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FORUTOM SEDVANLIGA ARSMOTESFOR- 
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/-- 

SPANNANDE FOREDRAG A V  

DAG STALSJO.  
HAN KOMMER A T T  P RATA OM RATTEN 
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A T T  I FRAGASATTA VAR H I STOR I A, 
MED ANKNYTNING TILL FÖRETEELSER 

Föreningen kan ej stå för sam- 
ordnad kaffedrickning, men i 
pausen mellan föredrag och års- 
mötesförhandling kan eventuell 
medhavd matsäck avnjutas. 

Tag gärna med Dig intresserade 
vänner till föredraget. Dessa 
betalar inträde med 20:-. 

För att vi skall veta hur många 

E 18 mot Oslo 

---\ -- 

'Y 
Y * .-- 

/ Klaralven 

hus ! 

l- - Hööks at- > 
platser som skall reserveras, 
ber vi Dig att skicka in bifogad 
anmälan senast 10 mars. Adress: 
se ovan. 
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Nedan redovisas vad som hänt angående bildandet av ett nytt riksförbund för slakt- 
forskare. Till vänster, ett klipp ur GF-Aktuellt nr 67, till höger ett utdrag ur 
ett brev från interimsstyrelsen till landets slaktforskarföreningar. 

FURSTA STECET MOT ETT SLAKT- 
FORSKARFURBUND TAGET 

V id  e t t  möte i Stockholm 23 nov 1985 sam- 
lades pd  förslag av GF representanter 
fö r  e t t  antal s laktforskarföreningar f rdn 
Trel leborg i söder t i l l  Pited i no r r  (se 
närmare nedan) fö r  a t t  ta e t t  första kon- 
k re t  steg mot bildandet av e t t  Sveriges 
släktforskares Riksförbund (arbetsnamn) 

Under ordförandeskap av Bror-Er ik  Ohis. 
son, Eskilstuna, fattade man pr incipbe-  
s lu t  om a t t  bi lda e t t  förbund samt utsdg 

en interimsstyrelse och en valberedning 
med uppg i f t  a t t  förbereda och under 
1986 ordna en konstituerande stamma. 
T i l l  interimsstyrelsen överlämnade GF:s 
styrelse som hjälp och underlag i arbe- 
tet e t t  u tkast  till förbundsstagdar, som 
bearbetats i flera omgdngar bl a efter 
remissyttranden fran e t t  s tor t  antal av 
landets slaktforskarföreningar.  

I interimsstyrelsen skall ingd: Jan 
Appelquist, Bromma, Sonja Berg  von 
Linde, Stockholm, Ragnar Boll, Stock- 
holm, Thor  Bylund, Härnösand, Stieg- 
Erland Dagman, Habo, Guno Haskd, 
Furulund, Har ry  Hjertquist ,  Alvesta, 
Urban Johansson, Norrtäl je, Per-Gösta 
Lindquist, Vdmhus, Bro r- Er i k  Ohlsson, 
Eskilstuna, Holger Sjöstedt, Umed, 
Pdkan Skogsjö, Cöteborg, Sven Sundin, 
Saltsjö-Boo, Johan von Sydow. Cöteborg. 
samt Anders Winroth, Stockholm. 

T i l l  valberedning utsdgs Ul f  Andersson, 
Cöteborg, E r i k  Thorell, Stockholm (sam- 
mankallande) och Elisabeth Thorsell, 
Järfälla. 

V id  e t t  k o r t  konstituerande Sammanträde 
ef ter  mötet valde interimsstyrelsen Johan 
von Sydow till ordförande och Anders 
Winroth till vice ordförande. I e t t  arbets- 
utskot t  skall förrutom dessa t vd  Jan 
Appelquist och Sonja Berg von Linde in- 
ga- 
I mötet deltog representanter för  Ble- 
kinge CF, Eskilstuna-Strangnas Slakt- 

. forskarklubb, Forskarföreningen AL1 R 
(Söderhamn), Föreningen Ovansil jans 
Släktforskare, Föreningen Skellefte- 
byodens släktforskare, Genealogisk 
Ungdom, (Göteborg), GF (Stockholm), 
Hallands GF, Kronobers GF, Midalva 
CF (Sundsvall), Norrtäl je SFF, Pite- 
bygdens Forskarförening, Skdnes GF, 
Skövde CF, StorStockholms CF, Söder- 
manlands Släktforskareförening, Söder- 
slatts Släkt- och Hembygdsforskar- 
förening, Södra Västerbottens CF, 
Vasterds Slaktforskarklubb, Vastgöta 
GF, Västra Sveriges GF (Cöteborg), 
Urebro Släktforskare, Ostgöta CF. 

Post t i l l  interimsstyrelsen kan sandas 
till sekr, Jan Appelquist, TjWervagen 
27, 161 39 Bromma. te1 08-25 88 91 - - - - - - - . 
(kvä l l )  eller till GF. 

SVERIGES SLAKTFORSKARES RIKSFORBCND I VARDANDE 
Vid ett möte i Stockholm den 23 november 1985 
beslöt representanter for 23 föreningar från 
hela landet bl a att till~at~a en interimssty- 
relse i förbundet. 
Arbetet inom interimsstyrelsen har annu inte 
kommit igång på allvar. Interimsstyrelsen har 
hittills bara haft ett konstituerande möte dar 
bl a ett arbetsutskott valdes. Arbetsutskottet 
har i sina disku3sioner kommit fram till att 
vår ambition att informera landets slakt- 
forskarföreningar under interimsket måste 
vara mycket hög. 
På arbetsutskottets första möte diskuterades 
även förbundets ekonomi under interimsåret. 

Y 

Förbundet kommer under interimsåret att dras 
med flera stora kostnader. Det kanske mest 
kostsamma för förbundet förväntas bli styrelse- 
ledamöternas resor till styrelsemötena. Vid 
mötet i november, då interimsstyrelsen till- 
sattes, uttalades att kostnaderna för de leda- 
möter som inte får sina kostnader täckta av 
den förening de representerar, skall lösas av 
interimsstyrelsen. 
Arbetsutskottet har därför beslutat att av 
landets slaktforskarföreningar be om bidrag 
till förbundets verksamhet under interimsåret. 

Genealogiska Föreningen (GF) har överlamn. 
ett förslag till stadgar. Förslaget har ännu 
inte behandlats av interimsstyrelsen. Det 
finns fortfarande möjlighet att påverka inne- - 
hållet. (I Xytt från ..., nr 2 : 8 4  redovisas 
stadgeförslaget mycket kortfattat) 
Tills vidare anlitar förbundet Genealogiska 
Föreningens kansli för viss administration. 
Detta innebar att förbundets adress för till- y 

fallet ar: 
Sveriges Släktforskares Riksförbund 
c/o Genealogiska Föreningen 
Box 2029 
103 11 STOCKHOLY 

Eventuellt bidrag kan insattas på Genealogiska 
Föreningens postgiro 5 68 93-1 eller bankgiro 
749-4016. Ange tydligt p6 talongen att det av- 
ser förbundet. 
.............................................. 

Du som vill ha stadgeförslaget i sin helhet, 
kan ta kontakt med redaktören. 
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R E G I  STRER I NG AV V I GSELLÄNGDER 

Nedanstående brev till redaktionen, ar från Ingvar Dahl i Arvika. 
Las det flera gånger. Kanske just Du är den rätte att ta itu med re- 
gistreringen i Din hemsocken. 

FORSKARKOLLEGOR! 

Sedan slutet av 1985 pågar på rikspla- 
net ett arbete ("projekt CLAES"), som 
är av största intresse för oss släkt- 
f orskare. 
Projektet har initierats av förening- 

en DIS (Datorhjalp i släktforskningen) 
och innebar i den nuvarande etappen att 
man tar fram register till församling- 
arnas vigsellangder, från äldsta tid 
till år 1860. 

Avsikten ar att utarbeta enhetliga 
och lättöverskådliga register för den 
framtida forskningen inom släkter och 
bygder, vilket bör underlätta för allt 
fler människor att kunna söka sina röt- 
ter med rimlig insats av arbete och tid 

~ ö r h o ~ ~ n i n g e n  ar att så smhingom 
kunna ta itu med registeruppställningar 
gällande aven födelse- och dödlangder, 
men som sagt, i detta inledande projekt- 

-. avsnitt handlar det om vigselböckernas 
uppgifter, som ofta ar mer kortfattade 
och enkla i sin uppställning. 

För nigra år sedan framtogs register 
för några församlingar i västra Dals- 
land (t ex Tydje och Animskog); efter 
datorisering finns dessa numera till- 
gängliga på mikrofiche. Från östra de- 
len av samma landskap finns register 
presenterade i bokform. 
Med erfarenheter från detta lokala 

arbete har man nu dragit ig6ng projekr 
CLAES . 
Det torde val knappast råda nagon tve- 
kan om behovet av lättlästa register- 
uppställningar, i tider av ömtsliga 
originalböcker, avgiftsbelagda fjärrlån 
av mikrofilmer, för att inte tala om 
lång väntetid, kort lånetid, trängsel 
vid läsapparater och läsesalarnas be- 
gränsade oppettider. 

en, i och med att man som släktforskare 
får användning för den (mödosamt?) för- 
värvade läskunnigheten av gammal skrift. 
i\tminstone för egen del känns det fint 
att kunna göra en "insats" för fler än 
bara min egen släkts utspridda medlem- 
mar. Yan närmar sig bygdeforskningen, 
som val i mångt och mycket ar en natur- 
lig följd av seriöst släktforskande. 

Efter att nu ha inlett mitt eget bi- 
drag (GillSerga församling), vill jag i 
och med denca artikel enträget uppfordra 
mina föreni~gskollegor att välja försam- 
ling och st*ta arbetet! 

ALLA KAN DELTA I ARBETET! 

Alla kan delta i arbetet! Yan behöver 
saledes inte ha tillgang till en dator, 
utan man kan, som jag, med sedvanlig 
penna 2ora den avskrift, som skall ligga 
till grund for den kommande datorbear- 
betningen. 
'lan kan arbeta i grupp (studiecirkel 

e d) eller som enskild släktforskare. 
Det ar förstAs lampligt att välja en 

församling som man pa förhand ar nagot 
bekant med t ex vad det gäller hemmans- 
namnen, eftersom arbetet da flyter be- 
tydligt !attare. 

HLR G O R  ?1AN7 
1. 
Efter att Du har valr en församling att 
inventera, meddela detta omg6ende fil1 
vår förenings ordf. Anders Höglund, som 
lovat hålla reda p5 vem som jobbar med 
vad. (adress och tel., se framsidan). 
Anders kommer i sin tur att upprätt- 

hålla kontakten med projektledningen in- 
om DIS (P O Bergman m fl) - allt detta 
för att undvika onödigt dubbelarbete. 

Samtidigt kan man peka på andra as- 
pekter i värdet av registerframtagning- skall galla samtliga 

(forts. nästa sida) 



vigselnotiser i en vigsellängd - från 
den första till den sista notisen. Re- 
gistreringen skall göras bokstavstrogen, 
dvs i första hand personnamn och gårds- 
namn, men aven titlar (el. motsvarande) 
skall registreras med den stavning som 
prästen använt - så långt detta ar möj- 
ligt. 
Försök således inte att "tolka" noti- 

sen; gör inga egna förtydliganden eller 
kommentarer, ej heller rättningar av 
"fel" i originaltexten, utan skriv bara 
av det som står, bokstav för bokstav. 
De förkortningar som prästen använt 
skall likaså bibehållis. 

Arbetet innebar som synes ingen forsk- 
ning i den vanliga bemärkelsen, utan 
enbart överförandet av den gamla skrif- 
ten till vår tids "handstil", så troget 
som möjligt. 

Vid osäkerhet i tydningen av vad som 
verkligen står i vigsellängden - pga 
bleknad eller svårtolkad skrift - ange 
detta i avskriften med ett frågetecken. 

3. 
Principen för arbetet ar att notera k, 
månad och a, samt i förekommande fall 
plats för vigseln. 

Därefter mannens titel, för- och ef- 
ternamn, samt gård (hemvist), varpå föl- 
jer detsamma för kvinnan. 
Härtill fogas även uppgift om morgon- 

gåvans typ och storlek. 
Det kan alltså se ut så har: 

1707, Jan. 17, Skumperudh 
Dr. Anders Pehrsson i Torp 
Enkan h. Carin Pehrsdotter i Skumper. 
M g 15 Lod Silfwer 

OBS! I många fall anges bara gårdsnam- 
net i anslutning till en av kontrahen- 
terna. Det ar viktigt att det tydligt 
framgår av avskriften vilken person, 
som noteras i anslutning till gårds- 
uppgiften - återigen exakt efter origi- 
nalet. 
Möjligen bör påpekas att det ar vik- 

tigt med "i", "ifrån" eller "på" före 
gårdsnamnet, så det tydligt framgår att 
det verkligen rör sig om ett gårdsnamn. 
En del soldater under 1800-talet kunde 
hitta på de egendomligaste efternamn, 
ibland förvillande lika ett torpnamn. 

4. 
Förekommer ytterligare uppgifter i vig- 
selnotisen, t ex åldersuppgift, födelse- 
uppgift eller liknande, tas dessa u p p  
pifter in efter personnamnet. 

Finns uppgifter om giftoman eller 
brudparets föräldrar (syskon), noteras 
aven detta i avskriften. 
Om vigseldatum saknas medan lysnings- 

tillfallet finns noterat. så bör man 

skriva av detta följt av lvsn. 
Vigselförrättarens namn behöver man 

inte notera. 

Efter att man på detta satt arbetat sig 
igenom en boksida eller kanske ett års 
vigslar, ar det lämpligt att kontrolläsa 
avskriften mot originalet. 

5. 
Nar man omsider har uppnått det behagliga 
stadium, da alla avskrifter ar gjorda 
och kontrollerade, s& sander man in dessa 
(eller kopior av dem) till DIS, adress: 
C/O Bergman, Hjortronvagen 89, 590 54 
Sturefors, varefter avskrifterna över- 
förs till datormediet med påföljande sor- 
tering till register. 
Efter det att inmatningen i datorn ar 

avslutad, erhåller man en utskrift på 
papper. Denna datorutskift återsänds till 
den som genomfört registreringen för kon- 
troll mot vigsellängden (på mikrofilm 
eller fiche). 
Eventuella fel rattas till, varpå man 

återsänder det rättade exemplaret till 
DIS. Är datorutskriften helt igenom kor. 
rekt, behövs bara ett klartecken till 
DIS, varefter den definitiva versionen 
ar klar. 

Den som medverkat i detta projekt erhål- 
ler ett på papper utskrivet exemplar av 
det register hanlhon har tagit fram 
underlag till, sorterat på efternamn och 
förnamn. Den som vill ha ytterligare an- 
dra sorteringar kan få detta till för- 
manspris. 
Så småningom kommer ett större forsk- 

ningsregister att stallas upp, baserat 
på de avskrifter som strömmat in. Dylika 
register avses i framtiden vara tillgang- 
liga på arkiv, via bibliotek och slakt- 
forskarföreningar. 

TILL SIST 

Om Du kommer att arbeta i hemmiljö med 
lånad mikrofilm, kan det kanske löna sig 
att försöka be om ett "långlh". (Jag 
lyckades!) 
För att undvika dubbelarbete, kommer 

har en uppställning av de församlingar i 
Varmland, som redan ar registrerade el- 
ler under arbete: 

Dalby sn, 1696-1745 - Maj Fischer 
Filipstad 1696-1861 - Landsarkivet 
Fryksände - Malmström/Leino 
Karlstads stad 
1698-1711, 1730-1860 - Landsarkivet 
Kristinehamn 

1645-1860 - Landsarkivet 
Värmländska släktnamn 
t o m år 1800 - Landsarkivet 

(forts. nästa sida) 



Under arbete ar följande: 

Gillberga 1688-1860 - Undertecknad 
Nordmark - Elisabeth Thor- 

sel1 
Rudskoga - Anders Höglund 
Stavnas - Peter Olausson 

Skulle ytterligare församlingar vara 
under arbete/fardigstallda - meddela 
Anders Höglund! (adress: se framsidan) 

I denna vår tidskrift, hoppas vi på 
löpande rapporter om hur "registerivern" 
sprider sig som en löpeld genom Varm- 
land. 
Låt oss ha som föresats att göra Varm- 

land till det väldokumenterade landska- 
pet par exellence! 
Om några frågor skulle dyka upp - 

ring gärna sent på kvällen. Jag hjälper 
till så gott jag kan! 

Ingvar Dahl 
Ingesundsv. 35 B 
671 00 ARVIKA 
Tel. 0570/191 62 

Att ut ur dunklet locka fram 
en forn generation 
och söka sig till slaktens stam 
kan bli en ren passion. 

Och nar vi lampan slagit på 
och skärmen lyser klar 
vi brådstörtat förflyttas då - 
till längst förflutna dat. 

Nar farfars farfar växte upp - 
var levde han sitt liv? 
Vad vet vi om hans levnadslopp? 
Var fann han val sitt liv? 

Vi söker och vi famlar kring 
i husförhörets längd. 
Ibland vi finner ingenting 
och vägen verkar stängd. 

Ibland vi ser en krumelur, 
som knappt att tyda går, 
m e n  med intuition och tur 
d e s s  mening vi förstår. 

Det ofta finns alternativ 
nar spåren suddas ut - 
ar man blott lite' kreativ 
man kommer fram till slut. 

Och nar vi sista runan tytt 
på slaktens äldsta sten 
vi kanske börjar om på nytt 
- med någon sidogren. 

Hans Warnström 
(med mycket god hjälp av Zacha- 
rias Topelius, som härmed tackas! 

i NYA MEDLEMMAR 
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I~rne Englund, Loviseberg 8617, 683 04 
- V & m  uv dom U R  duz? I Lakene 

har det kommit förfrågningar om gamla 
och ny sockenböcker. Redaktionen har 
inte möjlighet att bevaka nyutgivningen 
av sockenböcker, utan den intresserade 
bör istället vanda sig till lansbiblio- 
teket i Karlstad, tel. 054119 50 00, 
eller till Föreningen för Värmlandslit- 
teratur. 
Det förtjänar att namnas att det inom 

en inte allt för avlägsen framtid kommer 
att ges ut en heltäckande sammanstall- 
ning över ny och gammal varmlandslitte- 
ratur. 

Gun Nilsson, Spelmansgatan 25, 681 00 
Kristinehamn 

Arne Akefeldt, Krafthagsgatan 10, 542 00 
Mariestad 

Maj Olsson, Skogsduvestigen 12, 781 56 
Borlänge 

Sigrid Svensson, Ramstads Parkgata 4A 1 653 42 Karlstad 



Slektene Sundman i värmland 
og Surimann i Norge gjennom 
180 år 
- - en forenklet oversikt- 
Som ny - og trolig eneste "utenlandske" medlem i 
Varmlands Släktforskareförening tillater jeg meg a 
bidra med falgende opplysninger om min farfars slekt, 
som har vzrt bosatt i Värmland gjennom flere ar- 
hundrer - som fortsatt bor der - og som har én enk- 
elt forgrening i Norge: 

PROBANTEN: 
TORE SUNWN. Fadt 1965 i Kongsberg, Norge. Student. 
For tiden korporal (soldat nr. 50) i Feltartilleri- 
regiment nr. 1 p& Haslemoen (f2 km fra Trangen i 
vdier k o m e ) .  

FAR : 
PER HENNING SUNMANN. Fadt 1927 i Kon~sberg. Tegner. 
Informasjonssjef ved A/S Kongsberg Vapenfabrikk. 
1 barn. 

FARFAR : 
ANDERS (ANDERSEN) SUNMANN. Fadt 1892 og d0d 1957 i 
Kongsberg. Musiker. Bokbindermester. 1 barn. 

FARFARS FAR: 
ANDERS EDVARD ANDERSSON. Fadt 1861 i Stavnas, Varm- 
land. Flyttet med foreldrene til Hof i Vestfold 
(Morgej ca. 1869. Gift 1883 og bosatt i Kongsberg. 
Ble norsk statsborger i 1905. Dode 1938 i Kongsberg. 
2 barn. 

FARFARS FARFAR: 

ANDERS OLSSON SUNDMAN. Fodt 1824 i Biomsitog, Varm- 
land. Ble gift 1858 i Hof i Vestfold med LOVISA 
ERIKSDOTTER fra Varmskog, Värmland (Mer om hennes 
slekt kommer i separat artikkel). De flvttet for 
godt til Hof ca. 1869, og kjapte der et lite sma- 
bruk. Fornorsitet navnet til ANDERS OLSEN. Dade 1883 
i Hof. 4 barn. 

FARFARS FARFARS FAR: 
OLOF OLSSON. Ifalge husförhörslängder Iadt 1779 i 
Blomskog. Varmland. Han finnes imidlertid ikke i 
födelsebok for Blomskog, da denne er helt uleselig. 
Deler av boken (arene 1780 og 1781) ble derfor i 
sin tid skrevet om igjen - men altsá ikke aret 1779 ! 
Ble 28. mai 1801 rekrutt i Nerike-Värmlands regemente, 
L. -majorens kompani nr. 128 Ostra Iye (p& l'ynasudde 
ved Hanunarö). Fikk derfor tildelt soldatnavnet 
Tyberg. Hans fulle navn ble säledes OLOF OLSSON 
TYBERG. Dessverre finnes rekrutteringsruller for 
2.-majorens kompani oppbevart bare for 1747. Noen 
kontrakt mellom Tyberg og hans kompani er ikke fun- 
net. Heller ikke finnes Tyberg nevnt i det bind som 
inneholder "embarkerings-, debarkerings-, innman- 
strings-, avmenstrings- og avleveringsrullor" for 
ärene 1753-1809. Tvberg finnes ikke i bindet "Namn- 
rullor" for arene 1701-1809, og hans torp fjnnes 
ikke etter 1800 i "Torpsynehandlingar" for arene 
1743-1806. 

Den 16. juni 1802 ble Olof Olsson Tvberg transportert 
til samme regiments Nordmarks kompani nr. 40 Fors- 
skog. Han fikk seg da tildelt soldatnavnet Forsas, 
og hans fulle navn ble endret til OLOF OLSSON FORSAS. 
Den 5. februar 1805 ble Olof Olsson Forsas phvtt 
transportert tii samme regiments Nordmarks kompani 
nr. 50 Sundstabyn, og nok en gang fikk han seg til- 
delt et nytt soldatnavn - denne gang Sundman. Hans 
fulle navn ble etter dette OLOF OLSSON SUNDMAN. Der- 
med var navnet Sundman blitt innfart som slektsnavn. 
og etter denne hendelsen som fant sted for 181 ar 
siden har grener av slekten hatt dette slektsnavnet 
(i Norge ubetydelig endret til Sunmann). 

, Nerike-Varmlands regemente deltok under forskjellige 
krigshandlinger - b1.a. tapet av Finland I Aland, 
tapet av Svensk Pomern i 1807, felctoget mot Norge 
i 1808 (bl .a. trefninger ved Trangen (f& km fra 
Haslemoen i Valer), Kongsvinger, Lier, Mobekk 0.a. 

Ellers deltok tropper fra de indelte regimentene i 
forbindelse med avsettelsen av Gustav IV Adolf i 1809 
- under Carl XIIIs kroning samme ar - under anlegget 
av Göta kanal 1809-32 - og som vakter over tvangs- 
utskrevne arbeidere under den ca. 90 &r lange an- 
leggsperioden ved bygging av Karlsborg festning fra 
ca. 1819. 

I 1812 ble Nerike-Varmlands regemente delt i to. Ved 
delingen havner Nordmarks kompani i det nye Varm- 
lands regemente, og kompaninummeret endres fra 50 
til 61. 
I 1812 utnevnes ogsi Olof Olsson Sundman til korpral. 

I forbindelse med generalmanstr-tngen 1833 ble opp-. 
lyst at korporal Olof Olsson Sundman - som da var - 

54 år gammel og hadde tjenestegjort i arméen i hele 
32 ar - nd hadde sakt om og fatt innvilget avskjed 
med underhold. I protokollen star innfart at han 
hadde "bevistat alla fälttdgen under tjenestetiden 
(d.v.s. 1808-09 og 1813-14). Utmärkt sig genom syn- 
nerligt valf Örh&llande. Nu sjuklig och orkeslös". 
Hans pensjon belap seg til 12 riksdaler banco pr. år. 

Olof Olsson Sundman dade 23. mars 1848 i Toricelsbyn, 
og han ble begravet 2. april. 
Med sin hustru KARIN OLSDOTTER jfadt ca. 1779 i 
Sillerud, Värmland, d0d 18. des. 1839 i Torkelsbyn) 
fikk han 7 barn (hvorav ff ff var det yngste). 
Enkelte av disse barm har idag etterslekt med etter- 
navnet Sundman bosatte i Värmland. 

FARFARS FARFARS FARFAR: 
OLOF ? ? ? ? ?  (Opplysninger om ham, h g s  hustru og deres 
forfedre har ikke lykkes & finne pa grunn av mang- 
lende dokumentasjon (Se ff ff fj ................................................... ................................................... 
Jeg vi1 ellers gjare oppmerksom på de underlige lik- 
heter som finnes hos probanten og hos farfars far- 
fars far: 

Etternavnene erIvar SUiNMANN / SUNDMAN, 
Begge erIvar KORPORALER !! 
Probantens soldatnummer er 50. Farfars farfars far- 
fars rodenummer var 50 !! 

Probantens militzre tjenestested er Haslemoen i 
~dler konu-nune (f& km fra Irangen, der svenske 
tropper led nederlag 25. april 1808). Farfars 
farfars farfar deltok pi svensk side under denne 
trefningen !! 

Tilslutt en liten historie som jeg som mindrearig 
harte av min far Anders S u m n n  (Han hadde i sin tid 
hart den av far Anders Edvard Andersson): 

"I var slekt fantes i sin tid en kar som var meget 
sterk. En gang skal han ha loftet en vogn opp fra 
bakken - og mens han holdt den i dragene, svingte 
han den rundt seg for a besitvtte kongen". Lengre 
var ikke denne historien. 
Jeg har aldri hart noe om hvilken konge dette skulle 
vzrs. Heller ikke om den sterke karen virkelig be- 
skyttet kongens person, eller om h p  p& denne máten 
bare ga uttrykk for sin vilje til a beskytte kongen. 
Jeg har heller aldri hart hvem denne sterke karen 
var, men jeg ser ikke bort fra at han kanskje kan 
ha vzrt identisk med korporal Olof Olsson Sundman 
(tidligere navn: Tyberg og  orsa as), og at episoden 
kanskje kan ha sammenheng med avsettelsen av Gustav 
IV Adolf (som foregikk i tiden mars-mai ld09). der 
store troppekonsentrasjoner deltok. 
Det kan ogsi tenkes at episoden fant sted i forbind- 
else med kroningen av Gustav IV ~dolfs etterfalger 
Carl X111 i juni samme ar. Det er jo alminnelig 
kjent at det den gang var store festligheter med 
servering av 01 og to typer brennevin til alle sol- 
datene - og det kan jo tenkes at dette ble litt for 
meget for enkelte. For disse indelte soldatene d 
det ha Vgrt litt av et eventyr a komme til Stock- 
holm og se alle disse prosesjonene med saluttering, 
faner og musikkorps over en lengre tid. 

Av andre episoder der soldater, b0nder og borgere 
sto samlet om sin konge, kan nevnes den store folke- 
reisningen mot landets fiender, som Gustav III 
arrangerte i forbindelse med sin reise til Dalarne , 



Värmland i 1788. ~a den tiden var imidlertid Olof 
Olsson bare 9 ar ganme1 (fodt 1779), og sikkert alt- 
for ung til a delta i slikt. Da passer en generasjon 
lengre bakover i tid bedre. 

Kjenner noen av dette tidsskrifts lesere til denne 
eller en lignende episode, eller finnes omtaler av 
slike hendinger beskrevet i noen hembygdsbok ? 

Jeg har ikke funnet stedsnavnet Forsskog p& noe 
kart over Vannland. Er navnet identisk med Gunnar- 
skog ? 

Sitter noen av leserne inne med infonnasjoner om 
om ~levende eller avdade personer ved navn Sund- 
man ? 

I .fall noen har noe a bidra med, er jeg meget inter- 
essert i a komme i kontakt med vedkommende. 

Vennlig hilsen 
Per Su-, 
postboks 411 Nymoen, 
N-3601 Kongsberg, Norge. 

ÖNSKAS KÖPAS 
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Som slektegransker er man nesten helt 
avhengig av en mikrofilm-leser. Jeg har 
en mengde private mikrofilmer, men in- 
tet leseapparat. 
Kan noen hjelpe meg til å f å  kjöpt 

et relativt rimelig, brukt leseapparat 
for mikrofilm - gjerne gammelt. Even- 
tuelle skader eller defekter på det kan 
jeg selv reparere. 

Per Sunmann 
Postboks 411 Nymoen 
N-3601 Kongsberg, Norge 

ANOR SOKES 
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Födelseort och föräldrar till Christi- 
na Gyllander, född 1764 611 i Narike. 
En mycket osäker uppgift säger att 

hennes födelseort skulle bara namnet 
Östanås. Det ar inte namnet på någon 
församling, möjligen en by, gård eller 
ett hemman. 

Är mycket tacksam för den eventuella 
hjälp jag kan få. 

Knut Olsson 
Vintergatan 15 B 
661 00 Saffle 
Tel. 0533/116 84 

En av mine forfedre het Hans Jahnsen, 
han invandret trolig fra Värmland til 
Odals jernverk i Norge i 1780-årene. 
Han var kleinsmed. Han er trolig födt 
ca 1766 - 1769, men jeg vet ikke hvor 
i Värmland (eller i Sverige). Hans 
ekteskap, barn og etterkommere i Norge 
er k jent . 
Hans foreldre het trolig Jan og Lis- 

beth. Dersom noen medlemme i Deres 

forening skulle finne noen Hans Jahnsen 
(Jansson) som passer til disse opplys- 
ninger, vi1 jeg svaert gjerne höre om 
dette. 
Jeg håper at gåten Hans Jansson kan 

löses en gang. 

ADRESSANDR I NG 
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Barbro Forsberg har ändrat adress till 
Rosenbadsgatan 2 C, 652 26 Karlstad. 
Tel. 0541 15 34 14. 

TVA DIKTER AV BIRGER NORMAN 
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Dessa två dikter, hämtade ur Birger 
Normans förnämliga bok Speleka, är på 
ångermanländska (redaktörens hemlands- 
toner), men likaväl tror jag att många 
värmlänningar kan förstå dem. 

Hittan 
komme farfarn min. 
Bortifrån Varmlann 
ma na pinaler 
på t jålken. 
Far min 
mota in timre 
i 'n hann blastoln 
i förtitesju år. 
A harhenan 
ha ja sute i femtan 
å skaka. 
Fram å tebakasch. 

At f redan starne 
hele faen. 
------------------- 

Da ha rulle unna 
ma flyttlassa. 
Storkarra ha hölle ti tömma, 
regarninga ha smacke på 
å AMS hölle fram 
hötappen. 

Angermanlanninga 
sett neri lanne, 
utspredd 
som atte na slumpskott 
ur en hagelbösse. 
fifiikf;3;ih;+D~-difi3rf\~,WifDii~~fif~~+ii:7'~f~+iit.f~+~+ifiik 



Karlstad 
Arvika 
Saf f le 
Kristinehamn 
Kil 
Grums 
Sunne 
Filipstad 
Forshaga 
Karlskoga 
Skoghall 
Syssleback 
Ar jang 
Hamma r ö 
Stöllet 
Torsby 

Edsvalla 2 
Hagfors 2 
Klassbol 2 
Molkom 2 
Vålberg 2 
Bograngen 1 
Edane 1 
Glava 1 
Koppom 1 
Lakene 1 
Munkf ors 1 
Stor fors 1 
Töcksf ors 1 
Varml. Nysater 1 
Vase 1 
Amå l 1 
Atom 1 De je 2 I .  

SUMMA 195 

ÖVRIGA LANDET 
Or t Antal 

Nora 3 
Mariestad 2 
Mora 2 
Norrköping 2 
Spånga 2 
Stockholm 2 
Angered 1 
Bandhagen 1 
Borås 1 
Bromma 1 
Falköping 1 
Falun 1 
Farsta 1 
Granna 1 
Göteborg 1 
Hedemora 1 
Huskvarna 1 
Karlshamn 1 

SUMMA 

Or t Antal 

Lidköping 1 
Mölndal 1 
Norberg 1 
Nynashamn 1 
Partille 1 
Ronneby 1 
Rät tvik 1 
Sandviken 1 
Sollentuna 1 
Sundsvall 1 
Svenljunga 1 
Tranås 1 
Ulricehamn 1 
Uppsala 1 
Vansbro 1 
Vårby 1 
Vällingby 1 
Örebro 1 
.3 

En medlem finns i Kongsberg i Norge. 
Förutom de ovan nämnda, finns 15 st 
så kallade familjemedlemmar. Det gör 
totalt 254 medlemmar. 

NY FIRMA 
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Bromma Mikrofilmservice har övergått 
till ny ägare, och dessutom bytt namn. 
Du som vill köpa mikrofilmer från den 
firman, skall i fortsättningen vanda 
Dig till: 
DOVOCHEM (Chanette Örnberg) 
Box 164 
198 00 BALSTA 
Telefon 0171156235 

ONSKAS KOPA 
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Begagnad videolog eller liknande, lamp- 
lig för mikrofilmer. 

Bo Eriksson, Karlskoga. Tel. 0586/31360 
eller till arbetet, 0586/82917. 

ANOR SOKES 
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Jag undrar om någon känner till namnet- 
Skragge? Var någonstans var de hemmahö- 
rande? Vilket yrke kan de ha haft? 

Jag ar på jakt efter en Thure (ev 
Thomas) Skragge, som skulle vara född 
någon gång i början på 1700-talet troli- 
gen i Värmland och ha anknytning till 
Norrland. 
Han hade troligen en dotter Christina 
Catharina Thuresdotter (ev Thomasdotter) 
Skragge, född 1754 (okänt var). Hon 
gifte sig i Umeå landsförsamling omkr. 
1780. 

LANDST I NGSB I DRAG 
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Landstinget har ännu en gång avslagit 
vår ansökan om bidrag till verksamheten. 
Liksom förra gången, har det inte givits 
någon förklaring till avslaget. 

GLOM INTE BORT ATT DETTA MEDLEMS- 
BLADS FORTBESTAND OCKSA BEROR PA 
D IG .  D I T T  BIDRAG, GARNA MED EN 
TECKN I NG, AR VALKOMMET. ADRESSEN 
HITTAR DU PA FRAMSIDAN. 
~'.J-J-J-J.-~-'-L-~~-IIIQ-JJJ--~--~-~~--~~I~II~~~III~-J~JI~I~~~~-.~~~~~JJJ~IJJJ-~IJJJ~--~~~IAJJJJ~~ 
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BOKA L O R D A G E N  DEN 12 A P RI L  FOR EN 

R E S A  T I L L  F I L I P S T A D.  DA KOMMER 

STADSARKIVAR I E BROR-ERIK OLSSON 
D I T  OCH H A L L E R  E T T  FOREDRAG SOM 

HANDLAR OM GAMLA T I D E R S  SJUKDOMS- 

NAMN. ETT B E G R A N S A T  AN T AL  A V  

GUNNAR LAGERKRANZ BOK SVENSKA 
SJUKDOMSNAMN I GANGNA TIDER KOM- 

MER A T T  F I N N A S  T I L L  FORSALJNING.  

VAL MOTT T I L L  EN GARANTERAT TREV-  

L I G  E F T E R M I D D A G .  

LOKAL MEDDELAS SEN ARE .  


