ,J., ,, ,,
,* ,, ,,,,,, ,, ,, ,,,, ,,
,, ,, ,, ,, ,, ,, Värmland. Det har sedan resulterat i ett
register på olika sorteringsbegrepp.
Efterlysningen galler L44u f l o l d e a ,
Registren har överlämnats till Emigrantenligt uppgift född i Farnebo, 1769. I
registret,
och står till forskares förden tidigaste husförhörslängd som jag
fogande.
Cirka
200 rullar har hittills
hittat henne (1796 - 1801), ar hon född
gåtts
igenom,
och
ungefär lika många
i Högden (Höjden) i Brattfors sn. Då var
återstår.
Följande
stater är avklarade;
hon hustru till Anders Olofsson i Norra
Montana,
Ohio,
New
York, Pensylvania,
Högden i Brattfors, och hade 5 barn födda
Iowa,
samt
delar
av
Illinois. Kvar ar
1791 1798, varav 2 dog.
återstoden
av
Illinois,
Indiana samt
Närmast föregående 5-års husförhörslangAugustanasynodens
församlingar
i Minneder saknas. Nar dottern Maria föddes 1809
sota.
kallas hennes mor Li,ju i a a d o f i ~ .
Tidigare har han registrerat församlingen
P g a luckor i böckerna både i Farnebo
i Lindsburg, Kansas, samt ett tiotal
och i Brattfors kan jag inte hitta denna
counties
i Ninnesota, bl a Kittson, Isanperson, vare sig som Larsdotter eller
ti,
Douglas
och Wright.
Molinder. Har någon träffat på henne?
(före 1796, alltså)
Heder åt en sådan arbetsmyra!
Bo Eriksson, Sandtorpsvagen 3B, nb
691 51 KARLSKOGA
J.
8,

J, J. J. J.
J- -1. J, J.J,\
n
#,
8,

J. J- J. J- J- J- J. J. J. Jr,

3%

#
,

ANOR SOKES

J. J- J. J. J.

J- J. t.

,\

n

J. J- J- J. Jr J- J. Jr J. J- J.
n

,.

J. J. J. J. J. J.J. &J. J. .I. J.
J- J.
.I. .81

>\

#.

n

,
\

n

#\

#\

#,

8,

j,

III IL J- J- J- J.
J. J#,

,\

........................................

BOKTI PSET
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Titel: Register för släkt- och hembygdsforskare
Författare: Carl Erik Johansson, Stig
Rådahl
Förlag: PANDEMOS/Vår Skola Förlag AB
ISBN 91-7700-012-9

-

Vi vill föreslå en traff med besök av
Släktforskarföreningen.
Med vänlig halsning från vår lilla grupp
genom Maj Andersson, Sysslebäcks Bibliotek.
-X-

Redaktionen tackar för brevet, och noterar med glädje att det inom föreningens
ram tas enskilda initiativ till aktiviDetta Register för Slakt- och hembygds- teter. Utlokaliserade traffar, som den
forskare upptar i princip alla Sveriges
brevskrivaren önskar, ar på gång (se
församlingar i modern tid och innehåller nedan). Inför nästa rond med tre trafföljande uppgifter:
far, skall vi ha Syssleback och landskapets sydvästra hörn i tanken. Du som har
1. Församlingsnamnen i alfabetisk ordideér om dragplåster i form av förening
dragshållare
eller annat, HOR AV DIG.
2. Kommun församlingen tillhör 1984 och
efter 1952 års kommunreform om de
avviker från 1984
HÖST- OCH VARMÖTEN
3. Härad församlingen tillhörde 1876
4. Lan
Under hösten 1985 och våren 1986 inbju5. Tidigaste år för ministerialbok
der
förening till tre "lokala" traffar
6. Tidigaste år för husförhörslangd
i Brunskog, Kristinehamn och Filipstad.
Registret ger en snabb översikt över
Vid alla dessa traffar kåserar stadsviktiga uppgifter för varje slakt- och
arkivarie Bror Erik Olsson från Eskilshembygdsforskare. Boken kan beställas
tuna över ämnet V A R A GAMLA SJUKDOMSNAMN
från Genealogiska Föreningen i StockBERATTAR.
holm, Box 2029, 103 11 Stockholm. MedSkalen till att vi har tre traffar
lemspris: 68:- + porto.
med samma tema, ar flera. För det första
ar det ekonomiska skal. För det andra ar
det ett led i strävan att inte favoriseRREV TILL REDAKTIOMEN
ra de som bor centralt. För det tredje,
*************************************k*
tror vi att föreningen får bättre livsFrån Syssleback, föreningens norra utkraft om vi kan uppmuntra lokala aktivipost i Värmland, kom nedanstående brev:
teter.
Sist, men icke minst, vi vill kunna
Vi ar några släktforskare i Sysslebäckserbjuda så många som möjligt att lyssna
området, som deltog i en av kursdagarna
hösten 1984. Som en följd av vårt gemen- på Bror Erik Olsson. Det ar val använd
tid, att avsatta en eftermiddag och komsamma intresse för fortsatt forskning,
ma
till ett av de tre sammankomsterna.
och på grund av den långa resvägen till
Alla
ar välkomna, och tag gärna med ännu
Karlstad, har vi beslutat att mötas
icke
anslutna
slaktforskarvanner.
ungefär en gång i månaden. Vår första
helt informella traff ägde rum måndagen
Första traffen blir på Skutboudden i
den 6 maj. Vi var sex personer som samBrunskog, lördagen den 21/9, kl. 14.00.
lades på Biblioteket, samtliga ar medKaffe
serveras.
lemmar i VSF.
Något särskilt program hade vi inte
Andra träffen blir i Kristinehamn, lörgjort upp. Vi tittade på den äldsta
dagen
den 26/10, kl. 14.00. Lokal medmikrofilmen från Dalby församling och
delas
senare.
hjälptes åt att tyda den gamla skriften
med hjälp av bibliotekets böcker. NaturTredje traffen blir i Filipstad, lörligtvis blir det vid ett sådant tillfälle många andra intressanta omständig- dagen den 12/4 1986, kl. 14.00. Lokal
meddelas senare.
heter som kom fram, t.ex. jämförelser
mellan kyrkböcker i olika församlingar,
MISSA INTE TILLFALLET, FOR IN DET I DIN
slarviga präster och plikttrogna d:o.
ALMANACKA REDAN NU!!!
Vi delade med oss av våra erfarenheter.
Tiden går fort i trevligt sällskap
och efter 2,5 timmar måste vi bryta upp.
..
Men vi kom överens om att träffas igen
om en månad. Till det tillfället ska
jag beställa mikrofilmade domböcker för
gemensamma studier.

m

-
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ARK I VT I PSET
...................................
I Nordiska muséets arkiv på Norrmalarstrand 6 i Stockholm, finns bland mycket
annat, uppteckningar om svenskarnas
s k folktro. Nedan refereras uppteckningar som Maja Ericsson gjort år 1936:
En ko som fick sommarsjuka (blodblandad
urin) tog man en levande tossa (groda)
och gav.
& h m Arui!zx440nJ f . 1859
Om maran red djuren skulle de satta upp
en spegel över dem, då skulle hon sky
sig, sa de.
I t u d I C c u z L ~ o n , f . 1876
Badvatten efter små barn fick inte slås
ut sen solen gått ner, då fick barnen
men av det. Det skulle stå till dagen
efter.
Lmma d n d u 4 4 o n , 8. 1878
De som var födda på söndag medan kyrkdörrarna var öppna, skulle se i syne sedan. Det var en i Bjursnaset som det var
så med, han såg likfärder och fick gå ur
vägen för dem.
Emma rLzdu.,,,on,
f . 7878
Det blev bytesbarn förr, så de tordes
inte slacka ljuset förrän barnet var
döpt.
J c h u n J 3 w n 4 4 o n , f . 7 8 59
Häxor och Trollkarlar
Det var en gumma som bodde inte långt
härifrån som mjölka på knivar, hon hade
ingen ko då. Först tog hon mjölken från
en som bodde i närheten, i Eriksbol. Då
tog han hennes ko genom skôtt (skott),
för han kunde lite också, o darefter
körde hon kniven i väggen, nar hon ville
ha mjölk o mjölka på den. Hon tog en
täljkniv, men jag vet inte att det var
någon särskild kniv.
Får blev klippta vid påsk, o det syntes
marken efter saxen. Och en påsk var det
en gris i Frosterud har i Rudskoga som
trynet blev vridet snett på. De misstänkte en käring, för de hitta hennes
strumpeband vid lagårn dar.
En i Nytorp har i Rudskoga skulle kärna
o fick inte smör. Då gjorde hon opp eld
i "ommen" (ugnen, bakugnen) o kasta in
grädden dar. Och på natten kom den med
Il
smörslaga" som förstört för henne, de
va "Skradder-Jaens" hustru i Nytorp.
De gamla har aven talat om att de kunde
skara i smör, o det blev blod på kniven
om inte smöret var riktigt.
11

Trollsmörgåser" kunde de också £6 se
strax utanför husen, t ex på tröskeln.-

ARK I VT I PSET
.................................

Då var det inte bra, det var några som
ville den lett. Men om de slog till den
som de trodde om det, så blod kom, så
kunde den inte göra något.
Det skulle falla tre dagger på midsommernatta, o de skulle ta den i lakan p6
andras marker o sen ge sine djur den.
Jag vet e har som gjorde det.
S t u r a - K a a i O B ~ 4 o n , b. 7 8 5 1
Vaggvisa
Vyss lulleri lull
kok gryta val full,
då kommer tre hungrie mager.
Den ene a halt,
den andre a blinn
den tredje a trasi, törs inte gå in,
den får stå i farsta å gråte.
Gråt, gråt, sa mycke du vell,
nar du blir lessen, så tiger du fell!
Emma Jrrde/r440nJ 8. 1878
Om en sak var stôlen o igenstôlen (stulen och igenstulen), så skulle de skrapa av den o ge sina kor nar de trodde
att andra hade trolla dessa. Vårt grannfolk i Rudskoga hade en burk som de
skrapa av. Det var en bleckburk som
mannen dar haft med sig på arbete i
Fellingsbro för att ha mjölk i. Nar han
skulle packa ihop o fara därifrån, var
den borta. Hans styvdotter hjälpte honom
o hon tog o leta igenom arbetskamraternas sackar o fann burken i en av dessa.
På det sättet blev den stôlen o igenstôlen.
A m d a J k n ~ ~ o n t.
, 1864
Det var en har i socknen, som hette Karl
Ersa. Han mötte en skjuts med två svarta
hastar vid Röjbackera nara Sjötorp har
i Rudskoga. Det laga ur halsen på hastarna, men han såg inte vilka som satt
i vagnen. Nen sedan fick han höra att
en gubbe som hetta Sven Liljas hade kört
ihjäl sej vid den tiden. Det var en
stygg gubbe, och då förstod Karl Ersa,
att det var Skam som hämtat honom.
h V ~ d d 4 4 ~ 9 Be/ry~.tr~curd
~ ~
upp&c/cncruJ Ma j a E/rii'44on i /?uds k o ya.
Samtliga exempel ovan är från Rudskoga
socken i sydöstra hörnet av Värmland.
För den som ar intresserad av dylika
ting, rekomenderas verkligen ett besök
på Nordiska muséet.
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Grums. De skall tjäna som upptaktsmöten
för bildande av lokala klubbar, samt
rektyterande av nya medlemmar.
Under dessa träffar kommer vi att ta
upp önskemålen från årsmötet i programmen. (se första sidan)

För tredje gången har vi vänt oss till
landstingets kulturnämnd för att ansöka
om bidrag till verksamheten. De två första gångerna fick vi avslag med motiveringen att det inte fanns plats för nytillkommen verksamhet i deras budget, och
att vi borde höja den låga medlemsavgiften. I den tredje ansökan konstaterar vi
att vi trots höjningen endast har 4000 kr
till verksamhet utöver medlemsbladet, och
att vi kommer att ha svårt att driva en
offensiv verksamhet inom ett så stort
geografiskt område som Värmland ar.
Om vi får något av de begärda 5000 kronorna, kommer de inte att falla ut förrän nästa budgetår.

Styrelsen har beslutat att lagga medlemsregistret på data. Det finns tv2
skäl till detta, för det första ar det
ett omfattande arbete att plocka in nya
medlemmar i bokstavsordning, för det
andra kan datamaskinen skriva ut sjalvhäftande adressetiketter till medlemsutskicken. Att för hand skriva adresser
på kuvert tar en hel dag i anspråk.
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FEL I MEDLEMSFORTECKNINGEN

Nr 3 av Nytt från ... kommer ut i slutet
av augusti, och nr 4 i slutet av december.
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I nr 1:85 finns en medlemsföteckning.

I detta utskick finns två exemplar av

Det har insmugit sig några fel i den.
Följande ändringar skall göras:

on värvningsfolder. Du har fått dem för
att personligen Överräcka dem till nåDu tror kan vara intresserad av att bli
nedlem i föreningen.

Rolf Christoffersson, postnummer 682 01.
Allan Gustafsson, gatuadress Finkvägen
18, tel. 0570/16473.

k*********+<****************************

4Iarianne Johansson, adress Sterserud 8473
tel. 0533/40467.
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Leif Kvarnström, tel. 054/363?3.
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Janet Leffler har ändrat adress till
Trumberget 5, 663 00 Skoghall.

STYRELSELEDAMOTER
3rdförande:

Anders Höglund, Kristinehamn
Vice ordförande: Ulf Nilsson, Filipstad
Sekreterare:
Ingrid Johansson, Grums
Kassör :
Lars-Gunnar Sander,
For shaga
Ledamot:
Eivor Lantz, Hammarö
Suppleanter:

Carl-Fredrik Holmer,
Karlstad
Yvonne Korsbo, Karlstad
Torun Mossfeldt, Karlstad
Berit Olsson, Forshaga

Ad jungerad:

Kenneth Larsson, Arvika

Revisorer:

Sten Ek, Karlstad
Johan Backlund, Karlstad
Leif Gidlöf, Karlstad
Eva Fredriksson, Karlstad
Gunnel Kvarnström,
Karlstad
Peter Olausson, Karlstad
Torun Mossfeldt, Karlstad

Ann-Christin Rudin har ändrat adress
till P1. 2787, 655 90 Karlstad, tel.
054/32144.

I nr 1:84, finns en mötesinbjudan från
StorStockholms Genealogiska Förening till
medlemmarna i VSF. Mötet är inställt på
grund av för liten anslutning från SSGF.

Revisorsuppl.:
Valberedning:
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Styrelsen har diskuterat 1985 års verksamhet, och stannat för två, eventuellt
tre utlokaliserade möten tidigt i höst.
Dessa möten förlägges i trakten av Arvika, i Kristinehamn och eventuellt I.
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KOMMUNER OCH SOCKNAR I VARMLAND

Bogen
Brunskog
Glava
Gunnarskog
Högerud
Mangskog
NY
Stavnas
Algå

Rudskoga
Varnum
Visnum
Visnums Kil
01me

Borgvik
Ed
Grums
Varmskog

MUNKFORS

Eksharad
Gustav Adolf
Norra Råda
Sunnemo

Eda
Jarnskog
Köla
Skillingmark

(11)

Munkfors
Ransater

Bjurtjarn
Lungsund
Storfors
Alster
Grava
Nor
Nyed
Segerstad
Vase
Älvsbacka
O:a Fågelvik

Brattfors
Gåsborn
Kroppa
Nordmark
Rammen

Gräsmark
Lysvik
Sunne
V:a Amtervik
Ö:a Ämtervik

SAFFLE(14)
Forshaga
Nedre Ullerud
Ö v r e Ullerud

Botilsater
Bro
Eskilsater
Gillberga

Boda
Frykerud
Stora Kil

Kila
Långserud
Millesvik
Ny-Huggenas
Svanskog
Tveta
Ölserud

Dalby
Fryksande
Lekvattnet
Norra Finnskoga
Norra N y
Nyskoga
Södra Finnskoga
Vitsand
Ostmark

Blomskog
Holmedal
Karlanda
Silbodal
Sillerud
Trankil
Töcksmark
Västra Fågelvik
Östervallskog

Förutom ovan nämnda k o m m u n e r , f i n n s i landskapet Värmland, men i
Örebro l a n , kommunerna Karlskoga och Degerfors.
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Sammanställningen ovan ar hämtad
ur SVENSK 0 / ? 7 F o / ? i € C ~ h ' 1 1 V S7980,
som k a n rekvireras på Posten för
1 6 5 kronor. Boken ar utgiven av
Postverket o c h Televerket.
Ur innehållet:

*
*

*
*
*
*

Riktnummerområden
Upplysningar om Postens och
Televerkets tjänster
Postnummerkatalog
Ortförteckning, med uppgift om
post- och telefonadresser
Kommunregister (se ovan)
Namnandrade kommuner

Det lönar sig i n t e att vänta på
en ny upplaga, den kommer i n t e ut
förrän i slutet av 1980-talet.
*************k*******************
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ALVDALS
FRYKSDALS NEDRE TINGSL. KARLSTADS HARAD
Grava
Hammarö
Karlstads landsförs

Lysvik
Gräsmark
Sunne
Sunne köping
Västra Emtervik
Östra Emtervik

KILS HARAD

FRYKSDALS ÖVRE TINGSL.
Fryksande
Lekvattnet
Vitsand
Ostmark

FARNEBO HARAD
Brattfors
Farnebo, Filipst. If
Gåsborn
Kroppa
Lungsund
Nordmark
Rammen
GILLBERGS HARAD
Gillberga
Glava
Högerud
Långserud
Stavnas
Svanskog
Varmskog
GRUMS HARAD
Borgvik
Ed
Grums
Nor
Segerstad
Arvika
Boda
Bogen
Brunskog
Eda
Gunnarskog
Köla
Mangskog

NAlgå
Y
KARLSKOGA HARAD
Bjurt järn
Degerfors
Karlskoga

Frykerud
Nedre Ullerud
Ransater
Stora Kil
Övre Ullerud
NORDMARKS HARAD
Blomskog
Holmedal
Jarnskog
Karlanda
Silbodal
Sillerud
Skillingmark
Trankil
Töcksmark
Västra Fågelvik
Östervallskog
NYEDS HARAD
Nyed
Älvs backa

NAS HARAD
Botilsater
Bro
BY
Eskilsater
Huggenas
Kila
Millesvik
Saffle köping
Södra Ny
Tveta
Olserud
VISNUMS HARAD
Rudskona
Södra Kåda
Visnum
Visnums Kil

VASE HARAD
Alster
Vase
Östra Fågelvik

STADER, före 1900
Filipstad, 1611
~arlstad,1584
Kristinehamn, 1642
S T A D E R , efter 1900
Arvika
Hagfors
Karlskoga
Saf f le

I

NEDRE TINGSLAG
Eksharad
Gustav Adolf
Norra Råda
Sunnemo

I ALVDALS

ÖVRE TINGSLAG
Dalby
~ o r r áFinnskoga
Norra Ny
Nyskoga
Södra Finnskoga

OLME HARAD
Varnum
Ölme

1. Nordmarks härad
2. Gillbergs härad
3. Näs härad
4. Grums härad
5. Karlstads härad
6. Vase härad
7. Ölme härad
8. Visnums härad
9. Jösse härad
10. Kils härad
11. Nyeds härad
12. Färnebo härad
13. Fryksdals härad
a) nedre tingslag

...................................................................
S T AD G A R F O R VARMLANDS SLAKTFORSKARFORENING
...................................................................
§ 1
Föreningens namn är Värmlands Släktforskarförening.
§ 2
Föreningens ändamål är att inom Värmland stödja och stimulera intresset för
släkt- och hembygdsforskning och förena dem, som delar detta intresse.

§ 3
Medlemskap erhåller den, som anmäler sitt intresse för föreningens verksamhet
och betalar den årsavgift, som årsmötet fastställer.
§ 4
Arsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls under februari eller
mars månad varje år.
§ 5
Arsmötet utser ordförande, fyra ordinarie styrelseledamöter och fyra suppleanter
för dessa. Styrelsens mandattid ar två år, med växelvis avgång för halva styrelsen vart år. Ordförandes mandattid är ett år.
§ 6
Arsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant, samtliga med ett års mandattid.
§ 7
Arsmötet utser en valberedning på tre personer, varav en är sammankallande.
Valberedningens mandattid är ett år.

§

8

Räkenskaper skall föras per kalenderår och redovisas före årsmötet.
§

9

Kallelse till årsmötet samt föredragningslista skall utsändas minst tio dagar i
f örvag.
§ 10
Motion till årsmötet skall inlamnas till styrelsen senast den 15 januari.
§ 11
Rösträtt vid årsmöten och andra medlemsmöten utövas av varje närvarande medlem
med en röst. Lotten avgör vid lika röstetal i valfrågor. Vid lika röstetal i
övriga frågor avgör ordförandes mening.
§ 12
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse. Styrelsen äger fatta beslut, då
minst tre ledamöter är närvarande.
§ 13

Styrelsen skall utse kontaktpersoner för föreningen i varje region av Värmland.
§ 14
Styrelsen verkställer föreningens beslut och svarar för de löpande ärendena under mandatperioden.

§ l5
Alla sammanträden protokollförs. Justeringsman utses vid alla möten till att
jämte ordförande justera protokollet.
§ 16
Förslag till ändring av dessa stadgar skall i skriftlig form inlämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet. Stöd av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna fordras för en stadgeändring.

§ 17
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd av minst 3/4 av de vid mötena närvarande
medlemmarna fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Sista
mötet avgör varthän föreningens samlingar och ekonomiska tillgångar skall överlämnas.

................................................................................

