MEDLEMSBLAD FOR VARMLANDS SLAKTFORSKARFURENING
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Lördagen den 14 mars 1987 hade VARMLANDS SLAKTFORSKARFORENING sitt
tredje årsmöte. Ett 40-tal av föreningen medlemmar hade mött upp i
Gamla Badhuset i Karlstad. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar,
fick vi höra Karin Eles från Värmlands museum berätta om museets
arkiv.
avtackning vid årsmötet, men jag hoppas
att
tog illa vid Er för det.
* Liksom tidigare år, beviljades sty- TackNiskainte
Ni
ha.
relsen ansvarsfrihet för det år som
gått.
* Till revisorer omvaldes Sten Ek och
Johan
Backlund, båda från Karlstad.
* Eftersom föreningens ekonomi ar god,
behövde inte medlemsavgiften ökas, utan * Till revisorsuppleant omvaldes Bengt
den står kvar på 50 kr, .samt 5 kr för
Tholin, Karlstad.
familjemedlem. Detta beslut galler ock* Den tidigare valberedningen, bestående
så för år 1988, vilket innebar att vi
av
Olausson, Gunnel Kvarnström och
i fortsättningen kan skicka ut inbetal- EvaPeter
Fredriksson,
valdes om.
ningskort i början av året.
* Till ordförande för 1987 valdes
Anders Höglund, Kristinehamn.
Under punkten övriga frågor, togs följan* Till ordinarie ledamöter i styrelsen de upp:
omvaldes Lars-Gunnar Sander, Forshaga, 1. Sveriges Slaktforskarförbund
Eivor Lantz, Hammarö. Torun Mossfeldt, 2. Forskarkatalogen för Värmland
Karlstad, valdes in, som ersättare för 3. Projekt Claes
Carl-Fredrik Holmer, som avsagt sig
4. Resa till Sundsvall
sitt styrelseuppdrag.
5. Ersättning till ordförande
6.
Informella träffar i Karlstad
* Till suppleanter i styrelsen valdes
Carin Widén, Karlstad, Lisen Schutser, B SVERIGES SL,ÄKTFORSKARFORBUND
Älgå och Anneli Möller, Karlstad. De
Peter Olausson, som var vår observatör
två sistnämnda valdes p& ett år, som
vid förbundets bildande i Göteborg i
ersättare för Kenneth Larsson och Maj
oktober 1986, redo jorde för sina intryck från mötet. rsmötet beslöt att VSF
Andersson, som bada avsagt sig sitt
uppdrag.
ska söka inträde i förbundet. Det kostar
Hela styrelsen hittar Du på annan plats oss 5 kr/medlem. När ansökan sändes in,
hade vi 295 medlemmar. Som nämnts ovan,
i detta medlemsblad.
har föreningen god ekonomi, varför vi ej
I detta sanmianhang vill jag passa p&
behöver ta ut någon avgiftshöjning för
att tacka de avgående styrelseledamöatt klara detta för 1987 och 1988.
terna för deras insats, och önska Dem
Läs mer i nr 1:87, samt förbundets presslycka till med sin forskning. Hur det
meddelande på annan plats i detta medlemsnu kom sig, fick Ni ingen o;dentlig
blad.
(forts. sid. 2)
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(forts. fr. sid. 1)
B FORSKARKATALOG FOR VARMLAND
Den gamla forskarkatalogen för Värmland
som trycktes 1983, börjar vara inaktuell, och en ny ar på gång. Sista dag
för inlämning av nya uppgifter, var den
15 maj, och vi hoppas att det inte ska
dröja allt för länge innan vi har den
nya i våra händer.
PROJEKT CLAES
Vigselboksprojektet går vidare. En eller
ett par församlingar ar klara. Las mer
på annan plats i detta medlemsblad.
DERSATTNING
TILL ORDF'ÖRANDE
Arsmötet beslöt att ge ordförande 750
kr som ersättning för ospecifiserade utgifter.
SINFORMELLA TRAFFARI KARLSTAD
Några medlemmar har frågat efter möjligheten att ha informella träffar t.ex.
på Gamla Badhuset i Karlstad. Se mer om
detta under rubriken "Möten".
VARMLANDSMUSEUMS ARKIV
Föreläsare detta årsmöte var Karin Eles
från Varmlands museum. Hon berättade om
museets arkiv i allmänhet, och hur vi
som släktforskare kan använda museet.
Som utgångspunkt för föredraget hade
hon en artikel i Wermlandica 1986, dar
hon skrivit om detta.
Karin Eles berättade om sågverksinventeringen, och de handlingar som kom
fram under det arbetet. Hon fortsatte
med att berätta om biskop Agardhs Journal och Autopsia, från 1809-1810.
Vidare nämndes Anders Lignells sjalvbiografi, som i sin helhet finns publicerad i Skrifter från Varmlands muuseum
1955.
"Kara farbror Boltzius. ", börjar många
av de 30 000 brev till helbrägdagöraren
Boltzius, som förvaras på museet. Breven
ar från perioderna 1883-1891 och 19001910.
Bland de slakthistoriska verk som förvaras på museet kan nämnas Helmer Lagergrens handskrivna utredningar över 745
"Wermländska släkter", samt Hjalmar
Falks genealogiska anteckningar och
brevsamling samt "Värmländska dödsnotiser fran 1800-talet.
Vidare förfogar museet över ca 4000
porträtt över kända och okända värmlanningar.
Karin Eles berättade om de ca 2000
akvarellerade teckningar som Sigrid
Kjellin gjorde under ett tiotal somrar.
HOA reste runt i 27 av Värmlands socknar
och avbildade f ö r d 1 och intriörer. Av
de aktuella socknarna ar Nyed och
grundligast genomghgna
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Slutligen skall också namnas den klippsamling som finns på museet. Sedan 1929
finns tidningsklipp om museets egen
verksamhet, samt klipp om socknar och
stader, personhistoria och oloka föreningars verksamhet.
Du som vill läsa mer om museets arkiv,
rekommenderas "Wermlandica 1986".
*************K*******************

FRAN
SVERIGES SLAKTFORSKARFURBUND
P R E S S MEDD E L AN DE

FORBUNDETELLER GF?
Vill Du vara medlem i en slaktforskarorpanisation på riksplanet? Vilken ska Du
välja nu nar Sveriges Slaktforskarförbund har bildats: det nya förbundet eller Genealogiska Föreningen? Det har
&inga undrat. Därför lämnar vi har en
kort beskrivning av dagsläget.
Sveriges Slaktforskarförbund bildades
den 25 oktober förra året. Förbundet har
tagit över Genealogiska Föreningens roll
som det samlande organet för svensk
släktforskning. Men GF finns fortfarande
kvar och kommer att bedriva verksamhet
Sven under 1987. Genealogisk Ungdom daremot har upphört med sin verksamhet från
x h med 1 januari 1987 och överlåtit den
till det nya förbundet.
Detta innebar bland annat att:
"ersoner
som vill vara anslutna till
det "högsta" organet inom svensk slaktforskning ska ansluta sig till det nya
förbundet; medlemmarna får tidskriften
Slakthistoriskt Forum, skriftserien
Svenska Antavlor mm för 100 kr 1987,
k personer som vill ha tidskriften Slakt
och Havd, medlemsbladet GF-Aktuellt
och andra skrifter som GF ger ut under
1987, ska ansluta sig till GF; det
kostar 105 kr,
k personer som tidigare varit medlemmar
i GU och som aven i fortsättningen
vill läsa de skrifter som GU gett ut,
ska ansluta sig till förbundet.
Det är.givetvisinget som hindrar att
nan både ar medlem i Sveriges Slaktforstarförbund och Genealogiska Föreningen.
Vad händer i framtiden? Om allt går enligt planerna kommer GF att överlåta sin
verksamhet - helt eller delvis - till
Eörbundet årsskiftet 1987/88. Det innebär att det fr.0.m. 1988 bara kommer att
Einnas en allmän slaktforskarorganisation
p& riksplanet.
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Följande står att läsa i förordet till
den nyutkomna boken WERMLANDICA 1986:
"Samverkan torde bli allt nödvändigare
i en framtid full av trolig ekonomisk
knapphet. Den form av samverkan som inleddes 1985 runt utgivandet av Wermlandica mellan Föreningen för Varmlandslitteratur, Varmlandsarkiv, Folkrörelsernas Arkiv och Emigrantregistret.
fortsätter.
Arets Wermlandica, f ö den tionde år@ngen och således ett jubileumsnummer,
föreligger härmed.
Utöver årsberättelser för utgivande
organisationer innehåller årets utgåva
en bred provkarta på nytt och gammalt
inom den värmländska kulturen." (slut
citat)
Av bokens 152 sidor, upptas 42 av en
årsbibliografi, kallad Värmlandsbibliografi 1984. Den förtecknar böcker och
broschyrer, tidskrifts- och tidningsartiklar, tryckta under 1984.
Materialet ar ordnat ämnesvis enligt
folkbibliotekens system. De 42 sidorna
tar upp 728 titlar.
Jag återvänder till förordet, och citerar följande:
I?
Ett par för länet viktiga och uppskattade kulturpersonligheter har särskilt
lyfts fram. Jag tanker då på Ragnar
Ljung och Leif Gidlöf. Sixten Bengtsson
(Vastgöta-Bengtsson), Kjell Fredriksson
och Malte Eurenius har på skilda satt
gett kulturkampen Ragnar Ljung sin hyllning. Om Leif Gidlöf och hans betydelse
för Varmlandsarkiv har Arne Hansson
skrivit. Kungliga huvudstaden, som nu
får njuta Leifs tjänster, ar att gratulera!" (slut citat)
I ett avsnitt i boken skriver Sven Hellqvist om sin brevväxling med Tage Erlander.
Gösta Lext ger en lättfattlig och intressant inblick i vårt äldre domboksbestånd.
Därefter följer en av Berith Sande författad artikel om vikten av att dokumentera och arkivera bilder på rätt satt.
Ett mycket angeläget ämne, som berör
alla, från privatpersoner till arkivbildare.
Ater till bokens förord: "Den som ar intresserad av emigrationsfrågor får sitt
lystmäte i en uppsats av Erik Gustavsson. Hari beskrivs med grundlig vetenskaplighet emigrationen från Karlstad.
Kjell-Arne Kamperin har bidragit med en
populärt skriven, mycket intressant och
läsvärd artikel om Sockenapotek." (slut
citat)

BOKTI PSET

I Wermlandica 1986 finns också en artikel om arkiven i Varmlands museum. Las
mer om detta i årsmötesreferatet i detta
medlemsblad.
För ordnin ens skull ska också nämnas
att Bengt kerblom sammanställt avsnittet "En årsbibliografi", samt att det
citerade förordet ar skrivet av Erland
Bergqvist.
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WERMLANDICA 1986 hör difinitivt inte
till den kategori böcker som har en tendens att bara bidra till samlande av
damm i bokhyllan. Ratt använd kommer Du
att ha stor nytta av den.

I detta sammanhang torde det vara på sin
plats med en återblick på WERMLANDICA
1985, dar jag citerar Bengt Akerbloms
inledning till årsbibliografin 1983:
"De två första 'Wermlandicorna', 1977
och 1978, innehöll en bibliografi över
utgiven varmlandslitteratur under ett
föregående år. Eftersom dåtidens Wermlandica endast var på c:a 50 sidor, kom
redaktionen så småningom till den uppfattningen att bibliografierna tog upp
alltför stor plats, ja inkräktade alltför mycket på det dyra, snålt utmatta
utrymmet och beslöt ge dem respass ur
årsboken. Istället kom hela årsboken för
1981 att utgöras av en bibliografi, narmare bestämt en 5-årsbibliografi(för
åren 1974-1978). Sedan, var det tänkt,
skulle en ny sådan följa 1985, omfattande de följande 5 åren. Så blir det nu
ej - ingen ny 5-årsbibliografi ar i sikte! Aren 1979 och 1980 kommer att tackas
in av den stora varmlandsbibliografi,
som Johan Backlund f n håller på med de två följande åren lämnas i sticket
tills vidare ...lT(slut citat)

I och med det ovan redovisade om varmlandsk litteratur, har jag besvarat ett
antal frågor som kommit till redaktionen
om var man hittar uppgifter om värmländsk
litteratur, i synnerhet den nyutgivna.
Låt oss hoppas att det inte dröjer allt
för länge innan den "stora varmlandsbibliografin ' kommer i tryck.
f
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NYSS LAST EN BRA, NYTTIG ELLER
TREVLIG BOK, SKRIV TILL REDAKTIONEN OCH
BERATTA OM DEN. DET BLIR TILL GLADJE F&
ALLA OVRIGA I VAR F~RENING. ADRESSEN
HI TTAR Du PA MEDLEMSBLADETS FRAMSIDA.

Anders, ~ik-Örjansson, blev i maj 1626
inskriven vid Uppsala universitet. Om
hans ungdom vet vi ingenting. Möjligt
ar att den unge finngossen fått sin
första undervisning nere hos prästerna
i Bergsjö (Hassela hade ej egen prast
denna tid) och kanske sedan vid läroverket i Gävle som fanns redan på 1500talet. I Uppsala universitets matrikel
1595 - 1632 heter det under år 1626:
Den 4 maj... Andreas Georgij Helsingius.

maj 1641 i amnet "En dissertation som
framlägger vissa påståenden, hämtade ur
filisofiens olika delar". SRM Stipend.,
står det i underrubriken. Det kan ej betyda annat, än att Anders sökt och innehaft s.k. stipendium regium, ett av de
år 1624 instiftade 64 stipendierna från
kung Gustaf Adolf.

Sedan magister Anders Hatzelius nu avslutat sina studier, gällde det att se
sig om efter en lämplig befattning. Ar
1642 fick han tjänst som Conrector (biNu kom Anders in i större förhållanden:
trädande rektor) vid katedralskolan i
Akademien hade just denna tid fått
I skolans protokoll den 17 maj
Uppsala.
stark vind i seglen, inte minst genom
1643
står
skrivet: magister Andreas
Gustaf Adolfs frikostiga donationer.
Georgij,
skolans
conrektor blev tillNya konstitutioner utgavs samma år
talad därför att han agat en pojke, och
(1626) och frekvensen var betydande. Ar
blev förmanad att avstå med sådant.
1636 fanns tusen studenter vid akademiAndreas säger till sitt försvar, att
en, 54 adelsmän och 30 lärare. Man försökte hålla sträng ordning bland studen- pojken ifråga skadat skolans trädgård,
ristat i traden så att de fördärvats och
terna. De skulle dagligen morgon och
då pojken så ofta varnats så statuerade
kväll, läsa sin bibel, aldrig missbruka
Andreas exempel, andra till varnagel.
Guds namn, regelbundet gå till gudstjensten och nattvarden. Man var mycket
Strax därefter fick skolans rektor klamorgonpigg på den tiden: disputationer
ga över många pojkar, som gar omkring
kunde börja kl. 6 eller 7, men höll då
och sjunger och inte går i skolan, varinte på längre an till kl. 11 på förmid- för han begär en viss läsordning. Över
dagen.
förhållandet mellan rektor och bitradande rektor, kastar en episod från
Teologien var viktigaste amnet. Man talade och skrev på latin. Anders disputa- 1644 bättre ljus. Vid skolan fanns musitionsår i Uppsala ar åren 1634 och 1641, kanter. De hade uppträtt på marknad i
Uppsala genom att gå från dörr till
och däremellan har han också vistats i
dörr och spela och sjunga. De hade fått
Delsbo 1640, dar det berättas i en dom70 daler av sin publik, vilket belopp
bok, att en "studiosus ben:d Andreas
rektorn stoppade i egen ficka. Andreas
Georgij'' besvärat sig, att han lagt ut
begravningskostnader för en studiekamrat gör gällande att tredjedelen av summan
är hans. Rektorn svarar då, att magisi Uppsala med 16 daler kopparmynt, som
ter Andreas aldrig har sagt något om det
dennes fader, bonde i Långed i Delsbo
socken, lovat återbetala. Anders ombedes före uppträdandet, "aldrig är ni med på
skolans sammanträden, och när jag ar i
nu att sälja den avlidnes kvarlåtenskap
skolan ar magister Andreas borta".
i Uppsala och behålla pengarna som betalning.
Den 8 oktober 1645 skrives i skolans
protokoll, att conrektoratus har i skoAnders första disputation ägde rum den
lan ar vakant. Magister Andreas har
28 februari 1634 efter sex års studier.
alltså lämnat sin befattning vid skolan.
Det var över amnet: Om sjalens väsen i
sig och sättet att bilda den. Fader Rik- Enligt uppgift har magister Andreas detÖrjan och farbröderna uppe i Kölsjön har ta år blivit prästvigd.
säkert känt sig stolta över sin repreAlla källor uppger att han varit krigssentant i lärdomsstaden. På titelbladet
prast och regementspastor. Troligen gick
på denna första disputation kallar sig
han ut i trettioåriga krigets sista år
Andreas Georgij för övrigt för första
och svenskar kämpade ännu i Tyskland år
gangen Hatzelius. Ofta skrives socken1645. Hittills har endast påträffats en
namnet på detta sätt (Hatzela) under
enda "Herr Anders", som tjänstgör från
1600-talet. Att man redan tidigt tytt
år 1645 som krigspredikant vid Dömitz
namnet såsom sammanhängande med hasseloch Warnemunde skans i Tyskland.
buskar, framgår därav att sockengillet
Hemma i Hälsingland har under tiden fatidvis haft en hasselbuske som emblem.
Skarpängie givit sin
Anders andra disputation för filosofie
1646. Hemmanet åtnjuter
magistergraden ägde rum i Uppsala
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skattefrihet från år 1649. Master Anders, som han nu kallas, har gift sig
med Elisabeth Larsdotter från Enånger.
Master Anders är återkommen från Tyskland och söker nu tjansten som kyrkoherde i Bollnas. Han provpredikar i
Bollnas och efteråt uppläses arkebiskopens brev om den lediga tjansten och
församlingen tillfrågas om "dem behagade Magister Andreas gåvor och tjänst"
eller om någon hade emot honom. Församlingens svar blev: "Hans tjänst behagar oss val, vi ha intet emot den vördige mannen, Gud give att vi kunde leva
och göra efter hans lärdom". I februari
1651 installeras Anders i Bollnas kyrka.
Den 26 februari 1651 utfärdade drottning
Christina fullmakt på tjansten.
Det praktiska arbetet på prästgårdens
marker torde ha krävt Anders omsorg ty
hans hushåll deklarerade samma år inte
mindre an 4 drängar och 5 pigor, 2 inhyses och prästfolket, summa tretton
personer. Och kanske var det just ute
på åker och äng, som Anders stötte ihop
med en grannes legopiga, som fick sig
"två blånader" av sin sjalasörjare, vilket kostade 2 mark. Denna gång slapp
han inte ifrån ostraffad.

-

En och annan notis i domböckerna i arvsangelägenheter samt några brev till domkapitlet kastar ljus över Master Anders
sista år. Hans tjänstgöring i Bollnas
församling blev inte lång. Ar 1652 låter
Anders för första gången utbjuda fadernehemmanet Skarpiange i Delsbo. Han har
ett testamente med sin hustru Elisabeth
som galler hemmanen både i Hassela och
i Delsbo. Med all sannolikhet var det
sjukdom som gjorde att han upprättade
testamentet. Kanske hade Anders hälsa
blivit knäckt under krigsåren i Tyskland?

I brev till ärkebiskopen meddelades, att
"Gud har hädankallat kyrkoherde Magister
Anders Hatzelius, vilken avsomnade den
27 januari 1655".
Master Anders Hatzelius, som med ratta
raknats bland märkliga man i Halsingland. Lärd och framstående blev han,
finnpojken från Hassela, den förste
Hazelius-prästen, hedrad med många viktiga uppdrag, som slutade sin levnadsbana som sjalasörjare i landskapets förnämligaste församling, medan slakten farbröder, kusiner o s v - under samma
tid ännu levde vildmarksliv, och många
gånger aven rövarliv på skogarna däruppe!

December 28, Soldaten Jan Andersson
Uggelberg, som under Julhalgen tänkte
sig att halsa på sina släktingar i NyEds Bergslag, men sjuknade och afled på
Torpet Skifbråten. Hans medhafwande
Permisions Sedel lydde: Sold. wid Näs
Compagnie af Wermelands Regemente Nr 47,
Uggelberg lemnas 14 dagars Permision
att wistas uti Ny-Eds Bergslag.

Sund 22/12 1821, K. l i y y h C. il.

----------

Summa Döde i Grafwa Socken år 1821, och
Begrafne 75 Personer. Men Sold. Uggelberg begrofs 1311 1822.

----------

1822 Januari 13, Begrofs Soldaten Uggelberg, som dog d. 28 dec. 1821, och, om
Lifsfaror på Elfwen ej hindrat, hade
botdt blifwa begrafwen på den Hel. 13de
dagen. - Hetsig feber. 50 år.
---------S.D. begrofs Smed-Baggen Anders, som i
October månad 1821 aflidit.
Slag. 55 år.
---------Norske mannen kand under namnet Smedbaggen, med Christningsnamnet Anders,
hade under en längre tid vistats i Grava
socken. Han vandrade mellan gårdarna
och utförde handsmide, däruti han var
mycket förfaren. Han var kand som en
stilla och redig man, men för mycket
älskare av starka drycker. Han hade på
förmiddagen sistlidne oktober arbetat
hos Anders Larsson i Sundstad, med smidning av ett plogjarn. Måns Andersson i
Sundstad följde honom sedan över Klaralven till Olof Nilssons hus i Grossbol,
Har inne satt han en stund och pratade,
han var nykter för brännvin fanns ej
att få. Hustru Marit Olsdotter var ensam
hemma. Efter en stund gick hon ut för
att införa den ankomna boskapen. Nar
hon vid återkomsten kom in låg Smedbaggen på golvet och var död. Kroppen forslades till kyrkogården, lades i en grop
och risades över, enär begravning ej
kunde ske förrän utredning om dödsfallet
blivit gjord.
.........................................

Säg NEJ till fem saker den här veckan
som Du brukar säga JA till, och som innebär att Du får för lite avkoppling. Säg
JA till fem saker Du brukar saga Nej
till, som innebar att Du får koppla av
ner.
h Gcpmsaen 87-02-01
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Skulle vilja efterlysa följande personer
för min agnatiska stamtavla över min
fädernesläkt, som jag håller på att sammanställa:
Dessa har flyttat från Safsnas till
Grangarde: Jonas Jonsson, f. 1803 3118,
fl. 1824, d. 1838 dar?, Cornelius Carlsson, f. 1827 1313, fl. 1842, Lars Andersson, f. 1807 2/3, fl. 1836 med sin
familj, Jan Eric Jonsson, f. 1830 2515,
fl. 1840.
Gåsborn: Eric Carlsson, f. 1782 8/11,
fl. 1806, Håkan Carlsson,£. 1769 2016,
fl. 1798 med sin familj.
Nås: Hindric Jansson, f. 1793 2314, fl.
1820, Anders Gustaf Carlsson, f. 1816
313, fl. 1841 med sin familj.

Jag ar på jakt efter föräldrarna till
min morfars farfars föräldrar, bagge invandrade från Värmland till Eidskog ca
1800. Han var garvare Ole Andersen (Andersson), född ca 1779, död 1839. Hans
hustru var Johanna Gustava Silvius, född
1785 8/5 i By socken, död 1836. Hennes
lillasyster Johanna Carolina, född 1788
kom också till Eidskog, och dog dar 1862
19/2, ogift.
Om Ole Andersens föräldrar vet jag inget
Kan familjen vara från Köla socken? Oles
och Johanna Gusatavas enda barn, Andreas
Magnus, blev döpt i Köla kyrka 1803 29/3
men föräldrarna var bosatta i Eidskog.
Det tyder i alla fall på att de kan ha
haft slakt i Köla.
Om Johanna Gustava Silvius och hennes
syster vet jag mycket mer. Deras fader
var arrendator herr Magnus Silvius, född
1728 (möjligen 1733) i Bro socken, död
1791 3/11 i By socken. Hans föräldrar
kan ha varit arrendator (Lars?) Johan
Sylvius och Madame Christina.
Jag ar intresserad av mer korrekta upplysningar om Magnus Silvius förfader.
Förutom döttrarna Johanna Gustava och
Johanna Carolina, hade Magnus Silvius
och hans hustru Fredrica, född Ramzell,
b1.a. sönerna Linnert Johan, född 1760,
Claes Friedrich, född 1764, Johan Lorens
född 1774. Blev någon av dessa teologer?
Fredrica Ramzell var född i Smörgraven,
By socken, 1745. Hennes föräldrar var
föraren, senare kaptenen Leonard Johan
Ramzell (1718 - 1791 14/10), och Anna
Sophie Pihl.
vem var denne Ramzell? Kan namnet

på att slakten kommer från ett annat
land?

sumer in^
Jag hoppas att med tiden få upplysningar om:
1. Magnus Silvius (1728 - 1791) föraldrar.
2. Ole Andersens (Anderssons)föraldrar.
3. Leonard Johan Ramzells(1718 -1791)
föräldrar.
4. Anna Sophie Pihls föräldrar.
Magnus Silvius och hans svärfar Leonard
Johan Ramzell dog med bara en veckas
mellanrum.
5. Var blev det av ankan Fredrica, vars
barn var mellan 3 och 17 år? De
flyttade då från Skarphyttan i By
socken (nu Saffle), men vart?
6. Var blev det av Johanna Gustava, som
då var sex år, intill dess hon kom
till Norge med Ole Andersen?
Kanske sitter det slakt i Sverige och
undrar hur det gick för Ole och Johanna
i Norge! Det gick mycket bra, och genom
sitt enda barn efterlämnar de en stor
slakt i Norge.

Jag har forskat ganska mycket i Varmland, dar en gren av min mors förfader
kommer ifrån. Det galler smedslakten
Lindberg. Jag har redan samlat ganska
mycket material, men mycket saknas
givetvis. Jag vill gärna komma i kontakt med andra forskare som arbetat med
samma slakt.

Redaktörens anmärkning: Du frågar i
Ditt brev om bruken har egna arkiv. Det
har de, och i de flesta fall finns
dessa i Varmlandsarkiv i Karlstad,
adress: Box 475, 651 07 Karlstad. Tel.:
054115 22 80.
Vi ar naturligtvis tacksamma om Du vill
ge föreningen en kopia av Din forskning
om släkten Lindberg, och jag vill samtidigt uppmana föreningens medlemmar
att i större utsträckning ge till känna
resultatet av Er forskning. Det kan ske
antingen som en presentation i medlemsbladet, eller en sammanställning som
kan förvaras i föreningens arkiv i GamBadhuset

Känner någon till ättlingar till följande familj i Brunskog:
Kyrkvaktare Anders Nilsson, född 1833
8/8, Amot.
Hustrun Stina Olsdotter, född 1834 5/6,
Berga, död 1885 514
Dotter Karin, född 1856 1912, Berga,
utvandrad till N. Amerika 1883.
Son Johan, född 1859, Berga
Son Anders, född 1861, Berga
Dotter Anna, född 1863, Berga
Därefter sönerna Olof, född 1864, Nils,
född 1866, Carl, född 1869, Gustaf,
född 1871, Torsten, född 1873, Magnus,
född 1875, Fridolf, född 1876, Albert,
född 1879.
Sonen Johan gifte sig med Anna Nilsdotter, född 1861 28/4 i Mangskog och fick
en dotter, Anna Kristina, född 1885
l7/8.
Jag tror att Karin eller Anna gifte sig
i Amerika med min farmors bror Nils
Olsson, född 1856 9/11, Talken, Brunskog.
Nils var målare och reste till N.
Amerika 1881.
Om någon vet något om systrarna Karin
och Anna så kan jag bidra med anor,
fotografier mm för Nils Olsson.
Tacksam för alla tips.

Om min anfader, Anders Nyström, står
det att läsa i Svenska Släktkalendern
att han tillhört en odalmannasläkt i
Ny socken och darfrån tagit sitt namn.
Det har jag inte lyckats bekräfta.
Han blev sedemera skraddare i Stockholm.
Han föddes 1740, och dog 1816.
Som en säregenhet kan nämnas att ett
par år efter min anfaders ankomst till
Stockholm, ytterligare en skraddare med
samma namn anlände dit. De tycks ha
sökt sig till varandra. Den senare var
född i västra Narke, och man kan inte
frigöra sig från tanken på någon form
av gemensam härstamning.
Min uppmärksamhet är numera riktad mot
östra Värmland och västra Narke - kanske Filipstad och Nysund.

Erik och Daniel flyttade till Löfön i
Solberga socken i Bohuslän (Erik i maj
1786).

det. Denna uppmaning gäller i synnerhet
om svaret kan bedömas ha ett allmänt
intresse.

Kan någon hjälpa mig. Ersättning kan
diskuteras.
Lennunk Nyntzörn
Kapiennyatan 7
1 1 4 57 S t o d c h o h
/ e l . 08/67 40 02
.....................................................................................................................
..............................................................................

Jag ar en förhållandevis "grön" slaktforskare i Stockholm, vars rötter uppenbart finns i Värmland, närmare bestämt
i Ekshärad ochFryksande. Jag skulle
vilja ha lite tips om litteratur, samt
Anna Lwrdynen
kontakt
med någon som vet något om
Box 5005
"Lars
Larsson,
född 1781 i Solberg" och
6 9 7 05 K d n k o y a
"Gertrud
Sahlström,
född 1783 i Bada,
T e l . 0586/378 52, 0570/530 21
.....................................................................................................................
.............................................................................. Fryksande".
Det skulle vara trevligt med lite kunFinns det någon som vet något mer om
skap om bygden före ett kommande besök.
mannen Olof Svensson och hustrun Sara
Danielsdotter, barnen:
Swen, född 1758 19/1
Daniel, född 1760 27/2
Maria, född 1764 8/9
Erik, född 1768 4/9
Jonas, född 1771 29/8
Du som svarar på något som inför,tsunCatharina, född 1766 20/12
der "Anor sökes", uppmanas att skicka
Alla födda i Norra Grimshult (Grimsbråen kopia av svaret till redaktören,
ten, Ölserud, på Värmlandsnäs.
för eventuellt införande i medlemsbla-

Söker också föräldrar till skomakaren
Petter Bruse. Han ska vara född i Lidköping 1728, 1731 eller 1733, samt hans
broder skräddaren Olof Flodin. Han ska
vara född i Grolanda omkring 1728.
Båda avlidna i Lidköping

Redaktörens adress:
V u ~ ~ d w r c .Sl&/o/rak&6&g
ln
C / O Anden?l H6yAm.d
L i s c ~ nHöjd 5
681 00 i i ~ & M c u n n
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§ 1

FOR

..
..
VARMI ANDS SI A K T F O R S K A R F O R F N I N G
§ l1

Rösträtt vid årsmöten och andra medlemsmöten utövas av varje närvarande
medlem med en röst. Lotten avgör vid
§ 2
lika röstetal i valfrågor. Vid lika
Föreningens ändamål är att inom Värmland röstetal i övriga frågor avgör ordstödja och stimulera intresset för släkt- förandes mening.
och hembygdsforskning och förena dem,
som delar detta intresse.
§ 12
Styrelsen sammanträder på ordförandes
53
kallelse. Styrelsen äger fatta beslut,
Medlemskap erhåller den, som anmäler
då minst tre ledamöter är närvarande.
sitt intresse för föreningens verksamhet
och betalar den årsavgift, som årsmötet
5 13
Styrelsen skall utse kontaktpersoner
fastställer.
för föreningen i varje region av Värm§ 4
land.
Arsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls under februari
§ 14
Styrelsen verkställer föreningens beeller mars månad varje år.
slut och svarar för de löpande ärendena
§ 5
under mandatperioden.
Arsmötet utser ordförande, fyra till sju
ordinarie styrelseledamöter och fyra
§ 15
Alla sammanträden protokollförs. Justesuppleanter för dessa. Styrelsens manringsman utses vid alla möten till att
dattid ar två år, med växelvis avgång
för halva styrelsen vart år. Ordförandes jämte ordförande justera protikollet.
mandattid ar ett år.
§ 16
Förslag til.1 ändring av dessa stadgar
§ 6
skall i skriftlig form inlämnas till
Arsmötet utser två revisorer och en restyrelsen
minst en månad före årsmötet.
visorsuppleant, samtliga med ett års
Stöd
av
minst
2/3 av de vid årsmötet
mandattid.
närvarande medlemmarna fordras för en
§ 7
stadgeandring.Arsmötet utser en valberedning på tre
personer, varav en ar sammankallande.
§ 17
Beslut om föreningens upplösning skall
Valberedningens mandattid ar ett år.
fattas av två på varandra följande med§ 8
lemsmöten, varav ett ar årsmöte. Stöd
Räkenskaper skall föras per kalenderår
av minst 3/4 av de vid mötena närvaranoch revideras före årsmötet.
de medlemmarna fordras för att beslut
om
upplösning av föreningen kan tas.
§ 9
Sista mötet avgör varthän föreningens
Kallelse till årsmötet samt föredragsamlingar och ekonomiska tillgångar
ningslista skall utsändas minst tio
skall överlämnas.
dagar i förväg.

Föreningens namn ar Varmlands Släktforskarförening.

§

-

10

Motion till årsmötet skall inlämnas
till styrelsen senast den 15 januari

2

FEL

I MI KROFI LMKATAI OGFN FOR

VARMI AND

Dessa stadgar antogs vid föreningens
grundande 15/12 1983. Arsmötet 1986
ändrade antalet ord. ledamöter till 7 .
%<fi$&<;k$<$<$<$<$<>h?$<*$<$<*$<%+\%<F~$~\*;~\*$&<Fn+~k

ILUNGSUND

ska vara Döde 1742 - 1773

XY 134 - står Födde 1743 - 1779
ska vara Födde 1743 - 1776

XY 135 - står Födde 1743 - 1779

XY 254 - står Födde 1776 - 1840

-

IXY

längd 1839
220

GV 70
1798

XY 255 - står Födde 1776 - 1840

-

GRUMS

XY 216 - innehåller även Husförhörs-

ska vara Födde 1776 - 1779

ska vara Födde 1798

-

XY 410 - står Döde 1742 -

FILIPSTAD

ska vara Födde 1776

11

1840&

-

-

1844

inneh. även Vigde 1845 - 1860

- innehåller även Husförhörslängd 1866 - 1870

NYED
XY 529 - innehåller även Vigde 1742 1830, 1830

-

1844

Nytt från Värmlands Släktforskarförening, 1984:l-3, 1985:l-4, 1986:l-3,1987:l-2

GF-Aktuellt (Genealogiska För.) 1984:58-63, 1985:64:67, 1986:68-72, 1987:73
VSGF-bladet (Västra Sveriges Gen. För.) 1984:l-2, 1985:l-4, 1986:l-4, 1987:l
GU-Nytt (Genealogisk Ungdom) 1984:41-44, 1985:45-47, 1986:48-52
MGF-Nytt (Midalva Gen. För.) 1981:4, 1982:l-4, 1983:3-4, 1984:l-4, 1985:l-4,
1986:l-4, 1987:l
MGF:s medlemsförteckning 1983, 1984, 1985, 1986
Slaktforskarförteckning - Medelpad, 1981, 1982, 1983
släkttavlan (Staffanstorps Slaktforskarför.) 1984:l-2, 1985:2-4, 1986:5
Aliranor (Söderhamns Slaktforskarför.) 1984:l-4, 1985:l-4, 1986:l-4
Alirs forskarförteckning 1983
Datalistor över svenskamerikanska församlingar i några counties, framtagna av
Bertil Grundström i Tranås.
Anno Domini (Nohra stadz och bergslag2 slegtforskare bladh) 1983:3, 1984:4-5
1985:6-7, 1986:8-9
Västerås Slaktforskarklubbs forskarförteckning, 1984 med tillägg.
Vallonattlingen 1975:l
Index till skriften Vallonattlingen.
Släktforskarnytt (Data i släktforskningen, DIS) 1984:18, 1985:19-21, 1986:23-24
AnRopet (StorStockholms Gen. För.) 1986:l-4
Vastgötagenealogen (Västgöta Gen. För.) 1984:2, 1985:l
VGF-kontakt (Västgöta Gen. För.) 1985 febr.
Plikrofilm och arkivkatalog, Rudskoga i Värmland.
Slakten (Södra Västerbottens Gen. För.) 1986:5-6, 1987:7
De basta böckerna om Karlstad, utg. av Varmlands museum och Karlstads stadsbibliotek.
De ovan nämnda skrifterna förvaras på Gamla Badhuset i Karlstad. Genom kontakt med
Torun Mossfeldt på Emigrantregistret kan Du f å tillgång till dem.
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Ingrid Johansson
Ljunggatan 39B
664 00 Grums
Tel. 0555/12131

Anette Stenback
Stjarnsforsv. 111E
683 00 Hagfors
Tel. 0563/23504

Lars-Gunnar Sander ::!,-Norra Berghaget
::-!667 00 Forshaga
Tel. 054/72754
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LEDAMOT

LEDAMOT

SUPPLEANT

jf~ivorLantz
31linderva~en20
;t663 02 Hammarö
$ ~ e l .054/25727
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Torun Mossfeldt
Karmgatan 77
653 44 Karlstad
054/164221

Ingvar Dahl
Berit Olsson
Ingesundsvagen 35B Box 91
671 00 Arvika
667 00 Forshaga
0570/19162
054/71350

:!-SUPPLEANT

SUPPLEANT

SUPPLEANT

$~nneliMöller

Lisen Schutzer

Carin Widén
Kaprifolgatan 24
653 45 Karlstad

$~ndersHöglund
$~isas Höjd 5
51681 00 Kristinehamn
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G I VNING MED FÖRHINDER

Som närmast föregående blad av "Nytt
från...", kunnat omtala, har Gunnar Almqvist~rubr arbete - tyvärr kraftigt
tidsförskjutet - äntligen förts fram
därhän, att det kan ses i tryck under
instundande försommar. Ett för varmlandsk odlingshistoria värdefullt bidrag
blir därmed tillgängligt efter många års
mödosamma försök och svårsmälta besvikelser, nar det gallt att finansiera en
publicering. Förläggarna, Östra Emterviks Hembygdsförening i samarbete med
Varmlands Museum, kan nu andas ut, lasten ar strax i hamn. De många, som väntat länge och tålmodigt på verket har
lyckligtvis ej behövt vänta förgäves.
Sammandragen ar på gång.
Vad är då en dombok, undrar måhända någon? Svaret på den frågan lämnar fil dr,
förre landsantikvarien i Göteborg, Gösta
Lext i sin läsvärda uppsats "Om domböcker" - speciellt värmländska sådana - som
finns finns införd i nyss utkomna 1986
års Wermlandica, en högst förträfflig
årsbok gemensam för Föreningen för Varmlandslitteratur (bli för all del omgående medlemmar dar, om Ni ej redan ar
det!), Föreningen Varmlandsarkiv, Folkrörelsernas arkiv för Varmiand och Emigrantregistret i Karlstad. Lext, som
numera f ö är karlstadsbo, framhåller
bl a, att man kan nyttja domböcker "för
personforskning och för forskning rörande enstaka gårdar. Domböckerna kan i
dessa sammanhang ge förnämliga upplysningar men de ar, om register ej finns
till dem, svåra och mycket arbetssamma
att använda." För Fryksdalens vidkommande har Almqvist nyttjat den i Göteborgs
landsarkiv förvarade dombokssviten och
refererar samtliga förekommande tingsärenden fram t o m år 1700, inget mål ar
sålunda utelämnat.
Han har även utarbetat en förnämlig registerapparat, som ej torde lämna något
övrigt att önska. Enbart registren över
orter, personer, nämndemän, domhavanden,
tingsplatser m m representerar i sig ett
närmast gigantiskt arbete i ett verk dar
Almqvist sålunda fortlöpande följer upp
arv, slakt, seder och bruk, sociala, juridiska, kulturella, territoriella, agrara och bebyggelsehistoriska drag i ett
värmländskt härad under 1600-talet. Arbetet kan med lika stor framgång nyttjas
för vetenskapliga ändamål som av den mera amatörbetonade släktforskaren sökande
sina rötter i häradet. Upplagan ar begränsad till 1000 ex.
Medlemar i Värmlands släktforskarföd

ning som i god tid ev önskar beställa
ett eller flera ex av bokverket, 632
sidor digert, gör detta enklast genom
att insatta 165 kr på postgirokonto
37 90 18-5 Östra Emterviks Hembygdsförening. Märk talongen "Dombok" samt uppge
Ert namn och adress, porto ingår. Medlemmarnas förmånserbjudande gäller fram
till 1 juni i år. Bokpriset därefter ar
195 kr per ex.
/?old u t K d t c l d

Icke blott domboksutgivning (se ovan)
synes vara en verksamhet som bjuder upp
till svårigheter. Från Sture Bergius i
Nacka, har följande inkommit:
Min farfar Anders Fredrik Bergius skrev
med anledning av en notis i Aftonbladet
den 20 februari 1888 till pastorsexpeditionen i Karlskoga och vädjade om hjälp
att utreda släktskap med den i artikeln
nämnde guldgrävaren Carl Fromhold Brand,
som efterlämnat ett arv på ett par
millioner kronor, som enligt artikeln
skulle tillfalla "slagterna Brand, Bergius, Nisbeth m. fl."
Man kan mycket val förstå att artikeln
satte fart på medlemmarna av de nämnda
slakterna, aven om den så har långt efteråt luktar fet tidningsanka. Artikeln
återges har in extenso:
DET BRANDSKA ARFVET
Från Uddevalla skrifver Bohusläns Allehanda: Då och då uppdyka i pressen rykten om stora ar£ som från utlandet, mest
Amerika tillfallit personer i Sverige.
Yåhanda skall det intressera våra läsare
att höra, hvad som meddelats oss om det
helt säkert största av alla dylika ar£
eller det Brandska.
I slutet av 1700-talet utflyttade från
Värmland till Amerika en man vid namn
Carl Fromhold Brand. Der lyckades han
samla en storartad förmögenhet, uppgående till ett par millioner kronor, hvilka
han kort före sin död insatte i hollandska banken i Amsterdam till förmån för
sina slagtingar i Sverige. Det var i slutet av 1830-talet, som en af dessa erhöll
den öfverraskande underrättelsen om det
stora arfvet, hvilket i den holländska
huvudstaden lag och väntade p& honom.
Länge fick han emellertid ej njuta af
den glädje och de förhoppningar denna
väckte,
endast ett

minst marks det på antalet personliga medlemmar. Efter första kvartalet
1987 har vi fått hela 1434 personliga
medlemmar.

dagar erter aess mottaganae DortrycKtes
han af en häftig sjukdom.
Med honom bortglömdes hela arfshistorien och först många år senare kom den av
en händelse i dagen. Nu påbörjades ett
ifrigt forskande efter slagtingar, för
att om möjligt kunna uppgöra ett fullständigt slagtregister. Med åtskilliga
afbrott har detta arbete fortgått anda
in i de sista tiderna, och nu lär man
ha arbetet i det närmaste färdigt.

Flera slaktforskarföreningar har ansökt
om och beviljats medlemskap. Följande
föreningar antogs som medlemsföreningar
vid förbundsstyrelsens möte i mars:

* Genealogiska Föreningen
* Storstockholms Genealogiska Förening
* IBM-Klubbens slaktforskarsektion
* Njudungs Genealogiska Förening
* Waggeryds Genealogiska Förening
* Söderslatts Slakt- och Hembygdsforskarförening
* Björklingebygdens Slaktforskarförening
* Vasterviks Slaktforskarförening
* Södra Västerbottens Genealogiska Förening
* Hallands Genealogiska Förening
* Katrineholm- Flen- Vingåker släktforskarklubb
* Nassjöortens Genealogiska Förening

För kort tid sedan lära underrättelser
anlandt från Amsterdam, hvilka giva vid
handen, att det kolossala arfvet ännu
finnes i behåll och möjligtvis skulle
kunna utbekommas, om blott slagtskapen
med donatorn vore fullt utredd. Att det
emellertid ej skall ske utan stora sv;righeter, det ar gifvet, då storartade
välgörenhetsinrättningar lära upprätthållas med afkastningen af dessa medel.
Intresserade i denna fråga äro slagterna Brand, Tegnér, Bergius, Nisbeth m.
fl.
SVARSBREVET

*

Från Bofors kom ganska snart följande
svar:
Herr A.F. Bergius!
Flera personer med namnet Bergius ha
härstädes låtit anställa arkivforskning
för utrönande af ~lä~tskapsförhållande
med Fromhold Brand, men dessa ha ej
ledt till åsyftat resultat med de upplysningar man haft att tillgå. Jag vill
derför ej för Er rakning upprepa försöket, helst tiden ar knapp och föga utsigt att lyckas finnes.
Bofors d. 1/8 1888
AXEL NYLANDER
Pastorsadj.
Så slutade slaktforskardrömmen. Själv
letar jag efter förfäder och ättlingar
till Anders Andersson Bergius, f. 3/2
1760, d. 15/6 1839, boende i Bregården,
Karlskoga. Hör av Dig om Du har några
upplysningar att ge!

*
*
*
*
*
*

Kavlingebygdens Slakt- och Folklivsforskare
Föreningen Ovansiljans släktforskare
Södertälje Slaktforskarförening
Hallsbergs Slaktforskarklubb
Midalva Genealogiska Förening
Örebro Slaktforskare
Sällskapet ANE Finnveden

Hittills 19 föreningar, tillsammans representerande över 8000 medlemmar.
Sedan dess har ytterligare några föreningar ansökt om medlemskap.(aven Värmlands Släktforskarförening. Red. anm.)
Har vi råd att ge ut en årsbok? Den frågan har ställts flera gånger, och något
svar kan vi ännu inte ge. Vi har dock
kunnat konstatera att det behövs över
7000 personliga medlemmar om den skall
betalas av nuvarande medlemsavgift.
Diskussioner har därför inletts om andra
finansieringar. Tänkbart ar exempelvis
att någon utomstående bidragsgivare bekostar huvuddelen av årsboken eller en
särskild avgift för årsboken tas ut.
Vi tar gärna emot idéer och synpunkter
kring finansieringen.

I N F ORMAT I ON FRAN
SVERI GES SLAKTFORSKARFORSUND
Intresset för förbundet ar oerhört stort
Det marks bl. a. nar vi i förbundsstyrelsen pratar med släktforskare runt om
i landet.

Slaktforskarförbundets första stamma
ordnas på Kulturen i Lund 19-20 september 1987 i samband med att Skånes Genealogiska Förening firar sitt 50-årsjubileum.
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Våra äldre domböcker innehåller ett enastående rikt material av stort intresse för
släktforskningen. Dar får vi lära kanna den miljö i vilken våra förfader levde.
Kyrkoböckernas torra uppgifter om namn och årtal kan kompletteras med livfulla
skildringar av personernas liv och leverne. Har man tur kanske t o m en anfader beskrivs till utseende och klädsel. Protokollen återger ofta ordagrannt va sökanden,
käranden och vittnen sagt inför ratten. Mellan raderna kan man t ex läsa om personen ifråga var en arrogant figur eller en tystlåten och stillsam medborgare. Har
avslöjas också vilka som söp mer an lovligt, vilka som notoriskt återkom i krogoch marknadsslagsmål och vilka som hade kroniskt dålig ekonomi.
Det ar val framför allt i arvstvister
och förmyndarprotokoll som man upptacker släktskap som inte framgått av kyrkböckerna. Men aven i övriga protokoll
från såväl brott- som civilmål finns
uppgifter om släktskap undanstuckna har
och dar i bisatser.
Att söka efter en viss person i ett
kyrkoarkiv ar förhållandevis enkelt.
Kyrkböckerna ar ju egentligen i sig
själva utformade som register. Den
grundläggande systemlösningen ar genial
och enkel. En modern datakonsult skulle
knappast komma på något bättre!
Med domböckerna förhåller det sig emellertid på ett annat satt. Protokollen
ar (i basta fall) upptagna i kronoligisk
ordning, men det ar i stort sett allt.
I enstaka fall kan dock någon slaktforskare ha upprättat ett register. Vi har
naturligtvis också de årsvisa saköreslängderna, men dar upptas endast personer som ådömts böter.
Till detta kommer sedan dombokens enorma
storlek. Var och en som sett katalogerna
över mikrofilmade domböcker förstår vilket ofantligt arkivmaterial som det ar
fråga om. Få har tid och ork att läsa
igenom dessa väldiga sviter med rattegångsprotokoll. De flesta ger val upp
vid blotta tanken, och det ar egentligen
synd. Jag tror att många inte ger sig i
kast med domböckerna därför att de blivit "fartblinda" av forskningen i kyrkböckerna.
Forskning i domböcker måste därför utgå
från något annorlunda förutsättningar
an forskning i kyrkböcker:

ler annan generation tillbaka.
*Lämna ett register efter Dig till
hjälp för Dig själv och för andra. Efter att ha plöjt igenom åtskilliga
hundra sidor så kanske Du finner en
uppgift om att en anfader var bror till
Y - något Du tidigare ej kant till. Du
erinrar Dig då att Du last något synnerligen intressant om X eller Y, men
vad var det och var i domboken stod
det? Den har situationen ar mycket förarglig att hamna i. Men har Du gjort
ett register så undgår Du detta dilemma.
Ovanstående rekommendationer grundar
sig på de erfarenheter jag gjort vid
upprättandet av ett register för Hjo domböcker och som nyligen färdigställts.
Efter utgivningen av detta register har
jag fått en del frågor om hur man går
till vaga. Det ar i synnerhet en fråga
som återkommer och som ger anledning till
oro: "Hur har jag använt datorn?" Det
tycks nämligen bland släktforskare ha
spritt sig en vanföreställning om att
dator ar en nödvändig förutsättning för
registerframställning. Sanningen ar den
att min dator i det har fallet har varit
några skokartonger med registerkort.
Märkvärdigare an så behöver det inte vara. Datortekniken kommer sannolikt att
inom en inte alltför avlägsen framtid
att tas i anspråk av släktforskningen
på ett satt som många idag inte ens vågar
drömma om. Men fördenskull får den inte
skrämma bort folk från att framställa
register.

Mer om hur jag gjort nar jag tagit fram
mitt domboksregister, kan Du läsa om i
*Utgå från att det kommer att ta tid.
Slakthistoriskt Forum nr 1:87. I ett tiLåna inte mikrofilmerna - köp dem.
digare nummer av vårt medlemsblad har
Priset ar visserligen högt, men det ska jag skrivit om en kramargosse från Karljämföras med vad det kostar att köpa
stad som råkade illa ut i Hjo. I kommanbestsellers i bokhandeln. En rulle dom- de nummer skall jag berätta om andra
böcker betyder spännande läsning i ca
värmlänningar som figurerar i stadens
14 - 2 år.
dombok.
*Syftet med forskningen bör främst vara
att närmare lära känna anfäderna och
den miljö de levde i. Som biprodukt
kanske Du kan komma ytterligare en el-

-

Använd beställningskupongen i bifogad
broschyr! Posta den omgående till föreningens adress. (se nedan)
Tillägget Linköping 700 år erbjuds GRATIS även till alla VARMLANNINGAR som
beställer ALMANACKA FOR 500 AR före den
31/10 1987. Men beställ nu!
Tillägget har visserligen tillkommit på
grund av Linköpings 700-årsjubileum 1987
men dess almanacksdel ar minst lika användbar i Värmland, som i Linköpingstrakten.
Tillägget som innehåller kodtabell för
åren 1280 - 1499 förvandlar i ett slag
-Imanackan till en "ALMANACKA FOR 700

finns markerade på gamla kartor.
Måhända ar gruppen kring "Suhoinens
minne1' - redovisat i förra numret - en
bra början till ett samarbete hembygdsforskare - idrottare?

I förra numret av "Nytt från. . . " , under

"Var börjarlslutar filmen" har det smugit sig in ett fel. Vid XY 230 står det
Storranstorp. Det skall vara Soranstorp
eller Sorranstorp. I filmen står det
Suuvola, vilket är det samma som Soranstorp.

ANOR SÖKES ANOR SOKES ANOR SÖKES

d"!

Dessutom: Karlstadsjubileet 1984 finns
tryckt och dokumenterat redan i själva
l1
bas-almanackan", d v s i ALMANACKA FOR
30 A R , på jubileumssidan (sid 12).
ALMANACKA FOR 500 AR har en lång rad
olika användningsmöjligheter, bl a vid
släktforskning.
PASSA PA! - Utnyttja tillfallet! - Tank
700 år! - Sänd in Din kupong snarast,
gärna redan idag till:
Anders Höglund
Lisas Höjd 5
681 00 Kristinehamn

Denna almanacka, med veckodagarnas namn
håde på svenska och latin, omfattande
34 sidor, kan köpas av
Sam Blixt (bokens författare)
Tallskärsgränd 7
572 00 Oskarshamn
-Tel. 0491/151 28
_riset ar 80 kr + 25 kr för porto, exp.avgift och postförskott. Vid köp av
minst 5 sker leverans fraktfritt.

Vem vet något om
1. Catharina Skragge, som bodde på Skog
i Frykerud, dar hon dog ca 1731?
2. Föräldrarna till Daniel Falk, född
1699, som också bodde på Skog i Frykerud?
Var han son till komministern som fanns
dar vid sekelskiftet, med samma namn?

Jag har kört fast - ej hittat föräldrar
till
1. Jonas Månsson, f. 1700, bott i Östergården och Ed, Visnums Kil, död 4/12
1763.
2. Oluf Bryngelsson, född 1691 i Visnums
Kil, bott i Myrhult, Visnums Kil, död
1714 1757, och
3. hustrun Beda Andersdotter.
4. Daniel Andersson, född 1700 i Anmehärad, bott i Revsten, Rudskoga, död
28/10 1784.

I DETTA. OCH FOREGAENDE N U ~ E RGES ETT
ANTAL EXEMPEL PÅ VAD DU SCXI1 MEDLEM KAN
I förra numret av "Nytt från. . " redovi- B I DR MED FOR ATT GÖRA DETTA MEDLEMSBLAD
sades ett brev från släktforskargruppen T I L L NAGOT LASVART. DAR FINNS "VAR BÖRJAR/SLUTAR F I LMEN~, "RATTELSER I F ILMi Finnskoga-Dalby, där man efterlyste
KATA
LOGEN" "RAPPORTER" IBOKT
I PSET".
hjalp från olika föreningar för att kunk
1
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".
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~LLOR".
na göra och satta ut vägvisare till öde"REDOV
I
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G
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G
",
ANOR
torp och torpruiner.
SÖKES" OCH "SVAR TILL ANOR SÖKES".
Ullagreta Carlsson i Stockholm skrev och FATTA PENNAN/SKRI VMASK INEN OCH SKRIV
berättade att man i Närke har gått
TILL REDAKTÖREN! ! !

.
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samman med idrottsföreningar, för att få
hjalp med utsättande av skyltar och andra markeringar. Detta
inte bara
ödegårdar, utan aven igenvuxna vägar som
-

-

il13

.

1NSTALLD

RESA

senaste som ar att meddela, ar att
trenne församlingars vigselböcker är
färdiga, och så småningom vantar tryckning och distribution.
Det galler Lungsund (Per Ahlén), Bjurtjärn(Carin Widén) och Gräsmark (Bertil
Grundström).
Vi tackar förstås de som har blivit pionjärerna i CLAES-projektet på värmländskt
område och tycker att deras insats manar
till efterföljd.
En ny församling har bokats i dagarna,
och det ar Erica Nilsson som har tagit
sig an Boda församlin~.

Studieresan till Sundsvall, den 9 maj,
inställdes på grund av för liten anslutning.
J&~ndikM-n~ndik?;jc?;jg;"J\*kJ,+\n

ADRESSÄNDRINGAR
per-Ake Borssén, Hökebovagen 3,
795 00 RATTVIK
Yvonne Korsbo, Bondegatan 7,
416 65 GOTEBORG
Göran Lundberg, P1. 46955
372 00 RONNEBY
Gunhild Svensson, Box 8067
650 08 KARLSTAD
Widebacksattens slaktförening,
Box 4018, 127 04 SKARHOLMEN
kW:+ifd,d&W&+M&3rJ;"kJ,+,MniliJi

NYA
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Jci~+iikkkJo'cJo';3:

MEDLEWAR

Kjell Nyström, Boda
670 24 KLASSBOL
Arne Linnarud, Folkestorpsvagen 39,
271 00 YSTAD
Birger Akerlind, Brobergsvagen 5
826 00 SODERHAMN
Asta Håkansson, PI. 1372 Bergstorp
669 00 DEJE
Anneli Johansson, Bergkantsgatan 8.4,
653 42 KARLSTAD
Bertil Hoffstedt, Bruksvagen 27,
669 00 DEJE
Margareta Frykberg, Björkang 8080,
714 00 KOPPARBERG
Allan och Valla Johansson, Tingsg. 26,
661 00 SAFFLE
Ruth Alfredsson, Svedjenas 5848,
655 90 KARLSTAD
Gerd Hjalmarsson, Prastgårdsvagen 7C
663 00 SKOGHALL
Lars-Olov Tjus, Odengatan 16A,
521 00 FALKOPING
Lars Nilsson, Paronvagen 2,
653 51 KARLSTAD

På riksplanet ar att notera hurusom en
del församlingar ar helt klara. Det galler Östra Skrukeby, Lillkyrka och Vist i
Östergötland samt Silvberg i Dalarna. På
vag ar aven Backa och Save i Bohuslän;
Färila i Hälsingland samt Marback och
ojaby i Småland.
Vår förenings styrelse kommer troligen
att fatta beslut om inköp av ett exemplar av de färdigställda vigselboksavskrifterna, och vi hoppas förstås att
aven respektive folkbibliotek gör motsvarande insats.
Inom kort kommer aven ett informationshäfte att sandas ut till alla deltagare
i projektet, dar det som galler för registreringen finns noterat. Det rör sig
om en sammanfattning av det som redan
tidigare sagts i detta vårt föreningsblad.
ID.

Vid senaste årsmötet anmälde tvenne
mötesdeltagare sitt intresse för att avskriva Nedre Ulleruds och Blomskogs församlingars vigselböcker. Tyvärr missade
jag Edra namn, så det vore fint om Ni
ville anmäla Er till Anders Höglund för
deltagande i Claes-projektet.

-

Liksom vid tidigare tillfallen vill jag
passa på att försöka få fler att delta
i vigselboksavskrivandet. Jag är övertygad
om att många av Er innehar en stor
6
nnn
nnnnnnnnnn nn
kännedom om hemmansnamn och människor i
några ännu inte avhandlade församlingar.
AVLIDEN
Det skulle i så fall vara av stort värde
Hans Warnström, Kolonigatan 16,
att få använda denna Er kunskap för
521 00 FALKOPING
Claes-projektet.
ANMÄL INTRESSE TILL ANDERS HÖGLUND. Gör
sedan avskriften i den takt Du själv
orkar med.

Betzy Perger, Skogsfaret 7F,
2020 Skedsmokorset, NORGE
nr\nnn

\nr\nr\r\nnnr\r\rr
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i vårt samhälles historia ar Ivan
Johansson i Torp, Gillberga sn.
Om Du vill köpa några färdigställda
Hans föresats ar att noggrant inventevigselboksavskrifter, så går det bra
ra sin hemsocken och detta har hittills
att beställa från denna adress:
resulterat i tre små skrifter, dar han
DIS
behandlat torpen under Björnö, Hallsc/o P0 Bergman
back, Magnebyn, Haljebol, Rotvik, Mohn,
Hjortronvagen 89
Speke, Backetorp, Södra och Norra Hög590 54 Sturefors
säter samt Elfvik.
Tel. 013152 693
Hans dokumentation ar av det slaget att
man känner en närhet i kontakten med de
AfKIVTIPS ARKIVTIPS ARKIVTIPS AFa(1VTIPS namngivna platserna och människorna.
Alla Ni som har slaktrötter i Jösse ha- Ivan har haft en genomgående princip
rad (Arvika, Boda, Bogen, Brunskog, Eda, att själv leta upp varje torpgrund, och
därigenom blir samtidigt hans forskGunnarskog, Köla, Mangskog, Ny, och
ningsinsats ett kraftfullt bidrag till
Älg&) samt Gillbergs härad (Gillberga,
kunskapen om hur en bygd och församling
'ava, Högerud, Långserud, Stavnas,
har förändrats under vårt eget århundavanskog och Varmskog) torde ha glädje
av de domboksavskrifter som generalmajo- rade.
ren Kjell Magnell gjorde under stravsamma årtionden.

AV VIGSELBOKSAVSKRIFTER

T

/en om det ibland har insmugit sig en
del felaktigheter i det avskrivna materialet, hindrar det inte att den lattlasta avskriften har ett oerhört värde
för släktforskaren. Det ar alltså skrivmaskinsavskrifter av domböcker från
1600-talet som Magnell agnade sin imponerande arbetsinsats.
Domboken ar kanske lasmässigt den mest
komplicerade av de kallor, som står
forskaren till buds nar det galler att
vaska fram information och kunskap om
det förflutna, och därför ar denna avskrift ytterst intressant.
Magnells avskrifter finns tillgängliga
.-f Varmlandsarkiv i Gamla Badhuset i
narlstad, och med sina lättöverskådliga
register torde de kunna betraktas som
en ovärderlig tillgång i forskandet i
ovannämnda härader under 1600-talet.

TORP I NVENTERING

I

VÄRMLÄNDSKT I JAMTLAND OCH HÄRJEDALEN
I JIS-Nytt 29:1987 (Medlemsblad för
Jämtlands lans slaktforskirförening),
berättas om en traff som gick under temat "Varmlandsslaktingar". Vid traffen
berättade Christer Kalin om sin forskning om värmlänningar i Härjedalen, och
Axel Grinde berättade om varmlandsattlingar i Jämtland.
Båda dessa herrar håller på att regisrera i Värmland födda personer som har
flyttat till de båda landskapen. Nar arbetet blir klart, kommer vi i vår förening att få tillgång till det.
Vi önskar dem lycka till i deras arbete
och hoppas att vi kan bidra med något
åt dem i en framtid.

GILLRERGA SN

Visste Du att Sveriges befolkning i
stort sett fördubblades åren 1750 1850? Samtidigt fyrdubblades de obesutt- Den som int lagg sa i
nas antal, dvs de icke jordägande,
ha inge å dra sa ur.
Vid mitten av 1800-talet var ca hälften A inge hanner å tvatte.
av Sveriges jordbrukarfamiljer obesuttna,
Den som ta ti
och i stort sett var detta en nybildad
fo en del dynje
grupp av svenska medborgare sedan mitten jett
på
fingra.
av 1700-talet.
Det ar förstås i detta sammanhang man
har att begrunda hade torpbebyggelse och
emigration.
En som ägnat en mängd av tid och energi
&t inventerandet av hur torpen och torpbebyggelsen utgjort ett viktigt avsnit
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Men når allt
k o m te11 allt,
va ha renhannren
utratte i vala?

