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FRAN DEN LOKALA TR#FFEN I BRUNSKOG
Lördagen den 21 september avhölls den första lokala träffen på Skutboudden i Brunskog. Ett 35-tal släktforskare och släktforskningsintresserade hade mött upp för
att höra Baoa GUk &!!44on, stadsarkivarie i E a U f u n a , kåsera över ämnet
Ahörarna fick en intressant och givande inblick i det synsätt som man hade
på sjukdomar förr i tiden, möjligheterna att bli botad samt de svårigheter icke läkekunniga präster hade då
det gällde att ange dödsorsak. Sett ur
detta perspektiv så framträder sjukdomsnamnen i gamla död- och begravningsböcker som mer förklarliga. En
del benämningar med djup förankring i
gammal folktro lever fortfarande kvar
som t ex ryggskott.
Ohaonn
Utgångspunkten för .&toa
kåseri var $mnwz Lugenknuntz ' skrift
" S v m k a a jukdomnnamn i gbngnu a5cfma,
vilken på kort tid redan blivit nagot
av en klassiker. Efter kåseriets slut
formligen kastade sig ahörarna över
Bror Erik för att köpa denna för
släktforskare praktiskt taget oumbärliga skrift.

utan aven läste dikter av bl a Fröding
på ett sätt som bara en infödd varmlänning kan.
Vid den korta frågestunden undrade en
av deltagarna om det fanns någon skriftlig handledning i konsten att tidsbestämma gamla fotografier med ledning av
folks klädsel m m. Ingen hade dock något
direkt svar på detta. Kanske ett uppslag
för någon i ämnet väl insatt person att
skriva en ny bestseller p& släktforskningens område?
Mötet avslutades med att Bertel Swanson
förevisade de etnologiska samlingarna
på Skutboudden. Även den imponerande
samlingen mikrofilmer beundrades av en
häpen skara, som snabbt räknade ut vilken enorm värdestegring detta bestånd
blivit utsatt för genom Riksarkivets
oskäliga prishöjningar.

Sedan kaffe avnjutits fick deltagarna
lyssna till ett mycket uppskattat
framträdande av trubaduren Göran Bryntesson som inte bara spelade och sjöng
L ~ R D A O E NDEN
HA R A V EN D A R U B R I KE N

26 OKTOBER, K L . 14.00 PA BI BL I O T E KET . HANS KASERI
VARA GAMLA SJUKDOMSNAMN BERXTTAR. MI s
h ENTE DETTA

T I LLFALLE
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För det andra, att arbeta fram register
för olika typer av kallor, för att underlätta grundforskningen.
Är Du "Grasmarksforskarel'?I så fall
har Du ett gyllene tillfälle att få
träffa likasinnade. Nya föreningsmedlemmen Karl-Gustaf Mattsson i Huskvarna, inbjuder alla Gräsmarksintresserade till en träff i Gamla Badhuset i
Karlstad, lördagen den 23/11, kl.
11.00 - ca 16.00.
Dagen utformas i första hand som en
anbytardag, därför bör Du ta med Dig
antavlor och slaktutredningar.

Du som vill delta i träffen, måste meddela detta till Karl-Gustaf Mattsson
senast den 1/11, på telefon 036/141766,
adress Oxhagsgatan 117, 561 50 Huskvar-

EFTERLYSNING
Sven Johannesson i Spånga efterlyser
en tavla målad av konstnären Carl
Dischler. Tavlan föreställer Nedre
sågen(aven kallad Herrekvarnssågen,
Gustavsbergs såg eller Drevsta såg), i
Kristinehamn. Konstnären Carl Dischler
har aven målat en tavla av kvarbyggnaden Övre kvarn, som låg alldeles i narheten. Båda tavlorna ar sannolikt målade efter fotografier.
Du som vet något om tavlan, eller har
kännedom om fotografier av sågen, hör
av Dig till
Sven Johannesson
Solhems Hagvag 178
163 56 Spånga, tel. 08/7603325

DIS (Föreningen för Datorhjalp i Slaktforskningen) arbetar för närvarande
på att få igång ett projekt för registerframtagning i stor skala. Ett förslag till handlingsprogram finns framtaget, och skall presenteras på föreningans Arsmöte i oktober. Nedan presenteras förslaget i mycket korta drag.
M81 för registerframtagningen
Första etappen innebar registrering av
landets vigselböcker för tiden fram
till 1860. Därefter ar det födelse- och
dödlangdernas tur.
Registrerinn av vigselböcker
Registreringen kan ske som avskrift på
papper, för senare inmatning på data,
eller direkt på en dator.
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I registreringen kan medverka intresserade, såväl DIS-medlemmar som andra.
Arbetet kan ske enskilt eller i grupp,
kanske som studiecirkel. Allt arbete
sker på ideell basis. Den som medverkar
erhåller ett på papper utskrivet exemplar av det register han/hon har tagit
fram underlag till. DIS får fri dispositionsrätt till underlaget för bl a
framtagning av ytterligare register
eller användning för databank eller
optisk skiva.
Utrustning för registrering
De som utför registreringen håller
sjalva med lasapparat och film eller
fiche. I förslaget ingår att DIS skaffar några ABC 80 med kassettbandspelare för utlåning.
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NYTT I VSF:s ARKIV
1) Nytt från VSF, nr 3:85
2) GF-Aktuellt, nr 65:85
3) VSGF-Bladet, nr 3:85
4) GU-Nytt, nr 45, 46:85
5) MGF-Nytt, nr 3:85
6) MGF:s medlemsförteckning 1985
12) Anno Domini, nr 6:85
16) Slaktforskarnytt(DIS), nr 20:85

Data i släktforskningen har kommit att
diskuteras alltmer i olika sammanhang.
Resonemangen följer två huvudlinjer.
För det första, att ta datorn till
hjälp för att lättare kunna hålla reda
på den egna forskningen(antavlor och
släktregister).

Utbildning
För att genomföra projektet bedöms nödvändigt med viss genomgång av hur registreringen skall gå till med deltagarna.
Dubbelarbete
Färdiga och pågående registreringar redovisas i DIS medlemsblad, för undvikande av dubbelarbete.
Utskrifter
Utskrifter av färdiga register sker på
papper. Utredning med försök genomförs
aveende lämpligas& satt för dngfaldigande och spridneng.
-'t-

Tank till, och hör gärna av Dig till
redaktionen, helst brevledes.
SKAU VSF SATSA PA DATA, OCH HUR?

underlag för den tänkta verksamheten.
lnterimSstyrelsen har också att bestämma tidpunkt för och i övrigt vidta
alla praktiska och formella åtgärder
för att förbereda stämman.
Den av interimsstyrelsen inkallade
konstituerande förbundsstämman - som
kan beräknas sammanträda senast i
oktober 1986 - har att besluta om
stiftandet av / U K . S F & W D € T , anta
stadgeförslaget och välja förbundsstyrelse.
Skulle vid denna stämma förslaget om
bildandet av ett riksförbund falla,
faller automatiskt även frågan om
stadgeändring för GF och ordningen
förblir vid den gamla - GF:s verksamhet fortsätter alltså som förut.
Går däremot förbundsbildningen igenom
har GF:s höstmöte 1986 att dels fatta
beslut om preliminär stadgeändring för
GF, dels bemyndiga GF:s ordförande att
jämte förbundsordföranden underteckna
ett protokoll som reglerar de juridiska, ekonomiska och praktiska mellanhavandena mellan GF och förbundet.

-"-

Ovanstående är hämtat ur två brev från
Genealogiska Föreningen, daterade 19
juni och 16 september 1985.
Nar frågan var uppe till behandling i
VSF:s styrelse, avstod vi från att
yttra oss med hänvisning till att
föreningen ej är medlem i GF. Vad
tycker Du? Hör av Dig till någon styrelsemedlem! Styrelse måste ta ställning dels till inbjudan till förbundsmötet, dels i själva sakfrågan.
-'l-

Nedanstående klipp ur GF-Aktuellt, ger
Erik Thorells syn på förbundsfrågan:

Tanken i stadgeutkastet är att
bygga pA dagens föreningssituation.
Till förbundet skall som medlemsföreningar kunna anslutas
- rikstäckande föreningar,
- regionalföreningar med ev underföreningar
sjalvst3ndiga lokalf3reningar.
Andra föreningar an släktforskarföreningar ska kunna bli stödjande
föreningar, t ex slaktföreningar.

-

GF:s nuvarande regionalföreningar
blir sjalvstandiga och ansluts
direkt till förbundet som andra
föreningar. GF kommer antagligen
att bli kvar i bantat skick och
anslutas som rikstäckande förening,
bestAende av medlemmar, som inte
kan eller vill g5 in i n5gon annan
förening.
En stor del av GF:s nuvarande resurser och verksamhet, t ex kansli
med anställda, samlingar, försäljning, publikationsutgivning mm,
beräknas på ett eller annat sätt
övertas av förbundet.
Att döma av före~ingarnasremisssvar blir förbundets ekonomi ett
besvärligt problem. För att inte
föreningarnas avgifter ska bli avskräckande, kan man tanka sis att
införa en individuell serviceavgift för enskilda föreningsmedlemmar, som vill ha en förbundsservice ungefär av den typ som
GF:s medlemmar har idag, d v s
informationsskrift, rabatter, vissa
gratisskrifter, tillgang till samlingarna mm. Slakt och Havd blir
sannolikt förbundstidskrift med
särskild prenumerationsavgift.
Alla anslutna föreningar blir
givetvis sjalvstandiga. Förbundet
skall inte lägga sig i verksamheten förutom vissa stadgemassiga
rättigheter att ta in avgifter,
uppgifter om medlemmar mm. Däremot
ska förbundet informera, samordna,
stödja föreningsbildning, ge service samt representera släktforskarna gentemot myndigheter, institutioner och andra organisationer.
Högsta beslutande organ föresl5s
bli en förbundsstämma, där ett
brett deltagande ska vara möjligt,
men där rösträtt endast kan utövas
av representanter för föreningsmedlemmar (alltså ej stödjande
föreningar 1 .
Vi vet inom GF, att det finns intresse för ett förbtmd ute i landet. Vi har ocksa kunnat konstatera, att behovet av ett sidant är
stort. Vi har därför lagt ned ganska mycket arbete och även pengar
p5 att förbereda en förbundsbildning. Atskilliga problem AterstAr
dock innan förbundet är i hamn.
Vi hoppas och tro emellertid, att
en lösning ska bli möjlig på sådant
satt, att huvuddelen av landets
slaktforskarföreningar kan ansluta
sig.
För en del kanske anslutnirgen
kan tyckas vara en stor ekonomisk
uppoffring. Vi ar emellertid inom
GF övertygade om att den uppoffringen p5 sikt kommer att betala
sig, om man ser till släktforskningens och släktforskarnas basta.
Erik Thorell

ETT NYFORVARV TILL VARMLANDSARKIV: DIREKTOR JEAN SILFVINGS SAMLING
Bland de 13 hyllkilometer med handlingar som Varmlandsarkiv i Karlstad förvarar, finns hundratusentals dokument av
intresse för slakt- och hembygdsforskare. De präktiga skinnbanden med rakenskaper och korrespondens från glasbruk
och järnbruk kantar korridorer och uppfyller magasin tillsammans med sjukjournaler, kommunala protokoll och
handskrifter från 1500-talet och framåt. Ett eldorado för varmlandsforskaren
- ja, det är faktiskt Gamla badhuset i
Karlstad, dar Varmlandsarkiv håller
till.

bygdsforskare med rötter i den stora
skogssocknen bort mot norska gränsen!
Silfvings samling har kommit till Varmlandsarkiv från Riksarkivet, med motiveringen att den har blir tillgänglig
för fler forskare med varmlandsintressen. Vi hoppas att den utnyttjas och
kommer till glädje för många i framtiden.

&P
Olcu440n
V&;TILANDSA/WV
Redaktörens tillägg:

J L Silfving, 1887 - 1969, har sagt:
11

Vi har också samlingar och excerpter
efter många aldre forskare, som gjort
stora insatser på det lokalhistoriska
området. Deras handlingar ar ofta av
stort intresse. Inte minst galler det
ett av arkivets nyförvärv för året,
~
nämligen c i u u d d ö a &m S d ~ u i n y4m&y.
Många östvarmlanningar känner
Silfving som författare till den äldre
beskrivningen över Rudskoga socken, men
i sitt forskarvarv greppade han över
större områden an så. Hans samling om
tre volymer omfattar handlingar från
hela Värmland med omnejd.
Somt av marerialet ar Silfvings egna
anteckningar - har märks bl a hans manuskript till Visnums härads historia
-, men en myckenhet utgörs av originalhandlingar, som han hopsamlat på olika
håll, Anders Lignells kopiebok över medeltida pärmebrev för Karlstads stift
finns här med orts- och personregister,
liksom fragment ur en dombok för Östersysslet i Värmland för år 1608. Fastebreven för enskilda gårdar över hela
Värmland finns såväl i original som i
avskrifter - av särskilt stort intresse
är materialet för Visnums härad, dar
det aldsta brevet stammar från 1570.
Summariska sockenbeskrivningar, de
flesta från 1830-talet, finns för ett
antal socknar i Värmland och Dalsland,
liksom gårdshandlingar och andra handlingar för bl a Södra Råda, Stora Kil
och Nedre Ullerud (Mölnbacka m fl gårdar). Den som ar intresserad av Gräsmarks historia får inte heller missa
Silfvings samling: här marks bl a
"Promemoria Till Gräsmarks Sockens
Historia af O Jönsson'' från 1860-talet.
Det ar gefundenes fressen för en hem-

Min ledstjärna har varit att bibringa människorna kännedom om den torva och den bygd deras fader under slit
och möda odlat. Ingenting bidrar i
högre grad till att fasta människorna
vid den egna torvan an kännedom om gårdens och slaktens historia."
Det finns all anledning att vara tacksam mot Silfving och alla hans forskarbröder, som med denna ledstjärna lagt
ned så mycket tid och möda på vår lokala hisoria.
Silvings bok om "Rudskoga sockens historia från äldsta tider intill nuvarande", trycktes första gången 1913, samt
i en upplaga 1914. Boken gavs ut i
faksimil 1982 (1913 års upplaga), och
kan beställas via redaktören, för 50:+ porto.

GLOM INTE SAMMANKOMSTEN MED
STADSARKIVARIE BROR ER I K OLSSON
I KRISTINEHAMN DEN 26 OKTOBER,
SAMT GRASMARKSTRAFFEN I GAMLA
BADHUSET I KARLSTAD DEN 23 NOVEMBER.
~\~~~-J&d?nue+ifc'~J,++\-i%-i'\"E""~+n~n~i
n n n n n n n-\w:;3i3r3dd~fif&;3dW;3ddd\+;3(3i

GLOM E J HELLER ATT DENNA MEDLEMSTIDNINGS FORTBESTAND TIL L STOR
DEL AR BEROENDE AV OH DU LAPINAR
I N MANUS T I L L REDAKTIONEN.

UR BREVHOGEN

**k*****************************

Från Kongsberg i Norge, kom ett brev
Samtidigt som
skrivet av P ~ ASLUUIZCUUZ.
han begär inträde i Varmlands Slaktforskarförening, ger han en sammanfattning av sitt forskarområde. Brevet
återges på originalspråket, med undantag för norskt ö, som inte finns på
redaktörens skrivmaskin.
ll

Jeg har lest omtalen av foreningen i
tidskriftet "Runar", som er et slektshistorisk tidsskrift for Östfold i
Norge.
Da jeg selv er meget intressert i min
farfars slekt, som i sin helhet kom
fra Värmland, kunne jeg tenke meg å
bli medlem i Deres forening. Jeg tror
nemlig at jeg har noe å bidra med og at kanskje andre kan ha noe å
hjelpe meg med. Detaljer vi1 jeg gjerne få lov å komme tilbake til siden,
men jeg kan opplyse at jeg har en ganske stor samling med fotos og opplysninger tilbake til slutten av 1700tallet. De gegrafiske områdene er begrenset til vestre Värmland (Blomskog,
Trattlanda, Holmedal, Torgelsbyn,
Sundstabyn, Fågelvik osv., samt til
området omkring Stavnas: Sölje, Göksbol, Varmskog, Fjöle osv.)
Slekten har også forgreninger til
Östra Tye, Hammarö ved Karlstad.
Jeg håper at vi kan vaere til gjensidig nytte og hygge, selv om jeg bor
i et annet land."
Vennlig hilsen
Per Sunmann
Boks 411
N-3601 Kongsberg
Norge

Från Bror Gustavsson i Norberg kom ett
brev som berättar om hur han fann sina
värmländska rötter på fädernet.
"Jag började släktforska efter att ha
sett TV-serien Rötter. Det var för fem
år sedan. En förberedande TBV-kurs
genomgicks och jag kunde satta igång.
Jag hade haft för mig att farfar var
från Ludvika socken eftersom pappa föddes dar, så jag beställde raskt en
film därifrån. Men inte fann jag farfar
i husförhörslängderna dar inte. Med

andra ord, stopp direkt trodde jag. Jag
blev tvungen att begära ett utdrag från
Ludvika, och dar stod det att farfar
var född i Ramsbergs socken och att han
och farmor flyttat till Ludvika socken
den 2/12 1915.
Så nu var det Ramsberg mitt intresse
fokuserades på. Under Kårberg, sidan
399, A1 22b, 1887-1894 hittar jag så
farfar, hans föräldrar och syskon i N:o
3. Dar står farfars far, Karl Gustav
Gustavsson som hemmansägare till 2/256
delar av hemmanet Kårberg N:o 3. Farfars far var en orolig sjal tycks det.
Han flyttade mellan Lindesberg och
Ramsberg 6 gånger mellan 1872 och 1877,
på olika drangtjänster.
Karl Gustavs fader var Landbonden Gustav Johansson på Lilla Varhult, Ramsberg, 1828-1904. Gustavs far och farfar var från Safsnas socken. Jag
lånade Arosenius stora bok om provinsen
Dalarne, och fick så veta att Safsnas
ar en s.k. finnmark, och då var det ju
naturligt att tro att det var finnar i
mitt raka fäderne, som jag härstammar
från.
Men nar jag fick fram ett led till,
ff ff ff f Kolaren Carl Carlsson, dök
mina värmländska rötter upp. Han var
nämligen född i Torskeback, Farnebo
socken. Han kom som barn till Safsnas
nar fadern inkallades av Patron Grave
som hyttarbetare.
Carl Carlsson d.a. var l1 uppsattare",
förmodligen vid Gravendals hytta. Carl
d.a. var född i Askagen, Kroppa socken
år 1687. I hans.dödsnotis i Safsnas
stod han som son till Bergsmannen Carl
Håkansson och hans hustru Ragnhild
Jonsdotter.
Jag fick ett tips i GU:s Svenska Antavlor nummer 10. I tillägget på sidan
454, antavla 27. Dar namnes en bok av
Karl Löfström år 1931. Den handlar om
"A~ka~ssläkten.
En värmländsk bergsmansslakts historia". Av sid 36 och 37
framgår att Bergsmannen Carl Håkansson
ta? medlem av denna slakt.
Jag har varit i kontakt med GF om köp
av denna bok. Är det någon som känner
till boken och var jag kan få tag i den
samt mer om min fäderneslakt, så hör
av dig.
(forts. nästa sida)

UR BREVHÖGEN

J,-,-:m*d,M,~*d,-~\-,-dd~+~*~:

(forts. från föreg. sida)
Ja, det var något om min fädernesläkt
med rötterna i Askagen. Ibland kan det
vara underligt. Jag, som inte alls ar
tekniskt lagd, ar befryndad med uppfinnaren John Ericsson via vår gemensamme anfader, Bergsmannen Olof Sigfridsson i Askagen.
Proband:
släktforskaren Bror Ingvar Gustav
Gustavsson, född 1962 1111,
Sabbatsbergs BB, Stockholm

k:
Bergsprängaren Gustav Tage Gustavsson,
född 1918, Laggarudden, Grangarde

NYTT RIKSFÖRBUND

-:*:*$:$dd,-:$d:;k*;c;+d~k$d*,*:-$d:$d:$:%~;~:*:

Genealogiska Föreningen i Stockholm inbjuder landets slaktforskarföreningar
att sanda representanter till ett möte
i Stockholm, för att ta stallning till
ett förslag om att bilda ett svenskt
riksförbund för släktforskare.
Mötet äger rum den 23 november kl. 15.00
i Adolf Fredriks församlingshem, Kammakargatan 30.
Till Fti/UMDSflO7€7ar alla intresserade
välkomna. Mötet har självt att ta stallning till yttrande- och rösträtt. GF
föreslår, att vid ev omröstning varje
representerad förening ges en röst.

Från GF:s sida ar förhoppningen att
Farfar:
Gruvarbetaren Gustav Valfrid Gustavsson, FO/aMDSMO'7€7 ska fatta principbeslut
om bildandet av ett /UKSFO/UMD samt
född 1885 2017, Kårberg, Ramsberg
tillsatta en interimsstyrelse och en
Farfars far:
valberedning med uppgift att gemensamt
Hemmansägaren Karl Gustav Gustavsson,
förbereda en konstituerande förbundsfödd 1850 1219, Lilla Varhult, Ramsberg
stämma, förslagsvis under 1986.
Farfars farfar:
Landbonden Gustav Johansson, född 1828
913, Lönnmora, Ramsberg
Farfars farfars far:
Landbonden Johan Larsson, född 1801 917
Gallingstorpet, Safsnas
Farfars farfars farfar:
Kolaren Lars Carlsson, född 1772 513,
Lilla Älgberget, Safsnas
Farfars farfars farfars far:
Kolaren Carl Carlsson, född 1729 1715,
Torskeback, Farnebo
Ff ff f£ ff:
Hvttarbetaren Carl Carlsson, döpt 1687
1815, Askagen, Kroppa
Ff ff ff ff f:
Bergsmannen Carl Håkansson, född omkr.
1656, Askagen, Kroppa
Ff ff ff ff ff:
Bergsmannen Håkan Nilsson, född omkr.
F£ ff ff ff ff f:
Bergsmannen Nils Olofsson, född före
Ff ff ff ff if £f:
Bergsmannen Olof Sigfridsson, nämnd
1584 - 1621 i Askagen
Av utrymmesskäl har uppgifter om
vigsel och död utelämnats. För vidare
upplysningar, kontakta Bror Gustavsson
Bolagshagen 5C, 778 00 Norberg.

GF:s styrelse har låtit en arbetsgrupp
utarbeta ett förslag till stadgar för
ett förbund. Detta har bearbetats på
grundval av remissyttranden från landets
slaktforskarföreningar.(se Nytt från...
nr 2:84) Förslaget jämte en kommentar
kommer att överlämnas till interimsstyrelsen som underlag och hjälp för dess
arbete. Interimsstyrelsen förutsatts
förelägga den konstituerande stämman ett
slutligt stadgeförslag.
Föreningar som vill deltaga med representant på förbundsmötet, skall anmäla
detta före den 15 november.
Bildandet av ett riksförbund måste
ofrånkomligen leda till en ändring av
GF:s status: från att ha varit en organisation med anslutna regionala och lokala föreningar förutom enskilda medlemmar måste GF i fortsättningen bli en
sammanslutning enbart för direktanslutna
enskilda släktforskare, som icke vill
eller kan ingå i annan förening. GF blir
m a o en medlemsförening som alla andra
i det blivande riksförbundet. Följaktligen måste GF:s nuvarande stadgar arbetas om.
Interimsstyrelsens främsta uppgift blir
att inbjuda alla slaktforskarföreningar
som kan komma ifråga för medlemskap i
förbundet till en konstituerande stamma
och samtidigt informera dem om ekonomiska kalkyler, stadgeförslag och annat
(forts. nästa sida)

ANOR SÖKES

f&d-frA*,**n9&&,-;*;Jnm%-&;k*,w&&&&\-&&c

NYA MEDLEMMAR

%<&\~n+fr'R%~\~n-i'r'n*-i'd~s*k-nd*

Kajsa Maria Broberg, född i Amål 1818
21/11, död i Kila 1895 1414. Hennes
far, Olof Elofsson född 1791, död 1828
i Amål, födelseorten anges till Holmed?
(Kan det vara Holmedal? Men han finns
ej dar). Modern Kjerstin Carlsdotter,
född 1791, död 1833 i Amål, födelseorten anges till Mo, men hon finns ej
dar.
Har någon träffat på dessa föräldrar i
deras födelsesocknar?

Anita Larsson
Granback 1275
661 00 SAFFLE

Anette Stenback
Stjarnsforsv. 111E
683 00 HAGFORS

Anna Landgren
Box 5005
691 05 KARLSKOGA

Dagmar Carlsson
Jagargatan 62
542 00 MARIESTAD

Gunnar Jonsson
Älvhagsgatan 25
661 00 Saffle

Inger Myrle
Jarnvagsgatan 25
685 00 TORSBY

Maria D-berg Simonsson
Sjögatan 5
685 00 TORSBY

Berit Ulrikson
Gardesvagen 38
563 00 GRANNA

Rune Lindqvist
Lomvagen 45
654 80 KARLSTAD

Redaktören vill påminna om enkäten som
sändes ut med förra numret av Nytt
från... Hittills har endast 1/4 av
medlemmarna sant den tillbaka. Jag
vädjar till Er som ännu inte sant in
den, att göra det så snart som möjligt.

Kerstin Fryksén
Peders vag 29
791 52 FALUN

Margit Larsson
Wibeligatan 6
654 60 KARLSTAD

Per Sunmann
Boks 411
N-3601 KONGSBERG
NORGE

Kurt Lundberg
Solgardsvagen 39
792 00 MORA

Bromma Mikrofilm-Tjänst i Bromma har
tagit upp striden med Riksarkivet genom att sälja filmkopior mycket billigare an vad Riksarkivet gör.
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BMT har ej tillgång till masterkopior,
vilket gör att kvaliteten kanske inte
blir riktigt så bra som Riksarkivets
film. Om Du beställer en film från BMT,
lånar de filmen från biblioteket, och
gör en kopia av den. Om filmen ar av
för dålig kvalitet kontaktas köparen
av BMT, för att köparen skall ha avgörandet om kopiering eller inte.
Du kan få filmen negativ eller positiv,
och av två olika kvaliteter:
Printfilm
119,70
Dd-film
130:Filmhjul
5 :Porto + moms
Det billigare alternativet gör ca 153:porto, och det dyrare 166:- + porto.

+

Firmans adress: BMT, Box 19074, 16119
Bromma. Telefon 08/252008.

Marianne Sundberg Nils Berglund
Tvikstavagen 39
P1 3544
776 00 HEDEMORA
660 60 MOLKOM

ADRESSANDRING

Ake Klenell, bor numera på
Rödhakevagen 18A
752 52 UPPSALA, tel. 018/320247
Peter Olausson, bor numera på
Hantverkargatan 33
654 60 KARLSTAD
Karlstads stadsbibliotek, tidskriftsavd.
651 84 KARLSTAD

Rättelser till registret i nr 1:85:
Dahlhammar, skall vara Dalhammar.
Jonsson, Lars och Per, skall vara
Johnsson.
Rättelse till "Nya medlemmar, nr 2:85:
Illa Karlsson, skall vara Ulla Karlsson.
- If -

