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Eftersom decembernumret av detta medlemsblad ej kom till stånd, kan man för vissa
delar av detta nummer saga som på TV. Nu
kommer något rykande inaktuellt. Nåväl,
det ska i alla fall rapporteras, så detta
nummer ar alltså en blandning av gammalt
och nytt. Ratt blandat brukar sådant kunna

Arsmötet som avhölls i Gamla Badhuset i
Karlstad, hade lockat ett 40-tal av medlemmarna.
De stadgeenliga ärendena vållade inga
problem, utom på två punkter, nämligen
val av ordförande för 1988, samt val av
valberedning.
valberedningen hade alltså inte lyckats få
fram någon kandidat till ordförandeposten,
och årsmötet kunde heller inte bland de
närvarande vaska fram nagon som var villig
att ta ansvaret. För att få lite andrum,
beslöt årsmötet att utse en ny valberedning, samt att låta den arbeta fram ett
förslag som laggs fram vid ett extra årsmöte längre fram i vår.
Det visade sig emellertid vara nästan lika
svårt att satta samman en valberedning,
som att valja ordförande. Efter något dividerande, valdes Valla Johansson Saffle,
Titti Leidzén Karlstad och Anders Höglund
Kristinehamn, till valberedning. Deras
mandat går ut i och med att det extra årsmötet ar avslutat, och en ny valberedning
för nästa ordinarie årsmöte ska di% valjas.
Mer om detta pi% annan plats i medlemsbladet.
(forts. sid. 11)
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VARMLAND T ILL NORGE
Undertecknad bedriver sedan en tid tillbaka släktforskning i norska kyrkoböcker. Har och var i dessa böcker finns
uppgifter om utvandrade värmlänningar.
De ar oftast förtecknade i inflyttningslängderna. Jag har just gått igenom en
del kyrkoböcker för Hurum sogn, en jordoch skogsbruksbygd ca 3-4 mil söder om
Oslo. Av nedanstående lista framgår de
personer som jag "träffat på".
&'L-E&
Bjöd
In£l.
Namn
Carl Seth Olsson, f. 1849 1012,
Karlstad
Olof Olsson, f. 1846 2014, Karlstad
Johanna Olsdotter, f. 1857 4/12,
Elgå
Anders Andersson, f. 1841, Karlstad
Alfred Andersson, f. 1848, Karlstad
Olaus Andersson, f. 1851 2717,
Töcksmark
Johannes Andersson, f. 1833,
Stavnas
hu. Anna Nilsdotter, f. 1837,
Stavnas
Erik Ersson, f. 1833 2/12, Elgå
hu. Lena Hansdotter
Johannes Henriksson, f. 1858 27/7,
Grossbol, Långserud
Martin Hansson, f. 1856, Ölme
Gustav Andersson, f. 1838, Gillberna

UTVANDRARE

var val inte Överväldigande, ca 15 st.
Nar vi började presentera oss och våra
respektive anor och forskningsobjekt,
visade det sig att nästan alla hade minst
en värmlänning som förfader/-moder. En
värmlänning som kommit inflyttande främst
under den senare hälften av 1800-talet.
Jag grubblade en hel del över varför så
många härstammade från värmland. Jag sökte litteratur och fann att "en hel hop"
värmlänningar flyttade till Syd- och Mellannorrland under den har tiden. Jag beslöt att vaska fram inflyttade personer,
som var födda i värmland, ur de harjedalska församlingarnas flyttnings- och
husförhörslängder. Till dags dato har
jag registrerat ca 700 inflyttningar.
Mitt lilla projekt ar utformat så har:
Det omfattar personer födda i värmland
(inkl. Karlskoga och Degerfors) som
flyttat till Härjedalen. Det innebär att
inflyttningen kan ha skett från en församling t.ex. i Hälsingland, men att personen haft en värmländsk församling som
födelseort.
Jag har först gått' igenom husförhörslängderna i församlingen, och sedan jamfört de gjorda utdragen med flyttningslängderna och flyttningsbetygen.
Forskningen omfattar tiden 1850 - 1900,
men ar £.n. beroende av förekomsten av
kyrkboksmaterial vid landsarkivet i
Östersund. I allmänhet finns materialet
inlevererat till ca år 1895. Helt slutfört fram till år 1900 ar endast Svegs
församling.
Min avsikt ar att, sedan hela exerperingsarbetet ur de härjedalska kyrkböckerna
ar färdigt, fortsatta med kontroll av de
erhållna personuppgifterna i de varmlandska kyrkoarkiven. Det beräknas kunna
ske så snart födelse- och flyttningsböcker finns tillgängliga på mikrofich
fram till år 1900.

Jag ar en härjedaling med varmHej!
landspåbrå boende i Östersund. Sedan
sommaren 1986 har jag fördjupat mig i
Värmland och värmlänningar.
I

Det började så har. Min farfarsfar kom
till Sveg från Brunskog på 1860-talet.
Jag har forskat lite om hans förfäder,
Der mikrofilm. Våren 1986 hade Jamtlands
iäns Släktforskarförening ett komunmöte
för släktforskare i Härjedalens kommun.
Det ägde rum i Sveg. Skaran församlade

fD'

Jag erbjuder mig att lämna uppgifter ur
mitt material till den som så önskar.
Landskapet Härjedalen omfattar tio församlingar. Därtill kommer en församling
i Hälsingland, som ligger i Jamtlands
lan och Härjedalens kommun, och som på
många satt av havd ar nara förbundet med
Härjedalen.
Av dessa elva församlingar ar nu åtta avklarade. Det ar:
Sveg, Linsell, Lillhardal, Hede, Ljusnedals bruksförsamling, Tännäs, Storsjö
och Vemdalen.
Ur dessa erbjuder jag nu uppgifter om
inflyttade värmlänningar.

ee

De församlingar som återstår ar:
Älvros, Överhogdal(båda i östra Har jedalen), Ytterhogdal (med Ängersjö kapellförsamling) i Hälsingland,
Jag erbjuder denna service kostnadsfritt
mot att ett frankerat kuvert med frågeställarens namn och adress bifogas förfrågan.
Jag vill givetvis ha så utförliga uppgifter som möjligt om de personer som efterfrågas, för att kunna identifiera ratt
Per Svensson eller Kerstin Eriksdotter.
Ett minimum ar:
* fullständigt namn
* födelseår/datum
* födelseförsamling
Av varde ar också:
* inflyttningsförsamling i Härjedalen
* utflyttningsförsamling i Värmland
* utflyttningsår/datum
* utflyttningsort(by eller gård)
* yrke/titel
* ev. make/maka och barn
* föräldrar

smånamn.
Gamla Badhusets samlingssal var nästan
fullsatt. Forskningsassistent Staffan
Nyström från Inst. för nordiska språk,
bjöd på en mycket informativ redogörelse varför och hur vi skall gå till verket. Leif O Nilsson från Lantmäteriet
i Gävle berättade om hur kartor namnsattes.
Smånamn, det ar namn på tegar och hagar, lyckor och ängar. Namn som inte
står på någon karta, men finns i ortsbefolkningens minne. Nar minnet bleknar
efter någon generation är det värdefullt
att dessa namn dessförinnan blivit dokumenterade. Som alltid nar det gallerkulturskatter ar det bråttom med raddningsarbetet. Är Du villig att hjälpa till?
Tag kontakt med Peter Olausson på
Varmlands Hembygdsförbund, eller Varmlandsarkiv.
?d%-Jc"ni\*jcj\?H\i>*""jc'nP
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SLAKTFORSKARTRAFFI BRUNSKOG

Lördagen den 7 november gick den årliga
träffen på Skutboudden i Brunskog av
stapeln. Ett 30-tal intresserade infann
sig, trots att annonseringen inte blev
vad den borde varit. Bokningen av grötköket kunde tyvärr inte ske innan pressläggningen av vårt medlemsblad, varför
lokala annonser fick racka. Nästa år ska
vi försöka få bokat i tid, då det ju
främst ar de som inte bor i trakten som
har mest nytta av en slaktforskartraff.
Dar finns alltid stora möjligheter att
få hjälp i forskningen, vi vet val alla
hur länge man kan få vänta på beställd
mikrofilm.
En intressant inblick i hur man ritar
stamträd, kusintavlor mm fick vi av
NYTRYCK NYTRYCK NYTRYCK NYTRYCK NYTRY
Sjus från Karlskoga, som b1.a. ar
GASBORNS HEMBYGDSFORENING planerar nytryck Hans
cirkelledare,
med rötter i Brunskog. Han
av NILS HELGERS bok GASBORNS SOCKEN, såkunde
också
uppvisa
stamträd på sina
vida tillräckligt intresse finnes. Priset
förfader
i
Närke
och
Västergötland anda
beräknas till ca 200 kr. Därför efterlyser
bak
till
35:e
generationen,
dar Gorm den
vi förhandsteckningar, som meddelas till
gamle
och
Harald
Blåtand
var
anfader.
Bo Eriksson
Sandtorpsvägen 3Bn.b.
Efter kaffe och smörgås berättade Hans
691 51 Karlskoga
(gärna vykort)
och Anna Landgren, också boende i Karleller per telefon 0586/313 60, efter kl.
skoga men födda i Talken Brunskog, om
19.30.
Ramsele och deras mikrofich-arkiv. De
dåliga kommunikationerna till Ramsele
diskuterades, men kanske uppvägs det genom lättheten att låna och beställa fich.
SVAR
hade varit vanliga nog att sanda
Ibland kan det vara nyttigt för en slaktoss
diverse
prover på mikrokorten ur deforskare att lyfta blicken från husförras
rikhaltiga
urval. Speciellt intreshörslängden och lära hur man hjälper till
sant
verkade
provinsialläkarnas
rapporatt radda ortnamn.
ter vara, då de ofta beskrev vader och
Varmlands Hembygdsförbund i samarbete med
andra omständigheter som man inte väntar
Vuxenskolan ordnade den 10 oktober -87
sig att finna i dessa papper.
kurs- och debattdag om hur man
Att gå närmare in på vad som finns hos) )

av 1988 års katalog kommer att ligga
runt 170 - 200 sidor. Pris, gissningsvis
40 - 50 kr.
Tidsplan? Om allt löper kommer katalogen
att vara klar för distribution under
främre hälften av sommaren!
Uppföljning, fortsättning? Det ar viktigt att om ett par år på nytt kunna få
fram en forskarkatalog för Värmland enligt de principer som nu använts - vi
värmlänningar har goda förutsättningar
för nyttiga kontakter härigenom, bättre
än de flesta andra svenska forskare. Materialet ar nu också inlagt på Bildningsförbundets
dator, vilket gör kompletteLUOAINEN
ÄTTLI NGAR
ringar eller ändringar latta att föra in
Jag håller på att sammanställa en släkt- i framtiden.
bok över finnarna i Slobyn, Magnskog och
deras attlingar. Den kommer att uppta ca Jobbet med en sådan har utgåva ar dock
kopiöst stort - för egen del ligger an1200 familjer och blir förhoppningsvis
talet arbetstimmar uppskattningsvis
färdig i vår.
närmare 400 timmar - vilket framledes
Har Du förfader som Du misstänker kommmer kräver andra lösningar rent arbetsmassigt
från denna slakt så ar jag tacksam om Du
och organisatoriskt. En arbetsfördelning
kontaktar mig. Det ar ju svårt att följa av något slag - den borde vara möjlig nu
.upp alla nu levande attlingar som är
nar riktlinjerna för katalogens utformspridda över hela jorden. Priset på boken ning förhoppningsvis stabiliserats.
blir ca 100:-, men den som hjälper till
kan ju rakna med en ordentlig rabatt.

SVAR skulle uppta flera sidor, så man
kan bara rekomendera att besöka närmaste
bibliotek för att studera huvudkatalogen.
Finns den inte, så se till att den införskaffas, den är ett måste för alla bibliotek varda namnet.
Att låna ett mikrokort kostar 2:-/styck
(bara serier om ca 6-7 st lånas ut). Att
köpa kostar 10:-/styck, allt att betalas
i efterskott (lånetid - 1 månad).

-

/

C

d

Luo4on

R004 u&y

2

6 71 00 A/;IVIKA
&l. 0570/727 77
\\f

VAR B&JAR/SLUTAR

FILMEN

BODA

nnnn

NYTT OM FORSKARKATALOGEN

Börjar med:
Först Björkang, Skarab. län, i
slutet husf. Boda 1759 sid. 82 - Bodatorp
sid. 31 - Boda gård
sid. 132 - Nordsjö
sid. 64 - Bodatorp
sid. 206 - Lerbodatorp
Döde 5/11 1827
sid. 1 - Norra Boda
sid. 93 - Grimstad
sid. 25 - Norra Boda

Samtliga blanketter ar genomgångna och
rattade samt dessutom avskrivna och uppgifterna införda på Bildningsförbundets
dator. Utskriften från datorn ar korrekturläst och snart i sin helhet tryckt.
Totalt ar över 500 forskare av olika slag
representerade den har gången, vilket man
måste vara mycket nöjd med.
Det som nu återstår ar att fullborda amnes-, person- och ortregistren - drygt
300 av 500 poster är genomgångna vid det GUNNARSKOG
har laget. Det ar ett minst lika tidsBörjar med:
ödande arbete som att gå igenom alla
Husf. 1781 blanketter och få dem så korrekta som
sid. 198 - Hjerperud
möjligt: registreringen har inte kunnat
sid. 192 - Traskog
ske via dator utan sker manuellt via
sid. 187 - Grafås
kort, som sedan skall skrivas av - varsid. 119 - Bortan
efter utskriften skall korrekturläsas den
sid. 497 - Traskog
också.
sid. 569 - Tollersrud
Till forskarkatalogen kommer också att
sid. 536 - Myrtorp, Traskog
fogas en lätt analyserande inledning samt
Födde 1787
bilagor med uppgifter om bibliotek, arkiv
sid. 1 - Allstakan
och museer i Värmland, uppgifter om
sid. 144 - Bortan
socken-, härads- och kommunindelning,
GV
225
sid.
889 - Lyred
lista på medlemmarna i Varmlands SlaktGV 226 sid. 701 - Träskog ) )
forskarförening m.m. Det totala om£ånget
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sid. 311 - Gröttvål
sid. 1 - Allstakan
sid. 663 - Träskog
sid. 381 - Gröttvål
sid. 1056 - Arbotten (Stora-)
sid. 42 - Stommen
sid. 181 - Bortan
sid.W861A- S.
Träsko3
A
~
&
&
d-J2-J-JIJIJ.JJ

nn n n n n nn n n n n

A

r\ r\ r\ n

,N A

n

A

nA

A A A

eA nA

A A

n

,\

,s

kussionen visade klart att GF och förbundet är oense på avgörande punkter i
denna fråga. Ändock var GF beredd att
godkänna formuleringen om en tämligen
nåttfull justering gjordes. Inte ens det
ville majoriteten av stämman gå med på
utan den hårda formuleringen röstades
igenom. Och därmed har man nog bäddat
för sämsta tänkbara förhandlingsklimat.

I förra numret av medlemsbladet redoDen 19 september -87 avhölls Sveriges
Släktforskarförbunds årsstämma i Lund,
varvid undertecknad hade fått förtroendet att representera vår förening. Vid
uppropet verkade det som de flesta medlemsföreningarna hade sänt ombud till
stämman.
Sedan de inledande formella punkterna
på dagordningen klarats av, föredrogs
interimstyrelsens bokslut tillsammans
med en mycket egendomlig revisionsberättelse. Revisorerna hade riktat anmärkningar på flera punkter och dessutom själva formulerat berättelsen så
luddigt att stämman inte kunde utröna
huruvida man rekommenderade ansvarsfrihet eller ej. GF:s företrädare föreslog
att man skulle bordlägga frågan till
nästa stämma och under tiden klara ut
alla frågetecken, något som även undertecknad röstade för. Märkligt nog ville
dock inte majoriteten ge interimsstyrelsen och dess ordförande chansen att
rentvå sig helt och hållet. Förslaget
röstades således ned och styrelsen beviljades ansvarsfrihet med revisionsanmärkningar hängande efter sig.
Verksamhetsplanen antogs med reservation
för årsboken.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes på
två år Jan Appelquist, Thord Bylund,
Ingrid Nilsson, Bror E Olsson och Håkan
Skogsjö. Som ersättare för Ragnar Boll
nyvaldes Bertil Haslum på ett år.
Mycken tid ägnades åt diskussion över
styrelsens proposition angående fortsatta förhandlingar med Genealogiska
Föreningen om övertagande av denna förenings verksamhet, d v s personal, lokaler, samlingar, lager, Hintzefonden,
Hintzesamlingen, videologfonden samt
årsboken Slakt och Havd. Om inte alla
dessa punkter kunde uppfyllas, så föreslog styrelsen att något avtal ej skulle
träffas om övertagande av GF:s verksamhet. GF:s företrädare protesterade
kraftfullt mot formuleringen och menade
inte utan skäl att detta var ett diktat
som band upp styrelsen och skulle omöjliggöra en slutlig uppgörelse. Den dis-

gjordes för de fyra motionerna som inlämnats till stämman och förbundsstyrelsens förslag till behandling av dessa.
Till detta är bara att säga att stämman
biföll styrelsens förslag.
I anslutning till förbundsstämman pågick
Skånes Genealogiska Förenings jubileumsutställning. Föreningen som f n är under
ombildande till regionalt förbund, £yller nämligen 50 år. Det var en imponerande styrkedemonstration som den skånska släktforskningen genomförde. Bland
de 97 utställarna fanns inte mindre än
17 släktforskarföreningar, var och en
representerande sin del av Skåne och i
fråga om medlemsantal tävlande med landskapsföreningar i övriga Sverige. Har
finns även hembygdsföreningar, arkiv,
mormonerna, lantmäteriet, SVAR, diverse
företag och institutioner med anknytning
till släktforskningen samt ett stort antal enskilda forskare. Det som ställdes
ut var släkttavlor från jätteformat och
nedåt, gamla fotografier, nya och gamla
kartor, kopior av arkivmaterial och
gamla tidningsurklipp. En utställare
hade t o m byggt en skalenlig modell av
den by som han forskade i.
Söndagen den 20 september informerade
Per Olof Bergman från DIS om projekt
Claes. Vidare föreläste Bror Erik Olsson
över ämnet "Slakt- och hembygdsforskning
som kulturfaktor", som till stor del
handlade om hur man med diverse finurliga
grepp kan skriva och ge ut hembygdslitteratur till låga kostnader. I Bosebo
kyrka på utställningsområdet kunde man
även delta i gudstjänsten enligt 1809
års gudstjänstordning.
Slutligen måste jag nämna den folder om
släktforskning som förbundet tagit fram
i samarbete med landsarkivet i Göteborg
och som delades ut vid stämman. Den är
mycket läsvärd och professionellt gjord.
Rätt använd kan den bli ett effektivt
hjälpmedel i föreningarnas medlemsvarvning. Men så är den också tryckt i
värmland och i det arbetslag som tagit
fram foldern återfinns bl a vår värderade
medlem Peter Olausson med titeln "oumbar-
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Polsk riksdag
eller demonstration av oenighet gavs
uppvisning av på GFs höstmöte den 21
novemberl987. Aldrig tidigare har GF
upplevt något så kaotiskt val av
föreningsordförande. Att kaos uppstod får tillskrivas mötesordförandes nervositet vid det relativt
kraftiga nej som mötte hans fråga om
mötet valde Arvid Lundbäck till
föreningsordförande.
Spontant föreslogs motkandidater,
vilka avböjde val. Förslagen var ju
dömda att misslyckas då de föreslagna synbarligen inte var vidtalade i
förväg.
Efter v'otering genom handuppräckning
beqardes sluten omröstning. Det ar
betänkligt att mötesordföranden då
bröt mot stadgarnas paragraf 24 som
stadgar att "Val skall dock förrattas med slutna sedlar då så begärs".
Att sedan ordföranden trampade på
genom att tvärtemot hävdvunna mötesregler e\l stalla under proposition
förslag om återremiss till valnamnden för ny behandling av fråga om
kandidat till föreningsordförande.
Ytterligare utslag på nervositet
eller är det okunskap om hur möten
skall ledas? Att Arvid Lundbäck, som
van föreningsmänniska tog emot det
av mötesordföranden tvivelaktiga
fastställda valet ar förvånande.

I övrigt gick det välbesökta höstmötet som på räls med enpartsinformation om förhandlingarna mellan GF
och Släkt forskarförbundet. Synd at t
ingen förbundsrepresentant var närvarande för att redogöra för dess
syn på förhandlingarna Det skulle
vara skönt med en historik - sammanfattning - av de fleråriga förberedelserna och utredningarna för bildandet av Sveriges Släktforskarförbund. Men det kanske inte passar in
i GFs verksamhet nu.

Vi vet att det ar svårt att få
information om förbundet att tränga
igenom. Skriverierna i GF-Aktuellt
och Slakthistoriskt Forum om det
uteblivna avtalet om övertagande av
resurser och verksamhet från CF har
orsakat undran och oro.
Från förbundsstyrelsens sida är vi
beredda att komma ut till
föreningarna för att informera och
svara på frågor. Som regel betalar
förbundet reskostnaderna. Hör garna
av er med önskemål.

ATT SKAPA STYRKA G E M SAMARBETE, ELLER
ATT F Ö R S m HARSKA GENOM ATT SÖNDRA

De två klippen som redovisas ovan ar ur
Slaktforskarförbundets informationsblad
Angeläget 1/88. Jag skulle lika garna ha
kunnatta några andra klipp ur andra
skrifter från förbundet, eller varför inte Genealogiska Föreningens GF-Aktuellt,
för att exemplifiera.
De två ovan valda redovisade klippen ar
bra exempel på vad vi som sitter i periferin får oss till livs. Varken förbundet
eller GF har någon anledning att klappa
sig för bröstet och saga att "vi ar battre an de andra". Båda parter agnar sig
åt pajkastning i "gammal god stiln(?), i
stallet för att ge den oinfekterade information som vi som medlemmar har ratt
att kräva.
Vad blev det av den mångomtalade styrka
som skulle visas våra myndigheter? Har
den inte i stallet blivit en klar försvagning med myndigheterna på basta åskadarplats?
På annan plats i detta medlemsblad redovisas förbundsstämman i Lund. Ref eratek
visar med all önskvar tydlighet att samarbete inte kan bygga på storebrorsfasoner. Visst måste en förhandling utgå från
två parters krav, men historien visar att
förhandlingar alltid leder till att båda
parter måste ge upp delar av sina krav
för att enighet ska nås.
Båda parter borde besinna sig, och konstruktivt arbeta för sina medlemmar.
i b l d u A Hogewid
aecidkon och
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heter ett betänkande (SOU 1987:38)
där ensamutredaren professor Sture
Öberg slutrapporterat ett utredningsuppdrag till kulturministern.
Förslag från riksarkivet
Bakgrunden har varit ett par förslag
från riksarkivet, dels om intensivdataområden (mindre gallring i vissa
områden), dels om individrelaterade
urvalsserier (bevarande av bl a
socialtjänstakter endast för vlssa
födelsedatum).
Uppdraget var i korthet att utreda
forskningens behov, att aven ta med
den kommunala sektorn, att klarlägga
samhörigheten med aktuella frågor
inom arkivväsendet, att precisera
aktserier och områden, att beräkna
kostnader (att rymmas inom forskningens ekonomiska ramar) samt att
beakta den personliga integriteten.
Följande aktserier behandlas:
- sjukvårdens patientjournaler
(15-20 000 hyllmeter/år)
- socialtjanstens aktserie för
hjälpsökande (1 000 hm/år)
- försakringskassans sjukanmalningar (5 100 hm/år)
- miljö- och halsoskyddsnamnders
grunddata om miljön (100 hm/år)
- lansvisa naturvårdsdata
(200 hm/år )
- yrkesinspektionens akter över
företag (150 hm/år)
- arbetsförmedlingens personakter
( 1 700 hm/år)
Utredaren har funnit att man får för
forskningen godtagbart underlag, om
man totalt spar 14:; av det individrelaterade materialet och 100% av
miljödata (som drar ringa utrymme
och kostnad).
Med ändring av riksarkivets förslag
förordar utredaren följande intensivdataornråden: Östergötlands lan,
Gotlands län, Hallands lan,
norrlands lan.

Personer födda den 5:e och 15:e
Nar det galler individrelaterade
urvalsserier vill han e j ha kvar
data för personer födda den 5:e osv
utan i stället lika många personer
med slumpvis valda födelsedagar,
detta för att hindra myndigheterna
att eventuellt särbehandla dem man
vet att data ska sparas för.
Stor hänsyn ska tas till den personliga integriteten. Det ska bli svårt
att forska rörande identifierbara
personaer i socialtjänstens handlingar. Den enda förändringen i .
sekretesslagen bör bli en förlänqning av 70-årsgransen till 90 eller
99 år.
Medborgarnas insyn betonas på flera
stallen liksom kunskapssökande om
samhallsförandringar och forskning
om människans halsa. Slakt- och
"gräv dar du står"-forskning namns
(pliktskyldigast skulle man vilja
saga) men påverkar i verkligheten
knappast utredningsresultatet.
Utredaren framhåller att den tekniska utvecklingen snart göt det möjligt att lagra ofantliga mängder
data på begränsade utrymmen och till
rimliga kostnader. Att gå närmare in
på dessa möjligheter har han dock
ansett ligga utanför uppdraget.
Det bör framhållas att kyrko-,
skatte- och andra arkivalier, som
nyttjas mest av släktforskarna, e j
berörs av utredningen, liksom e j
heller av förslagen om intensivadataområden och individrelaterade
urvalsserier.
Remissyttranden begärs till 1 mars
1988 från ett antal myndigheter.
Släktforskarförbundet har ej fått
betänkandet på remiss men planerar
ändå att lämna yttrande. Synpunkter
som underlag för detta mottas gärna.
Utredningen kan köpas från Allmänna
förlaget, te1 08-739 96 30.
Erik Thorell

Genealogiska Samfundet i Finland ordnar
svenskspråkiga släktforskardagar i Abo
fredag 26 aug. - söndag 28 aug. 1988.
Huvudtema blir Migrationen som problem i
släktforskningen.
Rikssvenska deltagare är välkomna. Kostnader kan ännu inte preciseras men inkvartering ordnas i relativt billiga studentrum.
Ytterligare information kan fås från Margareta Damsten, Minervagatan 3A 11,
SF-00100 Helsingfors, tel. 009 358-49 79
57.

för Skåne, Blekinge, Halland och Värmland blir klara under början av 1988,
Östergötland och Stockholm kan påbörjas
under året. Hela landet beräknas nu bli
klart 1990.
Förslag och önskemål om SVARS service
till släkt- och hembygdsforskare och om
material som önskas Överfört på mikrokort kan lämnas till:
Erik Thorell, Box 2029, 103 11 Stockholm
eller hemtel. 08/15 74 65.
PLATSBOKNING PÅ LANDSARKI VEN

____------------------------------------- Vid förbundets årsstämma i Lund 1987,
REDAKTÖR F& SVENSKA ANTAVLOR

Förbundsstyrelsen har utsett ny redaktör
för Svenska Antavlor. Ulf Berggren tar
över redaktörskapet efter Bo Lindwall som
varit dess redaktör sedan 1982. Vi har
försäkrat oss om att Bo kommer att finnas
kvar i bakgrunden också framöver.
Material.til1 Svenska Antavlor sänds nu
till Ulf Berggren, Stridsbergavägen 2,
163 58 Spånga.

behandlades en motion om platsbokning
vid landsarkiven för personer med lång
resväg. Förbundet fick i uppdrag att bearbeta arkiven.
Förbundet skriver: Vi är fullt införstådda med att de geografiska förhållandena gör att vad som räknas som långväga
ar olika vid olika arkiv, men trota det
bör det gå att ta fram likformiga regler
för alla arkiven, t.ex. enligt följande.
Om långväga forskare kontaktat ett arkiv
och bokat plats till viss dag och tid,
bör forskaren ha högst någon timmes marginal för att infinna sig, innan platsen
ges till väntande person.
Om långväga forskare innehaft plats i
forskarsal under en dag, bör han vid dagens slut kunna meddela att han önskar
ha platsen kvar följande dag, och sålunda slippa köande på arkivtrappan.

Vi har tidigare gjort ett upprop om insändande av namn på föredragshållare till
vår nya föredragsbank. Tack för det redan
insända materialet! Ytterligare uppgifter
är dock mycket välkomna från hela landet,
för att vi skall kunna stå till tjänst
med idéer och uppslag till föreningarnas
hjälp!
Arkiven ombeds att helst svara på denna
framställning
före 114 1988.
Ring eller skriv till:
Anna-Greta Nasström, Norra Gatan 10,
803 52 Gävle, tel. 026118 87 20.

.........................................

MOTI ONER T ILL FÖRBUNDSSTÄW~AN

För att öka möjligheten för föreningarna
att lamna motioner till förbundsstämman
har förbundsstyrelsen beslutat senarelägga tidpunkten för sista inlämningsdag.
Alla medlemsföreningar kan lamna motioner
senast den 30 april 1988 om de önskas bli
behandlade på förbundsstämman i Skara i
början av oktober.

1

Konverteringen till mikrokort går i snabbare takt än planerat. Kyrkoarkivalierna

na aldrig ut Dina böcker.
Ingen lämnar nåkonsin dem
tillbaka. De flesta böcker jag har i min
boksamling, har mina vänner lånat mig.
A N A T O L E FR&NCE

"Men, dom ar val döda allihopa?''
Värdinnan, Eivor Lantz lättade en kväll
upp stamningen med följande:
För en tid sedan fick jag ett brev från
en forskarvan i Stockholm, som ar mycket
intresserad av det dar med gener. Den
har gången skrev hon om fötter!!!!
\\f
\n
n
Hon beskrev en nordisk fot - smal med
en sluttande tålinje - alltså med en ganNYA MEDLEWAR
NYA MEDLEMMAR
ska lång stortå.
Läsaren ombedes vanligen studera medlems- Så en icke-nordisk fot - ganska fyrkanförteckningen, som vid det har laget
be- tig med en mycket lite sluttande tålinje.
står av över 300 namn.
Detta tog jag upp på en träff. Alla tog
av sig en sko, och jag sprang runt bordet i bara strumplästen. Det blev mycket
INFORMELLA BAD HU STRAFFAR^
skratt och glam om detta.
Under våren och hösten 1987 hade föreningen tillgång till Gamla Badhusets
forskarsal under fyra kvällar. Träffarna GRANNTRAFF I KARLSKOGA
hade en informell karaktär, och värdinna Den 3/10 -87 samlades släktforskare från
var Eivor Lantz från Hammarö.
Örebro, Askersund, Hallefors, Bjurt järn,
Vintrosa, och Kristinehamn, i Karlskoga.
Besöksantalet var vid alla traffarna
lågt, cirka 10-talet medlemmar infann sig Vardar var Karlskoga Hembygdsförening.
Styftet med träffen var dels att knyta
varje gång. De som kom, tyckte att det
-skulle vara trevligt om traffarna annon- kontakter grannar emellan, dels att få
serades med ett särskilt tema varje gång. en genomgång av vad SVAR i Ramsele har
Det blir något att tanka på för den kom- att erbjuda slakt- och hembygdsforskare.
mande styrelsen.
Visningen av hembygdsgården ordnades
De som kom hade i alla fall i några fall mycket trevligt, genom att gästerna gick
utbyte så till vida att man fann varandra tipspromenad genom rummen.
nar det gällde gemensamma släktingar.
Undertecknad, som deltog för VSF:s rakNågra fick hjälp av bland andra Titti
ning, tackar för det trevliga initiatiLeidzen med tydning av gamla skrifter.
vet, som borde mana till efterföljd med
Vid ett tillfälle fördes ett resonemang
andra föreningar som vardar.
om hur man lämpligast ställer upp anoch stamtavlor.
Nar trevliga människor träffar varandra,
ar det inte långt till skrattet. Här ett
par exempel: Den släktforskande modern
kommer hem efter en lyckad forskardag,
och säger till sonen i huset "Idag har
jag hittat två döda". Sonen svarar
Torsten Andersson, Vällingby, bor numera
på Rattarevagen 4, 68100 Kristinehamn.
Sven Haage, Edane bor numera på
Dar Väste, Finneback, Brunskog, 761 94
Edane
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ORDFORANDE

SEKRETERARE

KASSOR

'f

Ingrid Johansson
Värmskog Sätra
671 95 Klassbol
Tel. 0555/308 82

Anette Stenback
Stjärnsforsv. 111E
683 00 Hagfors
Tel. 0563/235 04

Lars-Gunnar Sander
Norra Berghaget
667 00 Forshaga
;
Tel. 054/727 54
:i

LEDAMOT

LEDAMOT

LEDAMOT

3
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Bo Cider
Skolgatan 12
660 60 Molkom
Tel. 0553/103 78

Ingvar Dahl
Ingesundesv. 35B
671 00 Arvika
Tel. 0570/191 62

A

Sonja Petersson
Ölmegatan 9A
652 30 Karlstad
Tel. 054/11 94 11

SUPPLEANT

SUPPLEANT

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Anneli Möller
Lupingatan 9
653 45 Karlstad
Te), 054/16 01 25

Lisen Schutzer
Stridsbol, Algå
671 00 Arvika
Tel. 0570/250 17

Carin Widén
Kaprifolgatan 24
653 45 Karlstad
Tel. 054/16 19 13

Berit Olsson
Box 91
667 00 Forshaga
Tel. 054/713 50

**
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EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING
Ibland känns släktforskning som den motigaste hobby som finns! En dag framför
mikrofilmsprojektorn utan annat resultat
an hålögdhet och huvudvärk kan få den
mest inbitne genealog att kanna hur forskarglöden börjar falna! Som tur ar finns
det ju andra dagar också, nar faktauppgifterna formligen dröser in, och det går
lätt att arbeta. Till detta kommer så de
riktiga märkesdagarna, då man plötsligt
känner att man marker konturerna av en
riktig personlighet som har levt en gång.

(begraven i N. Ullerud 2416, enligt
blyertsanteckning)

EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING

1669 avled murmastaren i Carlstad Daniel
Simonsson Skragge. Känner någon till, om
han hade fler barn an sonen Simon DaniJust en sådan upplevelse hade jag för
några år sedan på Landsarkivet i Göteborg, elis, kyrkoherde i Stavnas? Jag tror att
den Karin Danielsdotter, som kaplanen i
då jag förstrött satt och rotade bland
Frykerud
Gabriel Falk gifte sig med 1691
gamla flyttningsbetyg och liknande, i få1118
kan
vara en dotter. Jag bygger detfängt sökande efter en flyktad förfader,
ta
på
följande:
I Frykeruds första hfl
in- eller utflyttad från Nedre Ullerud.
står
under
Skog,
som då var prastbostalDå faller plötsligt ett tidningsurklipp
le,
först
Madame
Catharina
Skragge och
ur kartongen och landar vid mina fötter.
sedan
Daniel
Gabrielsson
Falk.
Jag tror
Jag plockar upp det, och finner det så
alltså
att
Catharina
ar
identisk
med
intressant att jag skriver av det. Sedan
Karin
och
mor
till
Daniel,
som
fått
sin
dess har jag funderat då och då över varmorfars
förnamn.
Kan
jag
ha
ratt?
ifrån D.H.S. kom. Jag tycker nästan hans
bakgrund påminner om den kända historien
om Kaspar Hauser i Tyskland ibland!

Så om någon av läsarna har stött på något
om nedanstående person, eller saknar någon i sin forskning som skulle kunna
stamma in på beskrivningen vore det skoj EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING
att få besked om det. Gärna genom denna
Jag söker min farfars mormors anor. Hon
tidning, eftersom jag anser att det kan
hette Stina (Christina) Andersdotter och
vara av visst allmänt läsvärde.
var född 1850 3015 i Vase sn, troligen
på Asen. Hon hade en syster - Maria, f.
Tilläggas kan att uppgifterna är antag1839
1019 i Vase, vilken blev mor till
ligen från juni månad år 1900.
författarinnan och riksdagskvinnan m.m.
Maria Elvira (Viran) Eklund. Deras far
var Anders Andersson, f. 1801 14111 SåFaedayen cien 8 denne4 &&&&&s en
tång,
Vase, mor, Stina Larsdotter, f.
okiind mun.,5pe/znon LiyyuncLe M v i d l&1807
2811.
v & y m 4ahux 4öden om f l 6 M u c k a enuk i
N&
1 L M U S:n. flurmen o m h d n c h i o g ~ Farfarn angavs som "fytt" till Norge,
o& VM&. D e n 10 j u n i u@ed ~~troligen omkring 1801. Så om någon kan
Lid p m o m ilen_bgu o c h den u& &a
hjälpa mig med deras förfader, och aven
/r/rovinoi&curen
g M o m &&&d& Stinas data, när hon flyttade osv, skuldö&&h
inneh-,
& död4o/zliu/wn le jag vara tacksam.
v
d i u l n r r J c u i w ~ n , m ö j f i y e n a f fueankulö4
Det kan namnas att "Viran" Eklund i en
d . 8md&
p a s o n , horn v a d6&4ium,
självbiografisk
uppsats nämnde att henmxikkd&
hej yenom cctt d y/Lif,kW 4 k n i nes
morfar,
Anders
Andersson skulle harv u p2 en aki&&&,
men v i l l e e j l&a
stamma
från
en
av
de
äldre adelsätterna.
n d y u u p p g i m om 4 i i i ncunn e h ? e ~v~m i , h d n h m v u . duna aiyntLeement d a &öljwuie: m y c k e t muge/Leugd, omkniny 25 fn
ycunmd, u& me&d&ngCI,
ko&ppi
hyncltt h&, dun aktiyg, d v&n~fna u r u h -

wvnen i c h m u c i d a.H.S. 1876 4cunt Urceuclu
h u ~ Udch
~ a
( M koohym) o c h mjuk 4 v d
it.uwLll.tt.

EFTERLYSNING EFTERLYSNING EFTERLYSNING

Nedanstående efterlysning ar översatt
D e n 4om om ntimndu p m o n k u n ltimnu u p p l y a - från engelska. Ett eventuellt svar till
ninywr, to&
l h c z addunu
o d k 6 f l m - efterlysningens avsändare bör om möjligt
ih'ah
5:n.h ~0~~~
skrivas på engelska. Dock ar det inget

f

krav, utan det går bra att skriva på
svenska.

(forts. från sid. 1)

-----

FRAN ARSMOTET

Jag ar medlem i Edmonton, Alberta Branch
of the Alberta Genealogical Society. Jag
ar i behov av all slags information som
går att f å angående min far och hans förfader. Min far dog 1966.
Hans namn var Gustav Johnsson,(ändrat
från Johannesson nar han anlände till
Ellis Island, USA, omkring 1902).
Han var född 1884 2 5 / 2 i Arvika landsförsamling. Hans far, Johannes Andersson,
född 1850 30/5, och mor var Ida Svensdotter, född 1854 12/1. De gifte sig i
Arvika landsförsamling 1877 9/9.

OVRIGA VAL

FRAN ARSMÖTET

Till ordinarie ledamöter omvaldes:
Ingrid Johansson, Grums
Anette Stenback, Hagfors
Ingvar Dahl, Arvika
Till ordinarie ledamöter nyvaldes:
Sonja Petersson, Karlstad
..
Bo Cider, Molkom (fyllnadsval, 1 år)
Till suppleanter omvaldes:
Anneli Möller, Karlstad (fyllnadsval, 1 år)
Lisen Schutzer, Arvika
Berit Olsson, Forshaga

Min mor har nämnt att far hade fem syskon, Detta innebar att styrelsen utökades med
Amelia, Dagny, Axel, Annie och Marie. Jag 1, till 7 stycken ordinarie.
har inga data om dem.
Till revisorer valdes:
All slags hjälp för att spåra den svenska Johan Backlund, Karlstad (omval)
familjehistorien mottages med tacksamhet. Inger Prånge, Karlstad (nyval)
Jag ar villig att ersatta kostnader för
Till revisorsuppleant valdes:
eventuella dokument.
Bengt Tholin, Karlstad (omval)
(forts. sid. 13)

Värmland far
C)

eget landsarkiv.
Fullproppade med starka
och tungt vägande skäl att
förlägga ett landsarkiv till
Värmland blev professor,
Pär-Erik Back, och arkiv.
radet, ClaeS Gränström,
d&de p&mandagen deltog
i Värmlandsarkivs argumentation i Gamla Badhuset om fiirdelen med ett
landsarkiv i länet.
Pär-Erik Back och Claes
Granström utreder pA regeringens uppdrag hela arkivväsendets framtida utformning, vilka atgarder som ska
göras för att förbättra och
anpassa det till samhällets
förändring.
- Vi ser över vilken organisation det ska ha. Om
det ska vara centralistiskt eller fortsatta p& regionala enheter som idag. Vid jultiden
kommer vart betänkande, sa
Pär-Erik Back.

Ett 30-tal representanter
för myndigheter. institutioner, organisationer och företag deltog i mötet.
Det landsarkiv Värmland
idag tillhör ligger i Göteborg
och omfattar fyra lan. Och
det anses ligga alltför långt
bort, och det ar krångligt för
dem som vill forska.
- Landsarkiven a r statliga och d e ansvarar för materialet
gentemot
kommunerna. Materialet omfattar allt från enskilda bruksarkiv till personarkiv, sa Clae s Granström.

KLIPP UR VARMLANDS FOLKBLAD.
BLAD
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Han påpekade att med dagens snabba samhallsomvandling miste materialet
hållas lättillgängligt för allmänheten och det sker bast
om dokumentationen finns
på papper, ansag han.
Värmland har idag tre valfungerande arkiv i Gamla
Badhuset:
Varmlandsarkiv. som består av en sammanslutning
av 24 privata foretag,
Landstinget och Forshagas,
Karlstads och Kristinehamns
kommunern.
Där finns ocksi Folkrörelsernas arkiv, som -omfattar
50-talet förbund och organisationer och Emigrantregistret.
- Vi vill ha en komplett
bild av arkiven och det får vi
genom att få ett landsarkiv i
Värmland. Och det önskemålet för vi har idag till de
b i d a utredarna. De f å r ocksá en bild av vara idag sam-

1987.

SE AVEN SIDAN

lade arkivresurser som val

kan jämföras med landsarkiv
p i andra orter, sa landstingsradet, Gunborg Strömdal (s),som sitter i arkivkommitten.
,

FORSHAGA
Det önskade landsarkivet
bör ligga i Forshaga där nuvarande arkivdepan finns.
Där finns idag 14 000 hyllmeter dokumentation. Landstinget har i hr anslagit 2 milj
kr till en utbyggnad p& 2 500
hyllmeter.
- Vi har plats där för ytterligare 10 000 hyiimeter
och ur forsknings- och
kulturpolitisk synpunkt ar
det väldigt viktigt att vi f&
ett landsarkiv till länet, sa
Gunborg Strömdal.
I januari i år motionerade
d e b i d a socialdemokratiska
riksdagsmannen,
Kristina
Svensson och Magnus Persson, om att förlägga ett
landsarkiv till Karlstad.

13. I

DETTA MEDLEMS-

VIGSELREGISTER I CLAESPROJEKTET

Vigselboksregistreringen enligt det s k
Claesprojektet ar nu klar för 10 församlingar i Värmland.
* Lungsund, 1687 - 1860
* Bjurkarn, 1702 - 1860
* Gräsmark, 1750 - 1805, 1838 - 1860
* Rudskoga, 1689 - 1869
* Karlanda, 1694 - 1704, 1767 - 1795
* Norra Råda, 1730 - 1860
* Visnums Kil, 1706 - 1860
* Södra Råda, 1685 - 1860(ej ännu från
trycket)
* Gillberga, 1688 - 1860
* Frykerud, 1708 - 1860
För övriga landskap ar följande klart:
DALARNA
* Silvberg, 1663 - 1774
DALSLAND
* Fröskog, 1703 - 1860
* Animskog, 1711 - 1860
* Tösse-Tydje, 1688 - 1860
* Dals Ed, 1706 - 1861
* Töftedal, 1706 - 1861
* Gesater, 1707 - 1861
* Håbol, 1688 - 1861
* Skållerud, 1761 - 1860
* Nössemark, 1748 - 1789, 1820 - 1836
* Edsleskog, 1785 - 1860
* Rölanda, 1717 - 1861
* MO, 1703 - 1861
* Amål, 1736 - 1860

HALSINGLAND

*
*

Färila, 1711 - 1860
LOS, 1752 - 1775, 1847 -

SMALAND

*
*

Marback, 1643 - 1860
ojaby, 1693 - 1860

OSTERGOTLAND

*
*
*

Östra Skrukeby, 1635 - 1860
Lillkyrka, 1667 - 1860
Vist, 1640 - 1863

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GF-Aktuellt (Genealogiska Föreningen,
1984:58)
* VSGF-bladet (Västra Sv. Gen. Förening,
1984:1)
* GU-Nytt (Genealogisk Ungdom, 1984:41)
* MGF-Nytt (Midalva Genealogiska För.,
1981:4)
"läkttavlan (Staffanstorps Slaktforskarförening, 1984:l)
* Aliranor (Söderhamns Slaktforskarför.,
1984:1)
* Anno Domini (Nohra stadz och bergslagz
slegtforskare, 1983:3)
* Vallonattlingen (endast 1975:1, samt
ett matnyttigt index till skriften
Vallonattlingen)
* Slaktforskarnytt (DIS, 1984:18)
* AnRopet (StorStockholms Gen. Förening,
1986:1)
* Vastgötagenealogen (Vastgöta Gen. För.,
1984:2)
* VGF-kontakt (Vastgöta Gen. För., 1985)
* Slakten (Södra Västerbottens Gen. För.,
1986:5)
* Slaktbiten (Forskarföreningen Slakt och
Bygd, Bollnas, 1987:2)
* Slaktbron(Kavlingebygdens Slakt- och
Folklivsforskare, 1987:l)
* Ättlingen (Skövde Genealogiska Förening, 1987:3)
* JIS-Nytt (Jämtlands lans släktforskareförening, 1987:29)
* Slakthistoriskt Forum (Sveriges Slaktforskarförbund, 1987:l)
* Swenson Center News (Swenson Swedish
Immigration Research Center, Rock Island, 1986:l)
k

* Midalva Gen. Förenings medlemsförteckningar 1983 - 1986
* Söderhamns Slaktforskarförenings forskarförteckning 1983
* Västerås Slaktforskarklubbs forskarförteckning 1984 och 1988, Matrikel 1987
* Södra Västerbottens Genealogiska Förenings medlemsförteckning 1987188
* Kavlingebygdens Slakt- och Folklivs-

forskares slaktforskarförteckning
De värmländska vigselböckerna finns tillgängliga på Gamla Badhuset. Man vänder
VIGSELBOKSREGISTER PROJEKT CLAES
sig till Torun Mossfeldt eller Bo Cider
Alla utkomna för Värmland (se ovan).
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MEDLEMSBLAD BÖCKER OCH FORSKARFÖRTECKNINGAR PI.
M. I VART ARKIV I GAMLA BADHUSET

MEDLEMSBLAD
Inom parentes anges det första numret son
finns.

*

Nytt från Varmlands Släktforskarförening (1984: 1)

* De basta böckerna om Karlstad, utg. av
Varml. museum och Karlstads bibliotek
* Wermlandica 1985 och 1986
* Bomärken i Medelpad, Valter Bergsten
* Fryksdals härads domböcker
~ikrof
ilm- och arkivkatalog, Rudskoga
socken i Värmland

e

* Datalistor över

*
*
*

svenskamerikanska församlingar i några counties, framtagna
av Bertil Grundström, Tranås
Lindbergsslakten, en smedslakt från
Värmland, av Sven Persson, Alingsås
Sune Hårdings släktkrönika, av Sune
Hårding
Svenska Antavlor, 1987:6, av Sveriges
Slaktforskarförbund

...................................

(forts. från sid. 11)

FRAN

ARSMOTET

FRAN ARSMOTET

ÖVRIGA VAL
Till materialförvaltare valdes:
Bo Cider, Molkom
Han invaldes i styrelsen som eftertradare till Torun Mossfeldt, och liksom henne, arbetar han på Emigrantregistret.
Det innebar att Du som i fortsättningen
vill komma åt vårt arkiv, söker Dig
till Emigrantregistret överst i Gamla
Badhuset.
MEDLEMSAVGIFT FOR 1989
Medlemsavgiften höjdes, på styrelsens
förslag till 60 kr för medlem, och 10
kr för familjemedlem. Höjningen galler
från 1 januari 1989.

På mötesordförandes förslag ändrades 5 5
i stadgan genom följande tillägg:
Arsmötet utser också redaktör för föreningens medlemsblad.
Tillägget görs för att säkerställa en
fortsatt utgivning av ett medlemsblad,
aven efter det att nuvarande redaktören
avslutat sitt uppdrag. stadgeändringen
måste godkännas av nästa ordinarie årsmöte.
FORSKARKATALOGEN FOR VARMLAND
Peter Olausson informerade om hur långt
arbetet med katalogen kommit. Se sidan
4 i detta medlemsblad.
SVERIGES SLAKTFORSKARFORBUND - GF
Brytningen mellan Sveriges Slaktforskarförbund och Genealogiska Föreningen
tycks nu vara ett faktum. Ett påtagligt
bevis för detta ar att förbundet numera
har sina lokaler i Bromma.
Postadressen ar:
Sveriges Slaktforskarförbund
Box 15222
161 15 Bromma
Besöksadress: Västerled 2, Bromma.
Tel. 08/26 12 20

f

VIGSELBOKSREGISTRET CLAES
Nuläget sammanfattades, och mötesdeltagarna uppmuntrades till att fortsatta
att beta av de dryga 80 församlingar
som återstår innan värmland ar fardigregistrerat. Se aven sidan 12.
RESA TILL VALLONBRUK I UPPLAND
Anmälningstiden ar utsträckt till sista
mars. Planer finns på att utöka programmet med en träff med en slaktforskarförening i Uppland. Se aven kallelsen
till årsmötet.
ERSATTNING TILL ORDFORANDE OCH KASSOR
Som ersättning för ospecifiserade utgifter beviljades ordförande 750 kr,
och kassören 500 kr.
ETT VARMLANDSKTLANDSARKIV?
Under rubriken "Tankar kring ett varmlandskt landsarkiv", höll Varmlandsarkivs chef Bode Janzon ett föredrag.
(se aven sidan 11) Den statliga utredning, som förhoppningsvis leder fram
till ett landsarkiv i Värmland, har
ännu ej kommit från trycket, så an vet
vi inte så mycket. Det finns i alla
fall gott hopp om att vi någon gång i
mitten av 1990-talet har vårt landsarkiv.
Förutom landsarkivorganisationen, berörde Bode Janzon Varmlandsarkivs nuvarande
verksamhet. Han berättade bland annat
att arkivet har en enhet i Kristinehamn,
som arbetar med bokbinderi och mikrofilmning. Filmningen ar nu inriktad på
stammo- och nämndprotokoll från de upphörda kommunerna i Värmland. Som exempel
angav han f d Visnums kommun i sydöstra
hörnet.
AVTACKNINGAR
Avgående ordförande, Anders Höglund,
samt ledamoten Torun Mossfeldt och revisorn Sten Ek, avtackades. De två sistnämnda var ej närvarande, varför det har
riktas ett tack till dem för deras insats
för föreningen.
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NYA MIKROFILMER PÅ EMIGRANTREGISTRET

Emigrantregistret har utökat sin samling
mikrofilmer. Förutom alla Värmlands församlingar, finns nu födde, vigde och
döde, 1860 - 1897 för:
Bjurtjarn, Degerfors, Grythyttan, Hällefors, Karlskoga, Nysund och Svanskog.
Hela kyrkoarkiv finns för:
Tyngsjö(W), Amneharad (R), Finnerödja(R)
Mo (P) och Safsnas(W).
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STADGAR
51

FOR

VARMI ANDS SI A K T F O R S K A R F O R F NI N G
5 11

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 slakt- förandes mening.
och hembygdsforskning och förena dem,
som delar detta intresse.
§ 12
Styrelsen sammanträder på ordförandes
§ 3
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
§ 13
Styrelsen skall utse kontaktpersoner
fastställer.
för föreningen i varje region av Varm§ 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
55
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
till
ändring
av dessa stadgar
§ 6
Arsmötet utser två revisorer och en re- skall i skriftlig form inlämnas till
styrelsen 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
stadgeandrtng.
Arsmötet utser en valberedning på tre
personer, varav en ar sammankallande.
5 17
Beslut om föreningens upplösning skall
Valberedningens mandattid ar ett år.
fattas av två på varandra följande med§ 8
lemsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd
Räkenskaper skall föras per kalenderår
av minst 3/4 av de vid mötena narvaranoch revideras' förs årsmötet.
de medlemmarna fordras för att beslut
om
upplösning av föreningen kan tas.
§ 9
Kallelse till årsmötet samt föredragSista mötet avgo% varthän föreningens
ningslista skall utsändas minst tio
samlingar och ekonomiska tillgångar
dagar i förväg.
skall överlämnas.
Föreningens namn är Varmlands Släktforskarförening.

'

- II

§ 10
Motion till årsmötet skall inlämnas
till styrelsen senast den 15 januari

2

VALBEREDNINGENS PROBLEM, ELLER*

Dessa stadgar antogs vid föreningens
grundande lS/12 1983. Arsmötet 1986
iindrade antalet ord. ledamöter till 7.

7

allas problem. Av det följer att alla
måste anstränga sig. Det går alltså
Som framgått på annan plats i medlemsinte
att bara vänta på att någon annan
bladet, saknar föreningen för narvaranskall
göra någonting.
de en ordförande. Valla Johansson i
Du
når
valberedningen på tel.:
Säffle, Titti Leidzén i Karlstad och
0550/815
25 (~ndersHöglund)
Anders Höglund'i Kristinehamn, har i
054118
44
33 (Titti Leidzén)
uppgift att vaska fram en kandidat före
O533/
143
71
(Valla Johansson)
den 11 april, d v s till nästa styrelsemöte. Frågan ar om det bara ar valbeLAT DIN TELEFON GA VARM! ! ! ! !
redningens problem, eller om det ar
allas problem.
m..

Som medlem, och som ingaende i valberedningen, anser jag nog att det ar
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