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ORDFORANDE HAR ORDET

med hembygden.
Då härmed detta lilla försök till en
"hembygdskunskap" befordras till trycket, må framhållas, att det endast blir
ett fragment, ett provisorium, avsett
till hjälp - icke till ledning - för
skolans undervisning om hembygden.
Skulle de äldre, som laser detta, däri
finna något av nytta och nöje för sig,
torde det förmå dem att med de yngre
tala om tider som farit och så hålla
vid makt ännu oskrivna arvsagner och
minnen, ett dyrbart oersättligt arv,
värdefullt för folkets fostran.

"Vid ett ytligt betraktande ha de flesta av Sveriges bygder bra litet av intresse att bjuda på. De historiskt ryktbara och de för naturforskaren värdefulla äro jämförelsevis fåtaliga. Men
den, som går med kärlek i hjärtat till
sin uppgift att studera hembygden eller
den bygd, dit han fått sin livsgärning
förlagd, finner att även den äger en
rik och fängslande historia om manniskoöden om utveckling, om strid, nederlag
och segrar; han finner, att naturens
liv pulserar där lika friskt och underbart som på något annat ställe i världen. Och skulle icke allt detta, som i
egentlig mening är v& värld, vara vart
vårt forskande och vetande? Våra tankar
och tycken, vår längtan och trängtan,
våra handlingar och vårt mål - allt är
innerligen sammanväxt med omgivningen,
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Kristinehamn den 1 Oktober 1917
M Gn. Lojt
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Bertil Grundström i Tranås meddelar att
han på dator registrerat samtliga värmlänningar som finns upptagna som medlemmar i de svensk-amerikanska kyrkoförsamlingarna i Illinois, och som Emigrantregistret i Karlstad har filmer på. Det
blev ca 6500 registreringar. Antalet
personer ar färre, kanske 6000, då han
registrerat alla de gånger som ett namn
förekommit.
Listorna ar färdigskrivna i början av
december, och då skall en kopia av dem
sändas till Emigrantregistret. Listorna
skrivs ut med flera sorteringsbegrepp,
och kommer att omfatta ca 320 sidor.
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Bertil Grundström skriver, att det ar
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FANTASInLLD.4 NAMN
p e 40-tal Bhorare, som kom till
Är du vid '*sunda vätskor"? I r& f d l liar du bdaiis i kroppeii.
Bror Erik Olsson avdutade sitt
,iblioteket. fick intressanta inblicSleni. blod. den riMa ocli den svarta gallan liar rätta proportio- ;ar i det synsätt man hade på sjuk- kåseri med ett antal exempel p&
ner. Skuiie a l inte vara fallet. niPste du genonipc idcrlitnutp. det lomar fórr i tiden. rnojligheterna IIET eller mindre fantasieggande
viii säga. tapps blod. för att f&ut deii onda vätakan. Aderiiitning 111 bot och de svirigheter som icke namn PA sjukdomar som sades
eUer koppning gjorden nied en koppsnäppare roni skar la(roni äkekunniga präster hade da det ledatilldöden.
P5 begäran berättade han b1.a.
;allde att fastställde dodsorsak.
djupa hPI i skiiinet för att bliidiiiq s k d e uppst&.
Bror Erik Olsson inledde med Om alvorna (älvorna. älvabläst)
Katurlig vätrkeavsötitlrinp genom svettning kan o c k a i vara e n
Som Var hastigt pakomna kliande
bra metod. De därför tiii att du klär
varnit !.ex. 0111 fötterna itt visa upp en del av en s5 kallad
andverkstall. Den fick (jana som utslag av mariga slag. En man
aB att du f8r fotsvett.
:xenlpel pa gamla tiders folktro att bland Ahörarna berättade att man
Detta var f ö r alla niänniskor e n sjäivklarliet till för cirka 100
i hans hemtrakter i Smaland drabrian kunde "setta bort" det onda.
iir sedan. Iiopptiiii(r eiier iiderlitnuig användes i föreby(r~~ande>et gallde att glödga e n spik. lagga b a k av alverna om man rakade
och botande syfte. 0 n i i ~ i p o i ieller l i k a av vätskorna ökade i ien mot den onda tanden och kissa ~ a e n v i s s s o r t s m ~ r o r .
För den om viii kisa mer om
förhåiiande tiii de övriga uppstod sjukdom. Ett. soni nian ~rodtle. ;edan spika in den i tandverkstalsjukdomar, folktro och vetenskap
och
alla
andra
magiska
en.
Denna
v e r b a n i t bot var att placera e n blodigel p&det sjuka atiiilet. och
, ~ hade
t
störst verkan om de ut- i gamla tider rekommenderas tvA
lata den supa ut det onda.
ördes en torsdagskvall. Man nias- mycket k v a r d a h k e r ; Folklig
Teorin oni blodets raniniamättiiiiy och tle fyra vätakornar e 1 detta saminanhangocksa noga Iäkekonsf av Carl-Herman Till:e akt ~a ininens stallning.
hagen och Svenska sjukdomsinverkan pk halsa och sjukdom U l a s Iiuniordpaiologi.
namn i g h g n a tider av Gunnar
Man lade stor vikt vid demoners
Oni b1.a. HderlHtiiiq m n i verkaiiii del i g i t ~ i tiders
a
t r o och inflytande p& människors halsa.
vetande kring ejukdoniara uppkonist och bot. kaserade i lördags
stadsarkivarie Bror Erik Olmon f r h i Eskilstuna. Vuxen*kolan och
Värndands Släktforrkarföreninp d r soni eenienrani för t r e vad folk i gemen inte visste var att
Träffen p& biblioteket avslutasaniniankonister nied teniat "VPr panda sjukdonisiianiri berättar". dessa faktiskt hade tillgang till littc-,
med att
för Värmratur i ämnet. De kloka gummor- des
En träff i Fiipstad iiterstir.
lands släktforskarförening, Anrias örtmediciner hade mariga
d
Hóglund, Kristinehamn. preganger verkan och där de inte ers
senterade föreningens verksamhade det hjalpte folktron ganska
het.
IAnat.
G r kunskap om gamla tiders
sjukdomsnamn kan sagas bero på
e n bestammelse fran 1749. Det da
nystartade Tabellverket (nuv
SCB) fordrade Arligen i i i s k
niortalitetstabeller da? prasterna
skulle ange manad for dodsfallet.
kon och dodsorsak. Till detta anvandes fortryckta formular Formularen andrades dåoch då under
de ca 100 Ar som de anvandes Det
skedde efter klagomill fran prasterna som menade att alternativen
var for få
For att kunna fullgora sina plikter mot Tabellverket borjade praslerskapet nu mera allniant infota
dodsorsaken i de s k dod- och
begravningsbockerna Det ar ur
dessa bocker soni slakt- ocli per,onforskare harntar siri~iiippgittc~i
>rndodsorsak

Bror Erik Olsson med en s.k. Tandverkstall, som men trodde
slg kunna "satta boit" tandvärk i.
Foto:ChrlsterCar/ron

som ä n n u inte hört o c h
B r 0 r-E r i k O l s s 0n h a r m ö J l i g het a t t g ö r a d e t t a i F i l i p s t a d
l ö r d a g e n d e n 1 2 a p r i l 1986.

Vem vet något om soldaten Petter Jacobsson Fallbom, född 1753, död troligen
1789-90 i Finland, och hans hustru
Stina Persdotter, född 1754? Soldaten
och hans hustru bodde i Varnums sn.
Vilket regemente och vilket kompani
tillhörde han?
Björn Stålhed, Barometergatan 3
41741 Göteborg
.......................................

Känner någon till något om denna slakt?
Prob. Bergssexman Carl Fredrik Gabrielsson, f. 1794 1/4 i Borserud, Nyed, d.
dar 1849 29/4.
Mor
- Maria Svensdotter, f. 1766, d. 1837
31/12 i Borserud.
Far
- Bergssexman Gabriel Jonsson, f.1757
23/9 i Borserud, d. där 1816 712.
Farfar Jon Jönsson, f. omkr. 1712, d.
1774 25/5 i Borserud.
Farmor Karin Persdotter, f. 1716 2018
i Borserud. d. dar 1796.
Farmors far Per Månsson, f. 16-, d.
, Borserud.
17Farmors mor Elin Larsdotter, f. 16-,
d. 17.
Björn Stålhed, Barometergatan 3
417 41 Göteborg
.......................................

Den här vackra flickan var född 1 december 1839 i Storbyn, Malung - vid
namn Britt-Marit Olsdotter. Hennes förfader ar numera kända, men har någon
mer forskat i hennes makes slakt?
Hon gifte sig 1868 6/6 i Nedre Ullerud
med Elis Jonsson, född 1846 4/8 i Brå-

ten, Nedre Ullerud, och familjen "arbetsvandrade" till Hälsingland 1872.
Deras öden dar finns antecknade hos
mig.
Elis och Britt-Marit var min mormors
far och mor. Båda hade slakt som bodde
i Övre och Nedre Ullerud, Älvsbacka
och Kil, aven i Munkfors lär det finnas
Britt-släkt idag. Jag vill gärna ha
slaktkontakt.
Hittills har framkommit: Elis Jonsson
född 1846 4/8 i Bråten, Nedre Ullerud,
son av Jonas Nilsson, f. 1797 9/12 i
Bråten.(hans hustru Cajsa Lindberg, f.
1805 7/4 i Dömle, Nedre Ullerud) son
av Nils Jonsson, f. 1761 8/3 i Nybacka,
Nedre Ullerud,(hans hustru Catrina
Gudmundsdotter, f. 1766 29/9, Frykerud)
son av Jon Andersson, f. 1711 i Angenäs
Nedre Ullerud,(hans hustru Kierstin
Nilsdotter, f. 1722 11/6 i Halla, Nedre
Ullerud) son av Anders Jonsson och
Kierstin? Arvidsdotter?, födda på 1600talet. Hjälp! Vem har kommit längre?
Tacksam för svar.

Känner någon till följande personer?
Prob.
- Carl Johan, f. 1863 26/3 i Lekvattnet. Blev skriven i Torsby dar hans
mor arbetat hos Per Halstensson i Rådom
och dar han tycks ha fått stanna i 3-4
år.
Moder Marit Persdotter, f. 1839 15/8 i
Ganterud, d. 1863 614 i barnsängsfeber.
Hon var ogift.
Fader Carl Gustaf Schröder, f. 1831
27/10 i Karlanda, d. 1884 i Sundsvall.
Han lämnade Torsby och då blev min far
(Carl Johan) omhändertagen av socknen
och fick beteckningen rotehjon. För mig
galler att få mer uppgifter om moderns
slakt, då jag fått en utredning om
Schröders släkt genom personer i Torsby.
Morfar Per Ersson, f.1816 17/9 i Ganterud.
Mormor Brita Jansdotter, f. 1816 2/2 i
Fensbol.
Morfars far Erik Nilsson, f. 1789 9/10
i Ganterud.
Morfars mor Elin Persdotter, f. 1785 i
Ostmark.
Mfff Nils Olsson, f. 1758 1617 i Sörmark.
Mffm Marit Ericksdotter, f. 1755 11/12
i Rådom.
Mffff Olof Nilsson, Sörmark.
Mfffm Maria Nilsdotter, Boda.
(forts. nästa sida)
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ANOR SOKES
Jag hjälper Dig garna att ta fran enstaka uppgifter från Dalby och Norra
Finnskoga(aven Södra Finnskoga t.0.m.
1830).
Har egna mikrofilmer över husförhör, en
del födelse- och vigselböcker, några få
saknas ännu för Norra Finnskoga. Har
också en del kopior från Lars Backvalls
"Elfdalsarkiv" till h jalp för f orskning
i ovanstående områden.
Du ar välkommen att skriva eller ringa,
finns hemma aven dagtid.
Maj Fischer, Solhagavagen 12, 143 00
Vårby, tel. 08/710 62 10

(forts. från föregående sida)
Mffmf Erick Ericksson, Vastanv.
Mffmm Kjerstin Larsdotter, Rådom.
Mormors far Jan Nilsson, f. 1785 27/12
i Fensbol.
Mormors mor Marit Jönsdotter, f. 1784
16/12 i Fensbol
Mmff Nils Jönsson, f. 1760 4/5 i Östmark.
Mmfm Marit Persdotter, f. 1761 12/7 i
Rådom.
Mmmf Jöns Nilsson, f. 1762 9/5 i Fensbol.
Mmmm Kjerstin Nilsdotter, f. 1762 25/7
i Utterby.
Mmfff Jöns Biörsson, Ostmark.
Mmffm Halliga Nilsdotter, Rådom
Mmfmf Per Olufsson, Rådom
Mmfmm Ingeborg Bengtsdotter, Rådom
Jag vore tacksam för kontakt med den
som känner till denna slakt.
Astrid Hedberg, Cervins vag 9/105,
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Skulle garna vilja komma I
. . ! i; t
ättlingar till gransridart,,; i : ) i
i'ctter Styffe, född 1792 i
- f r -:i.
Gift med Maria Hultenber 2. : : 1 !
L
Dalby sn.
De hade barnen:
Daniel,
född 1818 i : i ' . - - I
Carl Gustaf
'l
1820
Olof
"
1822
'l
1826
Maria
Daniel Petter Styffe blev inkling. sammanbodde efter hustruns dod med L'lla
Halfvardsdotter, född 1818 L Dalbv sn.
De hade barnen:
Per
född 1856 i Dalby sn
fr
"
1858
Gustafa
ft
Elina
"
1862
Om någon forskar i slakten Styffe
(Styff), var snäll och hör av Dig!
till Maj Fischer (se ovan).
~
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FRAN STYRELSEMOTE
k

Söker föräldrar till kornetten Per
Styff. Han var gift med Maria Falk från
By sn, och var bosatt i Hög, Huqgenas
sn någon gång under 1600-talet.
Ett av barnen var sonen Erik Persson
Styff, gift med Anna Maria Kihlberg dotter till Peter Kihlberg och hans
hustru Catharina Herwegh.
Varifrån härstammar denne Per Stvff?
Vore jätteglad om någon kan beratta om
min m£-mf-£f-f£.
Maj Fischer, Solhagavagen l t. l S 3 00
Vårby, tel. 08/710 62 10.
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FORSKARKATALOG
Bildningsförbundet har, med Peter Olausson som redaktör, tidigare givit ut en
forskarkatalog för Värmland. Den ska nu
förnyas och ges ut i ny upplaga. I samband med detta har styrelsen för VSF
sökt samarbete med Bildningsförbundet.
Vid vårt stvrelsemöte den 23/11 beslöt
vi att låta vår katalog ingå i den som
Bildningsförbundet arbetar med. VSF:s
medlemmar kan lätt hitta varandra, genom
att dessa sarskilt markeras i katalogen.
Samarbetet innebar inget köptvång vare
sig för föreningen eller de enskilda medlemmarna.
I detta sammanhang vill redaktören påminna de som annu ej skickat in enkäten,
att Du bör gora det. Om Du tappat den,
hör av Dig.
LAN A V YIKROFILMER
Styrelsen har diskuterat möjligheterna
till administrering av låneverksamhet
med medlemmarnas privata mikrofilmer.
V i lat frågan falla. Medlemmarna ges i
stallet möjlighet att i medlemsbladet
meddela om de har rullar som de kan tankas låna ut t i l l varandra, utan att styrelsen ar mellanhand.

I frågan om medlemskap i ett eventuellt
riksförbund, har endast en medlem hört
av sig. Styrelsen har därför låtit frågan vila tills vidare.
MEDLEMSANTAL
Antalet medlemmar var den 23/11 245 st,
varav 230 betalande och 15 familjemedlemmar.

UR BREVHOGEN

INGENTING ONT SOM INTE HAR NAGOT GOTT MED S I G
Under ett besök undertecknad gjorde sommaren 1984 hos min syster och hennes man
i Hallelsaale i nuvarande DDR kom vi att tala om släktforskning. Min svåger nämnde då bl a att han hade en ganska fullständig sammanställning över sin egen släkt
i flera generationer. Jag bad förstås att få titta på denna. Den visade sig vara
en verklig guldgruva för en släktforskare, Kanske kan det vara av intresse för
medlemsbladets läsare att få ta del av sammanställningens tillkomsthistoria rh
innehåll.
fick således detta högintressanta
Min systers och svågers äktenskap inAhnenpass med mig hem till Sverige. Men
gicks under nazistperioden i Tyskland.
hur skall jag bära mig åt om jag skulle
För att kunna ingå äktenskap måste
vilja gå vidare i min svågers släkt?
varje tysk under den tiden kunna visa
Det finns trots allt en del luckor i
upp ett s k Ahnenpass, utvisande härtabellerna (men först i fjärde generastamningen så långt tillbaka i tiden
tionen!); bl a anges för femte generasom möjligt. Syftet var givetvis att
tionen endast namn men ej födelseår. I
de nazistiska myndigheterna skulle
den mån anorna sträcker sig in i nuvakunna kontrollera om vederbörande hade
rande Vasttyskland är det inga problem
en rent arisk härstamning eller ej.
att komma igång. Dar kan ju släktforskning bedrivas fritt som här. En svarigEfter genomläsning av detta "pass"
het är förstås att många församlingsfann jag att det innehöll en nastan
arkiv gick förlorade under andra
komplett förteckning över alla min
världskriget. De flesta av anorna finns
svågers anor fem generationer tillbaka.
emellertid i orter och församlingar,
Och inte nog med att varje anas namn
belägna i nuvarande DDR och Polen och
ingår. Förteckningen är upprättad med
i dessa fall blir det genast svårare.
sedvanlig tysk grundlighet. För var
Förstörelsen under kriget var minst
och en anges nämligen fullständiga
lika stor som i västra Tyskland. Till
dop- och släktnamn(med tilltalsnamnet
detta kommer den ovan nämnda avoga insärskilt markerat), födelse- och dödsställningen till släktforskning och
datum, födelse- och dödsort samt desdessutom det förhållandet att efter
sas respektive belägenhet datum för
kriget nastan alla i Posen och Schlegiftermål och var giftermålet skedde,
sien bosatta tyskar fördrevs från sina
berört pastorsämbete, trosbekännelse
boplatser. Posen och Schlesien tillhör
(evangelisk eller katolsk), yrke.
nu Polen. Denna fördrivning innebar
också att de tyska församlingsarkiven
Min svåger sade sig med varm hand vili många fall gick förlorade. Huruvida
ja överlämna detta Ahnenpass till mig,
det nu går att få upplysningar från de
vilket också skedde med den förhopppolska myndigheterna i dessa trakter
ningen uttalad att jag skulle komma
är mig obekant.
att få nytta av dess innehåll, om jag
skulle vilja forska vidare i min sv;Även min syster tvingades givetvis att
gers släkt. I kommuniststyrda länder
inför sitt giftermål påvisa sin "arisoch i synnerhet i DDR ses släktforskka" härkomst. För den skull uppdrog
ning med misstro av myndigheterna,
min far åt ett företag, som kallade
varför min svåger inte tilltrodde sig
sig "Släktforskningsinstitutet i Uppsasjälv någonsin få möjlighet att bedrila" att upprätta en antavla. Uppdraget
va egen släktforskning.
resulterade i en antavla, som sträckte
sig tillbaka till första hälften av
I DDR:s fall förklaras regimens miss1700-talet. I min egen senare bedrivna
tro mot släktforskning av att denna
forskning har jag kunnat konstatera
där p g a de väldiga folkomflyttningatt denna antavla tyvärr innehåller en
arna efter kriget lätt leder till kondel felaktiga uppgifter. Tydligen har
takt med släktingar i nuvarande Västden ändock passerat den oerhört nogtyskland; kontakter, vilka inte är pogranna granskning, som de dåvarande
pulära hos den östtyska regimen. Jag
(forts nästa sida)
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(forts från föregående sida)
nazistmyndigheterna säkerligen utsatte
den för. Men de hade förstås inte
stora möjligheter att upptäcka felen.
Min systers antavla liksom min svågers
tillkom som en följd av den nazistiska
ideologins för oss svenskar så frammande, fruktansvärda rasåskådning. Som
jag ovan visat har jag haft och kommer
förhoppningsvis att ha stor nytta av
båda dessa antavlor. Deras tillkomstbakgrund i förbindelse med den användning de nu funnit kan sagas utgöra ett
exempel på den välbekanta sentensen:
Il
Ingenting ont som inte har något gott
med sig"!
Per Ahlén

LIDKOPING
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Från Maj Fischer i Vårby har redaktören
fått nedanstående avskrift av
11
Promemoria skriven av gransridaren
Daniel Petter Styffe, född 1792 i Ostmark socken - gift och bosatt i Dalby
sn - död 1778."
Om min farfar har jag föga och dunkla
underrättelser. Han larer förmodeligen
varit bosatt på Dahlsland eller Wastergötland. Han ägde tvenne söner Erich
och Daniel Johan som vid framskriden
ålder blef bekanta i Wermlands öfriga
delar.
Erick den alsta, gift med en Lilljebjörn blef ägare af Sölje Glasbruk i
Göse härad, hade flera barn, hvilka uti
sina yngre år med döden afgått, så af
den grenen ingen mer ar lefvande.
Daniel Johan min salig far, tjente vid
Westergöthadals Regemente i sina yngre
år, tog derifrån afsked, gifte sig med
en Blankenfalt, hade med henne sonen
Gustaf och dottern Hedda Ulrika. Deras
moder afled i barnens spada ålder, och
blef dessa barn upptagna af sin farbror
Erick på Sölje hos hvilken de uppfostrades till mogen ålder.
Min saliga far ingick derefter vid
Tullverket som tullinspector wid Transtrands Tullkammare i Waster-Dahlarne,
dar han ånyo ingick agtenskap med min
moder Eline Olsdotter; derefter transporterades han till Långruds Tullkammare i Fryksdalen af Wermelands Lan;
hade i senare giftet 4 'barn nemligen
undertecknad född 1792 den 14 December,
Erick död som helt liten, Magnus och
dottern Britta Christina, alla döda för

många år sedan.
Sedan mina halfsyskon Gustaf och Hedda
Ulrika kommit till mogen ålder flyttade min bror Gustaf till Nerike och
blef inspector vid Garphyttan eller Latorps Alun(?)verk. Hedda Ulla, sedan
hon varit hos min och war fader, wid
Wingangs Tullkammare i Ofre Elfdalen
dit han ytterligare blifvit transporterad en tid, flyttade hon afven till
Nerike der hon giftade sig med Direktören Malmström på Lassåna.
Gustaf blef sedermera gift med sin svågers dotter i förra giftet, Betty Malmström samt flyttade derefter till Westergötland. Härifrån härstammar mina
ännu lefvande anhöriga och slagtingar.
På 16:de året af min lefnad, flyttade
jag afven från mina kara föräldrar,
till Nerike och Regementskrifvaren P.N.
Ruus på Runnaby 3 mil från Örebro, har
gjorde jag min första bekantskap med
brodern Gustaf afvensom med min svåger
Malmström hos hvilken jag hade mången
treflig stund under mina unga och
oskuldsfulla dagar.
Hos Ruus var jag i nara 4 år, hvarefter
jag 1811 ingick vid Nerikes Regemente
såsom underofficer, blef kommenderad
till Garnisjonstjanstgöring i Göteborg
1812. 1813 åtföljt Swanska Armen under
då varande Kronprinsen, sedermera Hans
Kungl. Maijts Konung Carl Johans befäl
till Tyskland. Bevistat fältslagen vid
Grossbern, Dennevits och öfvergången af
Elben vid Bousenburg och Dessau samt
derefter den stora slagtningen wid Leip
sig och stadens intagande.
Sedermera skedde tåget till Danska Holsten der fred slöts med Dannemark 1814,
i Januari.
Sedermera tågade svenska armén till de
såkallade Nederländerna och fästningen
Mastrech som belägrades och uppgafs,
samt macherades till Brysell derifrån
återtåget skedde till Norrige och intagandet af Fredrickstad och Fredrickshall fästningen; Under denna tid har
jag Gud att tacka för en god halsa och
tjenstgjordt hela tiden dels såsom Batalijons Adjutant och dels wid Companiet.
Efter fredens ingång begärde och erhöll
afsked från Militären hvarefter jag
1817 ingick vid Tullverket och vid detta verk tjenstgjort såsom Gransridare
till 1852 hvarefter jag i 41 år tjenat
staten, begärde och erhöll afsked med
bibehållande af den lön som den tiden
var långt mindre an sedermera.
(forts. nästa sida)
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(forts från föregående sida)
Ar 1818 trädde jag i acktenskap med min
1854 aflidna hustru Maria Hultenberg
som efterlämnade sig trenne söner Daniel, Carl Gustaf och Olof samt dottern
Maria, hvilka alla lefva och i små omständigheter i dessa trånga och magra
orter. Med min sednare förbindelse har
jag trenne små minderåriga barn en son
och tvenne döttrar den förra född 1856
och den sednare 1861. Dessa små har jag
Gud i lo£ hindrat att gå för hvars mans
dörr; men ålderdommen och oförmögenheten till arbete och biförtjenst har ansatt mig mere bekymmer än jag förmår
bara. Arbeta orkar jag icke och tigga
( ? ) blyges jag.
Har slutar jag med den förhoppning att
mina anhöriga anförvanter öfverse mina
fel och brister i denna med sanningen
förenade framställning, öfvertygad om
deras deltagande hvaraf jag nyligen
rönt en glädjande underrättelse, beder
Gud att de städse må åtnjuta en god
halsa och allt det timliga goda de sig
önska samt innesluter mig i deras hågkomst och kärlek mot en salig Far och
Morbror.
P-S.
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L)e flesta svenskar har emigranter i slakten och aiitfier
intresserar sig för släktforskning.
I Växjö finns Emigrantinstitutetsom uteslutande forskar
och kartlägger den svenska emigrationen genom tiderna.
Inte bara den stora amerikaemigrationenutan aii utvandring från Sverige.

GA MED I FORENINGEN
EMIGRANTINSTITUTETS VANNER!
DA stöder du verksamheten i Utvandrarnas Hus i Växjö
- där Emigrantinstitutetfinns. Om du går med i föreningen får du dessutom många fördelar.
Intressant information om ernigrantforskning tvi
gånger om året.
Tiligång tiii Emigrantinstitutets samlingar kring
emigration - om du t ex viii siäktforska!
Fri entré till Utvandrarnas Hus med bl a utstäiiningar
och forskarrum.
Specialpriser p%emigrations- och amerikaböcker.
k l i g inbjudan till Minnesotadageni Växjö
- stor folkfest.
h i g inbjudan tiii föreningens egen amerikaresa,
"en siäktresa i svenskbygderna"!
EXTRA!
Aiia som går med nu far boken U,tvandrarnaoch SvenskAmerika av Ulf Beijbom (utkommer hösten -86) värd
minst dubbla Arsavgiften.

-

Vill Du vara med? Betala in årsavgiften på postgiro 483 81 61-0.
Det kostar 65:- + 10:- för eventuell anslutning av familjemedlemm.
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Stefan Björn
Minnebergsgatan 6
671 00 ARVIKA
Maj Fischer
Solhagavagen 12
143 00 VARBY
Anita Frölander
Viktoriavagen 3
191 43 SOLLENTUNA
Kerstin Bernström
Utgårdsva en 31
163 54 SP NGA

It

Harald Henriksson
Allégatan 1C
682 00 FILIPSTAD

Emigrantregistret i Karlstad grundades
1960, enligt grundarna, för att starka
banden mellan emigrantättlingar och
Annie Håkansson
svenskar.
Hallanningsgatan 21A
Emigrantregistret har registrerat de
691 00 KXRLSKOGA
allra flesta värmlänningar som emigrerat. Detta register, samt brevsamlingar,
Hans l;,irnctrom
böcker och mycket annat ar tillgängligt
K~loniq~itan
16
för
Dig som forskar om emigration i all521 i0 F.4LKOPING
mänhet eller om enskilda emigranter.
Besöksadress: Gamla badhuset, StrandSiv Enqstrom
gatan
4. Postadress: Box 331, 651 05
Trapets atan 17
Karlstad.
662 00 : YAL

1

Britta Johansson
Göran Lundberg
Sadelmakaregat. 20 Råglanda 2510
661 00 S;~FFLE
372 00 RONNEBY
Bengt Erlandsson
Såguddsvagen
670 10 TÖCKSFORS
Arne Berg
Vasby 5433
661 00 SAFFLE

Olov Linder
Hallongränd 3
713 00 NORA

B RY G G A N
BRYGGAN/THE BRIDGE utges av Samfundet
emigrantforskningens främjande som har
till ändamål att starka sambanden mellan
stamfränder på båda sidor Atlanten, samt
att stödja forskningen rörande emigrationens orsaker och omfattning. Tidskriften utkommer 4 gånger per år, med 32sidiga nummer. Stöd forskningen genom
en prenumeration(svensk- eller engelskspråkig). Besöks- och postadress, se
ovan.

