MEDLEMSBLAD FUR VARMLANDS SLAKTFORSKARFURENING

HOSTPROGRAM

HUSTPROGRAM

IKORTA MEDDELANDEN

ALMANACKA FOR 500 AR
Lördagen den 3 oktober, kl. 14.00
Plats: Gamla Badhuset i Karlstad
Fortfarande finns några almanackor kvar.
Landsarkivarie Beata Losman från GötePriset ar 42,50 kr, inkl. porto.
borg håller föredrag om
FAMILJELIV I VARMLAND PA 1800-TALET, med POSTNUMMER I ARVIKA
utgångspunkt från Vase församling.
Du som bor inom Arvikas postnummeromEfter föredraget ges möjlighet för sty- råde, och har fått nytt postnummer, hör
relse och/eller medlemmar att ta upp
av Dig med ändringen till kassören.
Adressen hittar Du på sidan 8.
frågor som rör föreningens veksamhet.
Onsdagarna den 30 september, 28 oktober
och 25 november, kl. 18.30 - 21.30
Varmlands Slaktforskarförening disponerar forskarsalen i Gamla Badhuset i Karlstad.
Dessa kvällar ar bokade som ett led i
att få igång någon form av kontinuerlig
verksamhet inom föreningen. Något program ar inte fastställt, utan meningen
ar att forskarsalen skall fungera som
ett "öppet hus". Några av medlemmarna provade redan i
våras, med positivt resultat.
Kom till Badhuset, ta upp frågor som Du
vill få diskuterade, och ta del av andras erfarenheter.

Onsdagen den 14 oktober, kl. 19.00
Plats: Gamla Badhuset i Karlstad
Christer Winberg haller föredrag om
JORD OCH SLAKT UNDER 500 AR - FRAN
LANDSKAPSLAGAR TILL 1730-TALET.
Arrangör: Värmlandsarkiv

Har Du bytt adress? Meddela kassören!
Adressen till honom finns på sidan 8.

Har Du som ny medlem fått ett första inbetalningskort, märkt "P~INNELSE"?
Tag inte illa vid Dig, utan bortse från
detta.
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FRAN
SVERIGES SLÄKTFORSKARFORBUND

komsten finner, att det inte finns någon ledig forskarplats, och man får
resa hem igen med oförrättat ärende.
MOTIONER TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN I SEPT.
För att undvika detta Töreslår Hallsbergs Slaktforskarklubb,
Motion nr 1/87 - GF:s samlingar
att Sveriges Slaktforskarförbund verkar
GF:s omfattande samlingar kommer att
för, att man vid samtliga landsarövertas av förbundet. Samlingen, som
kiv reserverar ett visst antal
omfattar litteratur, klippsamling,
platser för forskare från annan koslaktarkiv, register och enskilda sammun
an den dar arkivet finns, och
lingar mm, ar ett material som ar svårt
att man ger dessa forskare möjligatt överblicka och orientera sig i för
het att på förhand boka en plats
den ovane besökaren. Någon form av handtill viss dag.
ledning eller anvisningar för förstagångsbesökaren bör lämpligen utarbetas
för att besöket ska kunna bli givande.
Ev bör aven en folder så småningom utFörbundet föreslår
arbetas och spridas för att presentera
att motionen överlamnas till förbundssamlingarna.
styrelsen för genomförande av
motionens förslag,
Motion 2/87 - Klippsamlingen
att genomförandet skall ske i samarbete
GE har en stor samling klipp av dödsmed lokala slaktforskarföreningar,
anonnser och nekrologer ur SVD och DN.
att resultatet av genomförandet skall
Man kan ifrågasatta om det tidskrävande
rapporteras i Slakthistoriskt Forum,
arbetet med klipp och klistrande har en
och
användbarhet för släktforskarna som står att motionen härmed ar färdigbehandlad
i rimlig propotion till det arbete som
av förbundsstämman.
-11laggs ner. Även urvalet av tidningar ger
en geografisk slagsida. Samtliga dagsNORDISK KONFERENS
tidningar torde idag mikrofilmas och
lokalpress finns i denna form tillgäng- De slakthistoriska sammanslutningarna i
lig hos tidningarna och på större bibDanmark, Finland, Norge och Sverige plaliotek. Det kunde alltså vara fullt
nerar en nordisk konferens för intrestillräckligt med registrering, om man
serade i Norge (Oslo-området) den 27 vill fortsatta serien. Samlingen ar re- 29 maj 1988 (fredag - söndag). Arrangör
dan nu alltför utrymmeskrävande. Denna
blir Norsk Slekthistorisk Forening.
fråga bör snarast utredas av förbundet.
Ämnen för konferensen blir bl a migration
inom Norden. För svensk del kan man
Motion 3/87 - Slaktutredningar
exempelvis ta upp finsk invandring till
De slaktutredningar som finns i GF:s
Sverige och norsk invandring till Sundssamlingar borde registreras och regist- vallsområdet.
ren överföras till mikrokort, som kunde
Förbundet efterlyser förslag till ämnen.
inköpas av lokalföreningarna. Ev kunde
Lämplig föredragshållare bör aven anges.
SVAR framställa och sälja dessa mikroFlyttningen
bör ha gått över (nuvarande)
kort.
nationsgräns. Studierna bör innefatta
undersökningar rörande en eller flera
slakter.
Förbundet föreslår:
Förslag sands till förbundets Stockholmsatt motionerna överlamnas till förbunds- kontor. Ytterligare upplysningar kan
styrelsen för utredning nar avtal
fås av Erik Thorell, tel.: 08/15 74 65.
--'1
med Genealogiska Föreningen slutits
och
att motionerna behandlas återigen på
FORSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FOR 1988
nästa förbundsstämma.
Utöver rutinbetonad verksamhet och åtgärder enligt stadgar och handlingsproMotion 4/87
gram skall inriktningen främst vara:
Vid flera av våra landsarkiv ar det inte ALLMÄNNA UPPGIFTER
möjligt att boka plats i forskarsalen i * Övertagande av verksamhet och resurser
förväg. Därför kan det handa, att en
från Genealogiska Föreningen
släktrorskare som företagit &n lång och * Reglering av publikationsbyten mm
kostsam resa till ett a r k v vid fram* Rekrytering och marknadsföring
I N F O R MA T I O N

p
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*

*

Oversyn av stadgar och handlingsprogram
Anordnande av Förbundsstämma i Skara

FRAGOR
* Folkbokföringens eventuella omorganisation
* SVAR:s roll som lånecentral
* Intensivdata-områden
BEVAKNING AV AKTUELLA

*
*

Enskilda gravplatser
Arkivutredningen

UTBILDNING
Framtagning av modern utbildningsmateria1 för:
nybörjare
fortsättningscirkel
läsning av gammal stil
medeltidsforskning
* Genomförande av Slaktforskardagar
* Genomförande av kursledarkurs
* Start av "bank" för föredrag och föredragshållare

*

akt£orskarför
vet i Göteborg inbjuder till subskription. Priset blir då 295 kr ink1 moms.
Detta galler för beställningar gjorda
senast-den 15 dec 1987. En reservation:
Antalet subskriptioner måste bli minst
400 st för att projektet av ekonomiska
skal ska kunna genomföras. Om antalet
subskriptioner blir tillräckligt många,
beräknas böckerna kunna distribueras i
april 1988.
Red. anm.: Skicka efter talong för subskription från Sveriges släktforskarförbund, Vasagatan 10, 411 24 GOTEBORG.
P-------

Militarhistoriker, personhistoriker,
släktforskare och många fler, alla har
de nytta av C. Grills värdefulla arbete
"Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket". Verket utkom 1855-1858
i 4 delar. Det ar i dag hart nar omöjligt att uppbringa antikvariskt, trots
nytryck som gjordes 1978. Dessutom ar
originalet tryckt på ett sjalvförstörande trapapper, varför en återutgivning
aven av denna anledning ar befogad.

UTREDNINGAR, PROJEKT MM
* Regional organisation
* Förbundets interna datorverksamhet
* Registreringslaget i fråga om genealogiskt källmaterial och tryckta arkiNar överstelöjtnant Claes Lorens Grill
valier
(1817-1907) utarbetade sitt verk, vande
* Enhetligt katalogsystem gör genealo- han sig varken till släktforskare eller
giska samlingar
historiker. I stallet var det avsett
* Lokalutredning
för militärt bruk som en översikt över
* Gravstensinventering
det dåtida indelningsverket (1855). NuINTERNATIONELLA KONTAKTER
mera har historiker med flera börjat få
* Deltagande i nordisk konferens i Norge ökat behov av fakta om indelningsverket,
* Förmedling av resor till Delawareoch Grills arbete har åter blivit av
jubileet
högsta aktualitet. Grill speglar visser* Utveckling av kontakterna med svenska ligen det svenska indelningsverkets
bosättningsområden utomlands
struktur vid mitten av förra seklet,
men då indelningsverket var mycket staUTGIVNING AV PUBLIKATIONER
bilt i sin uppbyggnad under de drygt 200
* Slakthistoriskt Forum
år
det fanns, kan boken sagas redovisa
* Arsbok
förhållandena
inom den svenska indelta
* Svenska Antavlor
till slutet av
armén
från
1690-talet
* Påbörjande av insamling av material
1800-talet.
På
de
drygt
680 sidorna förtill Svenska Slakter
tecknar
Grill
regemente
för regemente
* Svenska Sjukdomsnamn
varje
rotehåll,
rusthåll
och båtsmans* Förberedelser för Slaktforskarförhåll
som
fanns
i
Sverige.
Dar finns dessteckning 1989
utom uppgifter om alla officers- och underofficersbostallen och en mängd statistiska uppgifter. Det som släktforskaNYTRYCK AV G R I L L : SVENSKA INDELren och historikern saknar i originalet
ar ett församlingsregister. Ett sådant
NINGSVERKET
kommer
att ingå i faksimilutgåvan.
Sveriges Slaktforskarförbund och Landsarkivet i Göteborg planerar att i faksimil utge boken "Statistiskt sammandrag
af Svenska Indelningsverketttav C. Grill,
som utkom första gången 1855-1858. Den
omfattar 682 sidor och kommer att utges
i två trådhäftade band med mjuka parmar.
Faksimilutgåvan omfattar aven församlingsregister. Cirkapriset för båda
banden beräknas bli 405 kr ink1

SVCRIGES SLAKTFORSKARFÖRRUND,
Askersunds Slaktforskarklubb
Tikanas
696 00 ASKERSUND
Ordf. Arne Hammervik

Jämtlands lans Slaktforskareförening
30x 418
331 26 ÖSTERSUND
Irdf. Birgit Wikström

Björklingebygdens Slaktforskarförening
Hambovagen 3
740 30 BJORKLINGE
Ordf. Torbjörn Norman

(arlskoga-Degerfors Slaktforskarklubb
: / o Engström
;östa Berlings vag 33
591 38 KARLSKOGA
Irdf. Olga Engström

Eskilstuna-Strängnäs Slaktforskarklubb
c/o Nilsson
Krattvagen 6
633 69 ESKILSTUNA
Ordf. Sven-Erik Nilsson
Finnveden, Sällskapet ANE...
c/o Elsa Gradéen
Klevaliden 2
331 00 VARNAMO
Ordf. Evert Apelmo
Folkare Slaktforskarförening
c/o Thorsberg
Ängsbacksvagen 1
770 60 HORNDAL
Ordf. Stig Thorsberg
Genealogiska Föreningen
Box 2029
103 11 STOCKHOLM
Ordf. Carl C:son Kjellberg
Gastriklands Genealogiska Förening
c/o Nasström
Karlsborgsgatan 28
803 57 GAVLE
Ordf. Elon Sandberg
Hallands Genealogiska Förening
Brokstorpsgården
Kyrkogatan 12
302 42 HALMSTAD
Ordf. Ludvig Kollberg
Hallsbergs Slaktforskarklubb
Box 2010
694 02 HALLSBERG
Ordf. Harry Olstedt
Helsingborgs Slaktforskare- och bygdef örening
c/o Vuxenskolan
Drottninggatan 3
252 21 HELSINGBORG
Ordf. Vally Little-Smith
IBM-Klubbens slaktforskningssektion
IBM Svenska AB
163 92 STOCKHOLM
Ordf. Carl-Göran Backgård

~atrineholm-Flen-Vingåker Slaktforskardubb
:/o Katrineholms Stadsbibliotek
30x 90
541 21 KATRINEHOLM
hd£. Gunvor Christensson

iavlingebygdens Slakt och Folklivs-

forskare
Lundagatan 51
244 02 FURULUND
3rdf. Anna-stina Bäckström Gustafsson
Lundabygdens Genealogiska Förening
c/o Levenstam
l'hulehem 27
223 67 LUND
3rdf. Thorsten Levenstam
Yellanskånes Slakt- & Hembygdsforskarförening
Arröd 121
242 00 HORBY
Ordf. Harry Helgesson
Yidalva Genealogiska Förening
c/o Lennart Lindqvist
Lejdarevagen 13
865 00 ALNÖ
Ordf. Viktor Magnusson
Njudungs Genealogiska Förening
c/o Johansson
Östersandsvagen 15
574 00 VETLANDA
Ordf. Birger Johansson
Nora Slaktforskarklubb
c/o Dalhammar
Rådstugugatan 13
713 00 NORA
Ordf. Sven Dalhammar
Norrtälje Slaktforskarförening
Box 280
761 00 NORRTALJE
Ordf. Urban Johansson
Nässjöbygdens Genealogiska Förening
Tradgårdsgatan 69

571 00 NASSJO
Ordf. Wilborn Agren

forskarcentrum,...
c/o Sam Blixt
Tallskarsgrand 7
572 00 OSKARSHAMN
Ordf. Gunnar Kallenius
Ovansiljans släktforskare, Föreningen...
c/o T Näs
Vasagatan 32 A
792 00 MORA
Ordf. Torbjörn Näs

:/o Anders Höglund
Lisas Höjd 5
581 00 KRISTINEHAMN
3rdf. Anders Höglund
Vasterbergslagens släktforskare
c/o Maj-Britt Jansson
Rotorvagen 20
771 00 LUDVIKA
Ordf. Jörgen Fryxell

Sandviken, Sällskapet Släktforskarna,..
Promenaden 13
811 36 SANDVIKEN
Ordf. Kristina Arvidsson

Västerbottens Genealogiska Förening,
Södra...
c/o Storgatan 99
902 44 UMEA
Ordf. Holger Sjöstedt

Skånes Genealogiska Förening
c/o Rosencrantz
Midgårdsgatan 17
216 19 MALMO
Ordf. Gunno Haskå

Vasterviks Slaktforskarförening
c/o Holger Kanth
Esplanaden 19 A
593 00 VASTERVIK
Ordf. Holger Kanth

Skövde Genealogiska Förening
Box 96068
541 06 SKOVDE
Ordf. Björn Lippold

Västerås Slaktforskarklubb
c/o Sköld
Orkangatan 4
723 48 VASTERAS
Ordf. Ulla Sköld

Staffanstorps Slaktforskarförening
Box 7
245 00 STAFFANSTORP
Ordf. Barbro Lunsjö
StorStockholms Genealogiska Förening
c/o Gunilla Bergwall
Ringvägen 123
116 61 STOCKHOLM
Ordf. Ragnar Boll

Adalens Slaktforskarförening
Skarpåkersvagen 15
872 00 KRAMFORS
Ordf. Per Melander
Asbo Släkt- och Folklivsforskarförening
c/o Blucher
Ljungbygatan 9
260 70 LJUNGBYHED
Ordf. Raul Blucher

Söderslatts Slakt- och Hembygdsforskarf örening
Algatan 51
231 00 TRELLEBORG
Ordf. Claes Lindahl

Örebro Slaktforskare
Box 266
701 45 ÖREBRO
Ordf. Olof Belfrage

Södertälje Slaktforskarförening
c/o Rolf Hedlund
Taltvagen 15
151 31 SODERTALJE
Ordf. Rolf Hedlund

SVERIGES SLAKTFORSKARFORBUND
Box 2029
103 11 STOCKHOLM

Tranås/Ydre Slaktforskningsförening
Plöjargatan 7
573 00 TRANAS
Ordf. Olof Ludvigsson
Waggeryds Genealogiska Förening
c/o Lundgren
Badplatsvagen 16
567 00 VAGGERYD
Ordf. Barbro Lundgren

Besöksadress:
Arkivgatan 3, Riddarholmen
Tel.: 08/20 69 09
Vasagatan 10
411 24 GOTEBORG
Besöksadress:
Vasagatan 10
Tel.: 031/11 33 44
Postgiro: 15 86 22-1
Bankgiro: 462-8848

SVENSK-AMERI KANSKA FORENINGSARKI V
Redan tidigt bildades i Nordamerika föreningar bland de svenska utvandrarna
och då naturligt nog främst i de större
staderna. Utöver uppgiften att verka
för en svensk sammanhållning tillkom en
social funktion att stödja medlemmarna
ekonomiskt med sjukhjalp etc.
Bland de större föreningarna kan namnas
Vasaorden och Svitiodorden.
Vid Emigrantinstitutet i Växjö förvaras
mikrofilm från dessa med bl a medlemsmatriklar.
Dessa matriklar ar val förda och innehåller utöver namn och födelsedata i
regel aven adress och inskrivningsdatum
och ibland yrke.
För Svitiodorden, som höll sig med ett
eget försakringssystem anges aven förmånstagare, varför materialet ger en god
möjlighet för släktforskaren att få en
del extra uppgifter som då aven ger
hjälp i sökandet. Även anförvanter i
Sverige kan anges.

vårdas de inte alls och i sämsta fall
körs de bort och slås sönder. Och det
har galler inte moderna nittonhundratalsgravstenar utan flerhundraåriga stenar,
som både ger unik information genom sin
inskription och sedan naturligtvis också
berättar om gångna tiders gravvårdsskick.
Hittills har närmare 1000 gamla gravvårdar blivit inventerade genom Genealogisk
Ungdoms försorg. Rent praktiskt har det
gått till så att GU har tillhandahållit
en särskild blankett, som inventeraren
har fyllt i. Dar efterfrågas uppgifter
om gravstenens placering, form, skick,
inskription (bokstäver, symboler, etc),
m.m.
Som inventerare har en del av GU:s medlemmar ställt upp, frivilligt och helt
utan ersättning.
Inventeringsresultaten förvaras i GU:s
före detta lokal på Vasagatan 10 i Göteborg, nu övertagen av Sveriges Slaktforskarförbund.

Men förbundet har inte bara övertagit
sjalva resultatet av gravstensinventeUr detta material har jag under sommaren ringen, utan också ansvaret för att det
gjort utdrag omfattande alla varmlanning- snart tioåriga projektet drivs vidare.
ar. För Vasaorden ca 400 personer i Cali- Därför hoppas förbundsstyrelsen att förbundets medlemmar ska vara villiga att
fornien, Washington samt British Columstalla upp och hjälpa till med det fortbia i Canada för tidsperioden omkrin
satta inventeringsarbetet.
sekelskiftet.
Svitiodordens största insats gjordes i
Chicagoområdet. Grand Logen bildades omkring 1880 och medlemsmatriklar finns
från denna tid. Ur matriklarna tiden
1880-1915 har exerperats ca 1000 manspersoner födda i Värmland. Några kvinnor
finns inte som medlemmar, man anges som
anteckning vid anförvant. Alla församlingar i Värmland ar representerade.

Om var och en inventerar gravstenarna i
sina hemtrakter, ar snart hela Sverige
avklarat. Blanketter fås gratis från
Sveriges Slaktforskarförbund, Vasagatan
10, 411 24 GOTEBORG (te1 0311113344, sakrast torsdagar 18.00-21.00). Skriv hur
många Du vill ha och vilka kyrkogårdar
Du tanker inventera, så att dubbelarbete
undviks.

Den som söker den utvandrade slakten
i USA och tappat bort spåret får gärna
kontakta mig så skall jag leta i registren.

För Varmlands del har följande inventerats: Blomskog gamla kyrkogård (7 stenar),
Gillberga (12), Kila (3), Långserud (3).
Ovanstående ar hämtat ur Slakthistoriskt
Forum, 2187.

GRAVSTENSINVENTERING
Sedan sommaren 1979 har Genealogisk Ungdom bedrivit en inventering av äldre
gravstenar och andra gravmonument. Syftet ar att radda gravstenarnas information åt eftervärlden. Ofta behandlas ju
gamla gravstenar mycket pietetslöst av
kyrkogårdsförvaltningarna. I basta fall
vårdai de nödtorftig;, i näst bästa fall

A

Födelseort och kraldrar till bruksinspektör Johan Andersson Kullander, Laskerud,
Nyed, född 1711, död 1805 712 Laskerud.
Gift 1761 med Stina Torbjörnsdotter, född
1741 i Nyed, död 1814 1717 i Nyed

-/ e l . : 054/?3 72 40
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I förra numret av metllemsbladet berättade jag något om de register som jag upprättat för Hjo dombok. Trakten i fråga hör visserligen inte till det geografiska
område som vår förening har att bevaka i första hand, men bland registrets ca
4600 personer finns en och annan värmlänning vars mellanhavanden med radhusratten
i den lilla västgötastaden kan ha ett visst intresse för detta medlemsblads lasare. Kanske någon rent av i sitt forskande stött på t ex Gulbrand Persson fran
Dalby socken?
Sagde Gulbrand jämte hustru och en 10årig son häktades i Hjo den 17 april
1766. Familjen hade nämligen ertappats
utan vederbörligt pass och blev därför
rannsakad för olovligt landsstrykande
påföljande dag.

bott i två nätter. Xtta dagar f ö r e
hade de rest till Falköping och Skövde
samt därefter till Hjo. I Jönköping hade
de varit föregAendc vinter.

Stackars borgmästare Tengbom och hans
fyra rådman! De fick ju ingen ordning
Inför rådhusrätten berättade Gulbrand
på det har. Nu var det ingen annan r s d
att han var född i Trondheim i Norge,
än att kalla in och förhöra parets 10hade lart sig hovslagarhantverket i
årige son Jöns. Denne berättade att han
Köpenhamn och för ungefär sexton år semed sina föräldrar efter jul gått hemdan kommit till Sverige dar han nu hade
ifrån över Askersund, Vadstena, Jönköpsitt tillhåll i Dalby socken i Älvdalen. ing, Borås och till Göteborg dar de
Han hade en son vid Livgardet i Stockuppehållit sig i tre dagar. Därefter
holm, vilken han besökt föregående år.
hade de gått förbi Bohus genom Skara och
Som bevis för detta uppvisade Gulbrand
Skövde och slutligen kommit till Hjo.
ett pass som var utfärdat av Kungliga
Ratten konstaterade att sonens berattelslottskommendanten den 30 maj 1765. Ense
måste vara den riktiga och dimde förligt detta förbjöds han att avvika från
äldrarna
för olovligt landsstrykande
stora landsvägen eller på något satt
varunder
de tvivelsutan varit allmogen
vara allmogen till besvär samt att gepå
flera
stallen
till besvär. Gulbrand
nast förfoga sig till Dalby.
Persson avstraffades med 4 par spö och
Därefter uppgav Gulbrand att han vid
Anna Amundsdotter med 3 par ris, tre
jultiden gatt vägen över Gullspang till
slag av vardera paret. Därefter blev de
Göteborg för att dar besöka en son som
genom kronobetjäningens försorg och unvar artillerikarl. För tre veckor sedan
der säker bevakning förda till hemorten.
hade han anträtt hemresan till Värmland.
Kommen så långt i sin berättelse uppvisade Gulbrand ännu ett pass, denna gång
utfärdat den 18 februari av landshövdingeämbetet i Jönköping. Även enligt
detta pass hade Gulbrand att förfoga
sig raka vägen hem till Älvdalen.
Som läsaren själv kan se, så är de olika uppgifterna ganska motstridiga. Det
tyckte ock& rätten som nu ansatte Gulbrand med närgångna frågor om hur han
kunnat försörja sig själv, hustrun och
sonen under resan. På detta svarade den
åtalade att han förtjänat uppehället på
hovslageriarbeten. Nästa fråga blev,
vem som utfärdat passet för resan till
Göteborg? Har erkände Gulbrand att han
inte haft något sådant pass. Han hade
vistats fyra veckr i Göteborg, därefter
tagit stora vägen förbi Bohus fästning
mot Skara och så småningom kommit till
Hjo. I Jönköping hade han inte varit!
Nu tröttnade rådhusrätten på Gulbrands
berättarkonst ochkallade i stället in
hustrun som hette Anna Amundsdotter.
Hon uppgav att familjen efter Kyndelsmäss begivit sig stora vägen över Hova
till Göteborg där hon hade två söner
vid artilleriet. I Göteborg hade de

gratis igen
Nu blir släktforskningen på
biblioteket i Karlstad gratis
igen. 1 oktober tas avgifterna på Ian a v mikrofilm
bort.
Före 1984 kostade det ingenting att lina mikrofilm pA
biblioteket i Karlstad.
Men så införde kommunen
e n liten avgift på varje lån.
- DA slutade folk att låna
film. Under senaste femarsperioden sjonk antalet lån fran
2 436 till 240. berättar Barbro
Merimaa ( s ) .vice ordförande i
kulturnämnden.
Darför beslöt nämnden pA
onsdagen att ta bort avgiften
igen.
- Det är ju bättre att man
lanar direkt av oss, an att man
Aker till en grannkommun som
ordnar gratislån av vara filmer. saner Barbro Merimaa.

-

UR VARMLANDS FOLKBLAD,

K-G Nerander, Hyttegatan 52, 661 00
Saffle
Arne Kyrk, Ed 4069, 660 30, Varmlands
Nysater
Sven Haage, San Arnas, Brunskog,
671 94 Edane
Kerstin "and, Östra Vintergatan 68,
703 43 0rebro
Ingvar Gustafsson, Villagatan 3,
667 00 Forshaga
Rodger Eriksson, Box 52083, 400 25
Göteborg 52
Kjell Toreld, Lodjursvagen 23, 665 00
Kil

ADRESSANDRING

D DRESS AN DRING

Carl-Fredrik Holmer, bor numera på
Arealvagen 1, 175 46 Järfälla. Tel.:
0758/315 66
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Samlad slakt fiån
när o c h f i r r h
1 fem Hr h a r John André,
Karlstad, släktforskat pA
s i n mors sida. PH onsdagen
fick h a n t ~ f f amHnga a v
d e m som för honom hittills
bus
namn pP 'läkttridet. DA var d e t n ä n ! i g ~ r .
dags för stor slakttraff med
ca 70 deltagare.
John
mor tillhörde '
den gamla Persbergssläkten
Kullander, vars ättlingar än
idag finns i trakterna kring
Persberg, Langban och Filipstad.
När dagens Kuiiandersiäkt
träffades blev det därför naturligt att förlägga festligheten
till Langbans gästgiveri, där
Valborg Badh, ingift i släkten,
h a l a d e välkommen.
Därefter vidtog guidning i
trakten och John André svarade för e n släktkrönika. Den
sträckte sig bak& ända till
1711 och bruksinspektören i
Norum, Johan AndensonKullander.
John André beskrev hur
släktträdet förgrenade sig och
förklarade att samtliga deltagare i traffen härstammade
fran bröderna Erik och Frednk, födda i mitten av

1800-talet.
Gasterna var mellan SJU och
80 ar, en del av dem riktigt
langvaga.
- Fran mh
Kalifornien kom
Leif,
och fran Kanada Cord Egeiana ocn Marvin Kuiiander,
berättar ~~h
André.
- Vi har faktiskt släktinmr
ända nere vid mexikanska
gulfen~ men de kunde inte l
komma.
l
John Andres släktforskning ,
har inte bara gett resultat fran l
andra sidan jordklotet:
:
- Numera traffar jag släktingar som jag inte hade e n
aning om, och som inte bor
längre bort än Skattkärr, sä- l
ger han.
l
~
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Varmlandsarkiv arrangerar onsdagen den
14 oktober 1987, kl. 19.00 ett föredrag under titeln: JORD OCH SLAKT UNDER
500 AR - FRAN LANDSKAPSLAGAR TILL 1730TALET.
Plats: Gamla Badhuset i Karlstad
Föredragshållare: Christer Winberg
JJ
. II'JJ--L'JJ
J-J-J-LI--U
.
JA-@--&
8, 8 , n >
, n 8% n n n n n n n n #% n a\ # \ n n n r. #\ n

GLO3

#
\
M

IWTE ATT %VEN DU KAN GE ETT

HAR DU FORSLAG PR FÖRENINGSAKTI - VARDEFULLT BIDRAG T I L L DETTA D I T T
VITETER? HOR AV D I G T 1LL NRGON I MEDLEMSBLAD. ADRESSEN HITTAR DU
STYRELSEN. ADRESS OCH TELEFON,
:C
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:t::- Anders Höglund
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"DET KOM ETT SREV"
Till grund för haradskartorna som utkom
i slutet av 1800-talet låg en handritad
och målad ekonomisk karta i skala
1:20 000. På denna karta visas landskapets åkrar och ängar, gårdar, torp,
t.0.m. backstugor.
Ett samarbete mellan Föreningsbankerna
i Dalsland, Lansmuséet och Landstinget
i Älvsborg, Dalslands Turistråd samt
Lantmäteriet har resulterat i en nytryckning av denna fantastiska karta
över Dalsland på 51 blad.

~ibliotekshusetvid Domkyrkan (Aboms
)ibliotekshus).
Iar Ni vägarna förbi ar Ni välkommen upp
iör att hälsa på.
Ii har öppet vardagar mellan kl. 08.00 Z0.00 och lördagar kl. 09.00 - 14.00.
3eställ garna tid för studiebesök. Vårt
lya telefonnummer ar 0511/108 15.
?ed vanlig halsning
$OLDATREGISTRET
3jörn Lippold
,rojektledare

Adress:
SOLDATREGISTRET
Stifts- och landsbiblioteket
Box 194
532 00 SKARA

Försäljningen sker genom Föreningsbankernas kontor i Dalsland.
Tillkomsten av kartan kan nog till stor
VÄRVNINGSFOLDER
del tillskrivas Tom Ohlsson på Föreningsbankens kontor i Falköping.
Yed detta nummer av "Nytt från.." finns 2
ex
av vår nya värvningsfolder. Vi ber
En fortsatt utgivning av kartan över övDig
att Du ger dem till personer som Du
riga delar av landet är önskvärd och Tom
tror
vill bli medlemmar i Varmlands
ser garna att initiativ tas i Värmland
Slaktforskarförening.
för att bli föremål för nasta utgivning.
Först till kvarn...
Föreningsbanken i Värmland har visat intresse att deltaga i en nytryckning av
Haradskartan. Med tanke på det stora intresse för hembygden och hembygdsforskning som råder, är självklart flera institutioner intresserade att medverka,
och jag uppmanar Varmlands Slaktforskarförening och dess medlemmar att verka
för, och påverka makthavare så vi kanske
till nasta år kan få en "ny" karta över
Värmland.

ANOR SÖKES

ANOR SÖKES

Söker födelseort till Kajsa Persdotter
Damström, gift i Vanersborg på 1790talet med Nils Segolsson Bergelin. Hon
var enligt vigselboken född i Värmland.

SOLDATREGISTRET I NYA LOKALER
Nu börjar vi åter fungera som det var
tänkt att vi på soldatregistret skulle
göra.
Vi skall försöka ge Er forskare den service som Ni önskar när det galler slaktoch soldatforskning.
gamla
Ni finner oss på andra våningen

f

ETT LANDSARKIV I VÄRMLAND?
På inbjudan av Varmlandsarkiv gastades

karlstad den 14 september av professor
Par-Erik Back och arkivrådet Claes Gränström. De båda utreder på uppdrag av
utbildningsdepartementet den offentliga
arkivorganisationen. Uppdraget omfattar
b1.a. den för oss viktiga frågan om
landsarkivsorganisationen: distriktsindelning m.fl. frågor.
Betraktad som arkivort har Karlstad under ett par decennier byggt upp arkivresurser som sammantaget ar jämförbar
med flera orter med landsarkiv. Huvudsakligen har denna värmländska arkivresurs bekostats och drivits fram av
offentliga och privata intressenter inom länet. För de värmländska arkiv- och
forskningsintressena framstår det darför angeläget att söka vägar att bygga
vidare på den befintliga organisationen.
I detta syfte har Landstinget i Varmlands
lan i en särskild skrivelse till de
ovan nämnda utredarna framfört önskemål
att ett statligt landsarkiv placeras i
Karlstad. Till vårriksdagen 1987 inlamnades en motion med samma syfte.
Varmlands Släktforskarförening inbjöds
för att ge sin syn på ett landsarkiv i
Karlstad. Mer information ges i nasta
nummer av "Nytt från...". (i skrivande
stund har mötet ännu ej ägt rum)

CLAES-PROJEKTET

bh4

Q

De första resultaten av forskarinsatsen p a värmländsk bas
inom CLAES-projektet har nu
sett dagens ljus!
Det gäller Bjurtjärn. Gräsmark
och Lungsund .
Dessa finns att bestal la för
var och en frdn en adress som
kommer längre fram i denna
artikel.
Vi i föreningen tackar för det
arbete som Carin idén; Bertil
Grundström och Per Ahlen gjort
i detta sammanhang!
Sedan sist har det hänt att
var vördade ordförande har
slutfört avskriften av Rudskoga och Södra Rada, samt i
sin iver att få ett helt härad
dokumenterat i lättöversktid1 ig
form, cd har han nu i dagarna
gett sig i kast med .Visnums
församling. (Sedan tidigare ar
som bekant Visnurns-Kils församling under arbete).
För min egen del har.jag fardigrattat Gillberga socken,
och avser att i dagarna skicka
iväg mitt material för tryckning.
En nyhet ar vidare att Blomskoss församlings kyrkoböcker
redan finns avskrivna för hand
av var förenings Per Erik NQrelius. Därför kommer dessa
avskrifter förslagsvis att
ligga till grunden för en inmatning i en dator, varefter
vi behöver ndgon som enbart
tar hand om kontrolläsningen
mot mikrofilmen.

Kanske förtjänar det att ~ a pekas att dessa avskrifter
inte skal l tjäna som en ful lständig ersättning för det
"äkta" studiet av kyrkobok och

rnikrof ilm - vilket ju är en
hel del av charmen med
slaktforskandet. Det ar
istället fraga om en snabbinformation om vi lka personer som figurerar i en
församling, vilket gör att
man far bättre möjlighet att
hitta och tyda kanske snariga
och svarlasta kyrkoskrifter,
och förhoppningsvis fa mer
tid till de verkligt givande
erfarenheterna i mera komplicerade källor som t ex domböcker.
EN VÄLGJORD AVSKRIFT HAR ETT
BESTAENDE VARDE I FORSKNINGSARBETET!

Alla register i CLAES-projektet kan beställas frän:
DIS
C/O P0 Bergman
Hjortronvagen 89
590 54 Sturefors

Tel. 013/52 693

Nu efterlyser vi som vanligt
ytterligare forskare, som
under den ruskiga delen av
kommande arstid har lust att
i egen takt ta hand om avskriften av lämplig försam1ing.
Innan Du börjar en avskrift,
meddela Anders Höglund om
Ditt val av församling, sa
slipper vi risken för dubbelarbete.

Som exempel på hur de färdiga
avskrifterna ser ut bifogas
här ett par sidor ur Lungsunds register.
Inyucuz
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tjjerpe J c n n
Ackkjarr
175)-07-01 H H~stersvcnncn
P Cherstin .lonodotter L i l l eback
ttjerpc, Maria
Ackk j n r r
1747-W-19 P
Dr Abraham Jonsson Matl6ngs hannare
Mjerpe. Olof
Ackk j ä r r
1747-04-05 H Änckanomen Mr
P Chcrstin Andersdr Högden
1751-08-12 M Hr
P Cherstin Petersdotter RQda
WassgQrda Bruk
1815-09-24 H Mäs:ersven
P L i s a Jonsdr Medas e l l e r
Rögsland
Hjulström. G r a n
Bjurbäcks HerrgArd
1856-08-29 n Rättaren M i r
Björnbotten Fermbo
P 24 Q
r Karolina Olsdr Bjurbacken
Holmen, Andreas

-

-

1713-06-21 M Ridmannen
H Jungfru J u l i j m a Rcbcldei
Holmgren. Anders
S t o r f o r s bruk
1005-06-11 M H ä s t e i s m
M Mälnaredottern B r i t t a Car l s d r U t t e r SlÖbrQten
Holmgren. Olof
Persberg Fernebo
1066-06-21 Or 29 i r
P 29 (r Cathrina Stina ErsCotter H y t t e
Holmström. Anders
Lundsberg
1769-11-19 M Bruksskomak
P Maria Olsdr ~unqsnäset:''
Holmström. Jon
1763-10-16 M Sockenskräd
P C h j e r s t i n Pehredr Hytte
Holmström. Johan
Lemik
1768-12-06 W Ankem Sockenskr
H Bergsmonsdottern Sara N i Lsdr Nafwerwiken
Myckert, U l r i c a
1791-09-27 H Jungfru Cunprunds Kyrka
H Vice pastor canainister
Pehr I l s t e r b l a d

-

t4ikms0. Atuiicko
Orunsl~~I11
171h-07-30 P
Dr Anders ttinaersc
t&i(<ansd, Karm
Siötorp
1701-10-10 h Z1 p00
P
Or Oicir
Ha
charads f ö r s a d l
MJLansd. Margamte
Myra
19 poa
1689-10-06
P
M Eskel Olson 0erq
Hikansd. & r i a
Bruunsbool
1717-04-24 P
Or Roluf F r m r o n S
Hikansd, Marit
Myra
1714-10-10 P
M MaChrist@
Telgbnn
MIiionad, Rangda
Siötorp
1711-10-15 P
M Jonas Utterson S
M k w d o t t e r forsberg, C
Brstfors*
1787-05-22 P
M BrrksmkrWrri
ettersson L-If
MAkwdotter, A m a
Norra KSrret
1791-12-26 P
Or Anders Jaisaon
~wmsdotter.knick0
'--=-d
1810-06-15 P
Dr Cuotsf Olsson hi
vik
H&an&tter,
Catharlna
Mall5sen
1750-10-14 P
Dr Mans Persson Sa
IlSkansdottzr, Cherstin
Luwpn
1741-10-09 P
Or UWo Nilsson K j
Makansdotter. Cunile

m

i
Vigslar ritsvis
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mannens niim3 (1840 s t ) .

1753
J a c d Lnrssm Ma11Asen
Jcan Hjcrpe Ackkjarr
Jean Persson Asjöhult 6 j u r k j a r ns församling
Haqnus Andorsson Luigslfwen
Olof Mjerpe AcM<järr
Peter 8ryngelsson Crana
Peter J c ~ s o n
Halls
Petter -son
Oaqlöswiken Kroppa Församling
l756
Anders JonsRögslen
Bangt Andersson Norra Skjölstabacken
Carl JemStorfora
Erick Olsson Fogdahyttan P h i l i pstads F ö r s u l i n g
Crntaf Olofsson L a t b i n i d Ulmhärad
Jacob Pemson Höpiaen
Jean Svensson H.mr Wisehärad
Johan Jäuson L-s
(Jlmehareds Församling
Jonas Andersson Bmgtstorp Brattfors f ö r q
Jonas Andersson Södra SkjYlatabedta
Jaw Persson B r u u b o
Lars Perk l t a b y Wuchiirad
N i l s Nilsson
N i l s Persaon L . b W e n
Olof .An&Britthrs
Peter Olsson B j u M s k r r e g i rd
1755
.
Ande+.'Andemmn Lumptorp
kds= &decaom U I f s j a i
Ands= M i c k r l s . a i F a l l e t
C a r l Carlsson Sjötorp
C a r l Olof- K o h l t o r ~

.
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1 756

Peter Svcnsson w i q m
1157
Carl Gustaf L w n h j c l m
Jan Anderason Lungeli'wen
Jan Persson Grär
krur b s t a f s s o n
Lam L Jvigt#rg.
Pater Petersson L i l l e b ä c k
17%
Anders O l o f u o n F r i s k j ä r n
k r u s Olsson B j u r b i k m
Jäu Erssm L W o
N i l s Jonsson Björkisen
N i l s Olsson L u n q ä l f m
N i l s Pehrsron I h t r a SnQrbotten
Pehr Chrirtopbrsson lelgbron
Pehr Cirnarsson Laggartorp
Petter Nilsson K j a r r e t
Suen Jansson M r b o t t e n
1759
Anders Machasom k ; w d a l c n Carlskop. församling
Anders Z d c r i s r o n B i j h l Asjöhyttm BjurkjSms*
f r i d frichmon B l a s t e c t w l t
J u a b Pettenson !ditteberg+
k r u s Ersson B r s t t f o r s
U h nc\scar niaeby WdsoWradsföruiil
N i l s Nilsson Norrs Skj'dlst.bsc-

.

km
Olof Qiristaghersson B r e t t f o r s
Peter Nilsson htlingn
1760
Andem Jaisson
Andmrs Pehrsson Steqagiirden W i -

