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S t a d a a r  
Antagna den 15 december 1983. 
hdringsbeslut vid ärsmöten 1986 
och 1989. 

1 Föreningens namn är Värmlands 
SläktforsMorening. 

2 Föreningens ändamåi är att inom 
Varmland stödja och stimulera intresset 
för slakt- och hembygdsforskning och 
förena dem, som delar detta intresse. 

3 Medlemskap erhåiler den, som anmä- 
ler sitt intresse för föreningeas verk- 
samhet och betalar den årsavgift, som 
årsmötet faststäiier. 

4 Arsmötet är föreningens högsta be- 
slutande organ och halles under 
febmari eller mars &ad varje år. 

5 Arsmötet utser orWorande, fyra till 
sju ordinarie styrelseledamöter och fyra 
suppleanter för dessa. Styrelsens man- 
dattid är två år med växelvis avgång för 
halva styrelsen vart år. 0rdf"orandens 
mandattid är ett år. Arsmötet utser 
också redaktör för föreningens med- 
lemsblad. 

6 Arsmötet utser två revisorer och en 
revisorssuppleant, samtliga med ett års 
mandattid. 

7 Arsmötet utser en valberedning på tre 
personer, varav en är sammankallande. 
Valberedningens mandattid är ett år. 

8 Rakenskaper skaii föras per kalen- 
derår och revideras före årsmötet. 

9 Kallelse till årsmötet samt föredrag- 
ningslista skall utsändas minst 10 dagar 
i förväg. 

10 Motioner till årsmötet skall i n i ä m ~ ~  
till styrelsen senast den 15 januari. 

11 Rösträtt vid årsmötet och andra 
föreningsmöten utövas av varje när- 
varande medlem med en röst. Lotta  
avgör vid lika röstetal i valfrågor. Vid 
lika röstetal i övriga frågor avgör 
ordförandens mening. 

12 Styrelsen sammanträder på ord- 
förandens kallelse. Styrelsen äger fatta 
beslut, då minst tre ledamöter är när- 
varande. 

13 Styrelsen skall utse kontaktpersoner 
för föreningen i varje region av V h -  
land. 

14 Siyrelsen verkstäiier föreningens 
beslut och svarar för de löpande ären- 
dena under mandatperioden. 

15 Alla sammanträden protokoWors. 
Justeringsman utses vid alla möten till 
att jämte ordflkanden justera protokol- 
let. 

16 Förslag till ändring av dessa stadgar 
skaii i slaiftlig form blämnas till 
styrelsen minst en månad före årsmötet. 
Stöd av minst 2/3 av de vid årsmötet 
närvarande medlemmarna fordras för 
en stadgeändring. 

17 Beslut om föreningens upplösning 
skall fattas av tva på varandra följande 
medlemsmöten, varav ett är årsmöte. 
Stöd av minst 314 av de vid mötena 
närvarande medlemmarna fordras för 
att beslut om upplösning av föreningen 
kan tas. Sista mötet avgör varthän 
föreningens samlingar och ekonomiska 
tillgångar skaii överlämnas. 

Manusstopp för 1 W2:2 
ar 5 maj 



Nytt fråu Värmiands p] ~iäktforskarf"0reoio~ 

Kallelse till årsmöte 

Förslag till dagordning Noteringar 

1 

Mötet öppnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Söndagen den 22 mars kl 1300 håller Varmlands Slaktforskarförening 
årsmöte. Vi samlas på Gamla Badhuset i Karlstad. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Anders Sandin att 
föreläsa om in- och utflyttning av smeder i Ransäter. 

Fråga om mötet anses stadgeenligt utlyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Godkännande av dagordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Val av mötesordförande 
Val av mötessekreterare 
Val av justerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Verksamhetsberättelse och räkenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Revisionsberättelse 
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

10 Medlemsavgift för 1993 
1 1 Val av ordförande för 1992 
12 Val av ordinarie ledamöter för 1992-1993 
13 Val av suppleanter för 1992- 1993 

14 Val av revisorer och rev.suppleanter för 1992 
15 Val av redaktör för 1992 
16 Val av valberedning för 1992 
17 Motioner 

18 Övriga frågor 
19 Mötet avslutas 

KURS I ARKNKUNSKAP forskare som vill iära sig mera om 

Innevarande k å r  pågår en lam i arkiv kan ha nytta och giädje av lamen. 
Anmähiingstiden går ut den 15 maj. arkivkunskap vid Högskolan i Karlstad. InfO1llliltion om etc 

En ny kurs är planerad till iäsåret 
92-93. Kursen är  avsedd främst för kan erhåilas från högskolan fr o m 

dem som vill iära sig hur man ordnar början av april. 

och förtecknar ett arkiv, men även BGm 

I Biiaga tiil detta nummer : inbetalningskort I 

NASTA NUMMER 
Utlovad karta över kommunerna i 
Värmland 1990 har vi måst flytta tiil 
nästa nummer av utrymmesskäl. 

I nästa nummer kommer även 
Rapport frh Arsmötet 
Yaiionemas väg till Sverigesn. 
Rapport f& föredrag av doc Eric 
de Geer. 
Antavlor 
Kommunkarta 1990 



Nytt från Varmlands 11992: 1 Isiäktforsl<arfiorening 

Verksam hetsberattelse 1 991 

Föreningens åttonde verksamhetsår 
omfattar tiden 1991-01-01 till 1991- 
12-31. 

Föreningens ändamAl är att 
stödja och stimulera intresset för släkt- 
och hembygdsforskning i Värmland 
och förena dem som delar detta in- 
tresse. Föreningen är ansluten till 
Sveriges S1äkiforskarf"orbund. 

Medlemskap i föreningen erhåiier 
den som anmäler sitt intresse och 
betalar medlemsavgift. Vid årets slut 
hade föreningen 406 medlemmar (varav 
18 famiijemediemmar), vilket är en 
ökning med 27 sedan förra verksam- 
hetsårets slut. 
Medlemsutvecklingen har varit föl- 
jande: 
Antal medlemmar per 90- 12-31 379 
Nya medlemmar under 1991 +46 
Avlidna -1 
Utebiiven medlemsavgift - 18 
Antal mediemrnar per 91-12-31 408 

Medlemsavgiften var för 1991 80 
kr för ordinarie medlem och 10 kr för 
familjemedlem. För 1992 har årsmötet 
beslutat att höja medlemsavgiften till 90 
kr för ordinarie medlem. 

Styrelse 
0rdfo"rande Lars-Gunnar Sander, 
Forshaga 
Vice ordförande Ingrid Johansson, 
Värmskog 
Sekreterare vakant 
Kassör Stig Jonasson, Kristinehamn 
Ledamöter Bo Cider, Molkom 
Eivor Lantz, Hammarö 
Sonja-Peterson, Karlstad 
Annette Stenbäck, Råda 
Suppleanter 
Janet Leffler, Skoghall 
Valla Johansson, Säffle 

Bertel Swanson, Edane 
Gunhild Svensson, Karlstad 

Ovriga funktionärer 
Revisorer Ingrid Prånge, Karlstad. 
Gunnar Jonsson, Säffle. 
Revisorssuppleant Bengt Tholin, Karl- 
stad. 
Valberedning John André, Karlstad 
(sammadaiiaude). 
Allan Johansson, Säffle. 
Ulla Larsson, Edsvalla. 
Redaktör Bernhard Granholm, Grums. 
Materialf"0rvaltare Bo Cider, Molkom. 

Styrelsens arbete. Styrelsen har 
håliit sex protokoliförda sammanträden. 

Sonja Peterson har ordnat föreningens 
arkiv och försett detta med ändamåls- 
enliga register. 

Ny utformning och dibutionssätt av 
medlemsbladet har dilaterats och 
kommer att testas under 1992. 

Lars-Gunnar Sander har deltagit i 
Siäktforskarf"0rbundets ordförandekon- 
ferens i Oskarshamn den 27 september. 

Lars-Gunnar Sander och Bo Cider har 
som ombud representerat föreningen 
vid förbundsstämman i Oskarshamn 
den 28 september. 

Medlemsmöten 
24 mars - Arsmöte med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Föredrag av 
Alfred Ohrback om den gamla kartan i 
släktforskningens tjänst. 

3 april - Besök på Lantmäteriet i 
Karlstad. 

13 april - Anbytariräff. Nordmarks 
härad på biblioteket i Arjäng. Stig 
Blom och Gösta Johannesson berättade 
om bygden. 

19 sept - Besök på Karlstads kom- 
munarkiv.En videoupptagning från fjol- 
årets släktforskardagar i Västerås 
visades: Nils William Olsson: "Hur 
man finner sina anfäder i Nord- 
amerika." 

17 okt - Besök på Skolinuséet och 
Carlstads-Gillet i Karlstad. En 
videoupptagning från fjolårets siäktfor- 

skardagar i Västerås visades: Ingrid 
Arteus: ' 'Om stadskvinnors för@ rj- 
ningsmöjligheter." 

30 nov - Höstmöte på Gamla Badhuset 
i Karlstad. Föredrag av Björn Lippold: 
"Knekten i helg och söcken." 

h i g  medlemsservice 
Medlemsbladet har utkommit med e r a  
nummer. Utbyte av medlemsblad har 
skett med ett %tal andra siäktforskar- 
föreningar. De förvaras i föreningens 
arkiv på Gamla Badhuset och kan lånas 
av medlemmarna genom materialf"0r- 
valtarens försorg. Styrelsen har ocksa 
besvarat ett antal brevfrågor både från 
medlemmar och icke medlemmar. 

Ekonomi 
Resultat- och balansrälmig bifogas 
verksamhetsberättelsen. Enligt årsmö- 
tets beslut kommer medlemsavgiften 
för 1992 att höjas till 90 kr. Föreningen 
har för år 1992 erhåilit ett bidrag från 
landstinget om 5600 kr. 

Slutord 
För den alltjämt växande släktforskar- 
rörelsen har biblioteken spelat en cen- 
tral och viktig roll. Många bibliotek har 
också på måuga sätt givit släkiforskama 
en enastående god service. Inför det 
kärva ekonomiska k l i a t  som kom- 
munerna nu stäiis inför kan dessa 
tvingas att vidta drastiska åtgärder. Man 
kan då befara att bl a släktforskarna 
kommer att drabbas av nya och höjda 
avgifter på bibliotekens tjänster. I detta 
läge får s1äktforskarfo"reningarna en allt 
viktigare roll som förmedlare av infor- 
mation om redan utforskade släkter m 
m. Detta är en spännande och intressant 
uppgift som gör att föreningen kan se 
framtiden an med tillförsikt. 

Karlstad i februari 1992. 

--Grnar Sm&r ordf 
hgniiJobmmm vice ordf 
Amekte SImhCk sekreterare 
S& J ~ ~ s ; T o / I  kassör 
EivorLmb ledamot 
Bo Ci&r ledamot 
Sonya P e t e e  ledamot. 



Nytt från Varmlands  läktf forskar fören in^ 

Resultaträkning 
Intäkter 
Medlemsavgifter 
Överskott försäljning skrifter 
Bidrag från Landstinget 
Räntor 

Summa intäkter 

Kostnader 
Kopiering och tryckning 
Porto 
Diverse administration 
Möten 
Litteratur och material 
Resor 
Medlemsavgift Slaktforskarförb 
Avskrivningar 

Summa kostnader 

Arsresultat 

Balansräkning 
Tillgängar 
Postgiro 29.542.20 
Fordringar hos medlemmar 400.00 
Inventarier 1.794.00 

Summa tillgångar 3 1 J36.20 

Skulder och Eget kapital 
Upplupna kostnader 8.397.80 
Förutbetalda medlemsavgifter 170.00 
Eget kapital balanserat fran 
föregaende Ar 13.362.48 
Arets överskott 9.805.92 23.168.40 

Summa skulder och eget kapital 31.736.20 

SVAR Information 
I Norrland pågår några intressanta Kyrkoarkiven, Fränsta. Komplet- 
projekt. De är placerade där bl a av terande mikrofilmning av kyrkböcker 
sysselsättningspolitiska skäl. fram till 1895 pågår. Nyfilmning av 

kyrkböcker fram till 1991 påbö jas  i Forskningscentrum i Ramsele. iuli 1992. 
d~ - -  - -  

Mikrofilmning av brandförsäk- SCB RhkatteVerbb foUmok- 
ringshandlingar i Junsele. Ar i stort sett 
klart. Omfattar brandförsäkringar 1782- föringsmaterial i Kiimpfjäil. Mikro- 

filmning av utdrag ur SCB utdrag över 
1930.60.000 försäkringar har fiImats. bl a emirner i regi 

mikrofumning av material från skatte- 
myndigheten i Stockholm. 

Motion 1 

Nytt namn pii medlemsbladet 
Efter att i 2 år varit redaktör för 
medlemsbladet har jag funnit att nam- 
net på bladet, Nytt från Värmiands 
Släktforskarf"orening, är svårhanterligt 
när det skall användas i löpande text. 
Det skriv t ex Nytt från ..., en 
benämning som jag tycker är för 
neutral och intetsägande. Jag har för- 
sökt införa förkortningen NFV, vilket 
är menat vara en förkortning likt NWT 
och VF. NFV är menat för släktfor- 
skare bli en vedertagen förkortning. 
Detta är dock en nödlödng. 

Att Anders Höglund när han bildade 
Värmiands SWorskarforeniag gav 
medlemsbladet detta blygsamma namn 
är inte att klandra. Han kunde ju inte 
ana att föreningen skulle växa så snabbt 
som den gjorde, bl a tack vare det 
utmärkta medlemsbladet Anders 
utvecklade till vad det har blivit. 

Jag föreslår M o r  att ärsrnötet ger 
styrelsen mandat att ge medlems- 
bladet ett nytt namn. Jag kommer att 
föresla styrelsen utlysa en pristävling 
till viken medlemmarna och övriga 
läsare av bladet skall få iämna bidrag. 
Malet bör vara att medlemsbladet har 
ett nytt namn till årgång 10 år 1993. 

Motion 2 

SläktforskarNytt 
Jag föreslår att hrnötet sank- 
tionerar att styrelsen fh ändra nam- 
net pai medlemstidskriften Nytt frän 
Värmlands SläktarforsWorening 
till SWitforskarNytt. 

Det visar sig bli ailtför tungrott att 
hänvisa till denna publikation som dock 
innehåller en hel del intressant material, 
som måhända systerpublikationer har 
nytta av. Om föreslaget namn skulle 
vara upptaget av annan skrift föreslår 
jag alternativt att årsmötet uttalar sig 
för eller emot och uppdrar At styreisen 
att handlägga ärendet. 



Nytt från Värmiands ~ 1 ~ l ä k t f o r s k a r f o " r e n i n ~  

An bytarträff i Grums 
Anbytarträffen den 15 januari 
berörde Grums härad och avhölls i 
hembygdsrummet p& biblioteket, 
Grums. Bibliotekschefen Inga 
Adamsson hälsade välkommen 
varefter Bengt Sundh höll ett fak- 
taspäckat och intressant kberi  över 
Grums i gamla tider. Bengt Sundh 
var kommunstyrelseordförande i 
Grums 1971-82. 

Borgvik 
Borgvik är ett gammalt industriområde. 
På 1600-talet anlades ett jämbruk 
Under 1700-talet blomstrade orten och 
bruket. Det sägs att Karl X11 på väg tiil 
Norge ska ha utlovat att göra Borgvik 
tiil stad. Som bekant blev kungen 
förhindrad att infria löftet. Under slutet 
av 1700-talet ägdes bruket av två 
bröder Borgström. Trots a f f ä ä a r b e -  
tet var de osams. De byggde en 
herrgårdsbyggnad i två delar. Man 
kunde ännu på 1950-talet se en tydlig 
skarv i taket på byggnaden. 

1850 hette ägaren Sköldebrand. Han 
köpte säteriet Blomberg vid Kinnekulle. 
Vintern det året köpet ägde rum låg 
isen över hela Vänern och flyttningen 
av bohag skedde över isen. Två bröder 
till Bengt Sunds farfar följde med. Idag 
finns 300-400 av deras ättlingar regist- 
rerade i Västergötland. Farfar Sundh 
stannade kvar. En laniositet är att han 
var född 2912 l824 och hade således 
endast 25 födelsedagar. 1865 var han 
med om att lossa en båt, som förde 
med sig kolerasmitta. Sundh klarade 
sig, men han förde med sig smittan 
hem tiil sin hustru som avled i sjukdo- 
men. 

Borgvik skulle ha varit ett av Sveriges 
äldsta turistområden. Engelska lorder 
reste dit för att fska laxöring. 

Agnhammar 
I Agnhammar fanns landskapets första 
ångsåg. Man var även bland de första 

att med hjälp av ånga generera 
elekiricitet. Patron Hallgren 
anlade har sågverk och hyv- 
leri. Det fanns även ett tegel- 
bruk Stationshuset vid Karl- 
stads centralstation är byggt 
med tegel från Agnhamrnar. 
På 1500-talet bodde lands- 
hövding Johan Botvid Anckar 
tidvis på Agnhamrnar. Han 
deltog i Worandet av jorde- 
böcker i landet. 

Long 
Vid Long uppfördes ett pam- 
pigt slott i timmer. Detta revs 
under andra världskriget och 
användes som kakelugnsved. 

Liljedal 

Del av karta som visar Grums härad 

Vid Liljedal fanns 1781-1917 ett glas- 
bruk Man blåste buteljer. Ca 150 man 
producerade 7-8 milj buteljer per år. 
Tili glasbruket kom yrkesmän från 
Belgien. 

Bengt Sundh berörde även pappers- 
brukets historia. Namnet Gruvön fanns 
dock långt tidigare och sägs ha kommit 
från ordet "grue" = namn på slam och 
avfall från Karlbergsån. Vid dess 
utlopp bildades en ö av grue - Grueiin, 
Gruvön. 

Bandy 
De belgare som kom tili Liljedal förde 
med sig ett spel med boll och klubbor. 
Detta passade bra att utföra på is. 
Bandyn skulle alltså ha funnits här Över 
100 år innan den officiellt infördes 
1895. 

Grums - Värmlands vagga 
Detta är en nutida reklamfras som dock 
äger god täckning. Det finns gott om 
spår från förfader inom häradet. En 
kung Ale ska ha bott i Grums före 
Olov Trätäljas tid. Forskare hävdar att 

man funnit spår av ett slag som ska ha 
statt på Alvikens is på 900-talet. Vid 
Edsholm har Stengänget, en grupp 
amatörarkeologer, funnit en spjutspets 
från 1300-talet. Edsholms borg utgjorde 
en lång tid en port till Vänniand. 
Området vid Edsholms borgruin grävs 
just nu ut med anledning av ny sträck- 
M g  av järnvägen. I modern tid har 
Grums varit föregångare när det gäller 
kollektiva t rafhedel .  Arvid och Klas 
Karlsson bildade 1920 ett bussbolag 
med trafik bl a på linjen Karlstad- 
 rums-~~ika-Arjäng. Detta blev 
sedermera GDG-buss och numera 
SWEBUS, åtminstone en del av det 
sistnämnda företaget. 

Bengt Sundh avslutade sitt kåseri med 
att påpeka att historiska platser och 
skeenden berörts helt kort. För den som 
vili fördjupa sig finns litteratur att läsa 
(se Boktips sida 12) samt kunniga 
personer att fråga. Reidar Vilie har 
kunskaper om Ed, Vilmar Sjöberg om 
Nor, Domar Skafte om Borgvik och 
Ake Kjelleberg om Grums. 

Anbytarträff Väse Härad hålls 9 maj i Hembygdsgården, Vase. 
Se vårens program sida 19 



Studiebesök i Karlstad 

En skolbyggnad med anor 

Föreningsmötet den 17 okt 1991 
inleddes med studiebesök i Gamla 
gymnasiet där nedre vaningen in- 
rymmer Carlstads-Gillets sam- 
lingar, delar av Stadsmuseet och 
Skolmuseet. Andra vaningen di- 
poneras för närvarande av bisko- 
pens kansli. Byggnaden är intres- 
sant eftersom den är Karlstads äld- 
sta skolbyggnad och som sädan 
lyckats överleva de många bränder 
som härjat staden. 

Gamla gymnasiet började byggas 1753 
och togs i bruk som skolbyggnad 1759. 
Huset kallas efter dåvarande konungen 
Adolf Fredrik Gymnasium Adolpho- 
Fredericianum. Det försågs med en 
åttkantig tombyggnad som inrymde ett 
observarium där man med kikare kunde 
utforska stjärnhimlen. I övre våningen 
inreddes en stor prästmötessal, rum för 
stiftsledningen, hörsal för gymnasiet 
samt bibliotek och naturaliekammare 
för samlingar av växter, minerialier, 
uppstoppade djur etc. I nedre våningen 
fanns fyra rum för trivialskolan och en 
sal för gymnasiet samt vakimästarrum. 
I k ä k e n  låg proban eller arresten. I 
dag står huset i sort sett i samma skick 
som det hade från början. Mycket litet 
och varsamt utförda ändringar har 
gjorts. Det speglar en kulturepok när 
bildning och vitterhet med kraft trängde 
ut i svenska samhäliet. 

Karlstads skolmuseum 
Tillsynslärare Knut Jonsson, som är 
museets föreståndare, berättade att be- 
slut om upprättande av ett skolmuseum 
fattades 1977 efter en motion av skol- 
direktör Carl E Carldh. Till lokaler 
föreslogs Gamla gymnasiets bottenvå- 
ning. Samtidigt föreslogs att Carlstads- 
Gillet skulle fA disponera ett rum och 
del av korridor liksom att ett rum skulle 
anslås till stadsmuseets samiingar. 

Stadsfulimäktige antog förslaget och 
1980 kunde lokalema tas i bruk Men 

det är inte första gången som byggna- 
den tjänstgjort som museibyggnad. 
Förutom den naturaliesamling som sko- 
lan påbörjade 1759 sA har byggnaden 
från 1839 intill 1929 innehållit början 
tiil vad som sedan blev Värmlands 
Museum. Det var den Lignellska fon- 
den som 1839 gav ekonomiska möjlig- 
heter till detta. Idag står skolmuseet i 
intimt samarbete med Värmlands 
Museum. 

Sakkunnigt och engagerat berättade 
Knut Jonsson om skolans utveckling 
samtidigt som föremåien från fysik-, 
kemi- och skolsalar gav tidsdimension 
At framstallningen. Inte minst påminde 
1700-talets studerkammare om hur bra 
vi har i dagens samhälie. Verkliga 
klenoder bland föremålen är de båda 
jord- och himmelsgloberna som är äkta 
från 1600-talet. De är tillverkade i 
Holland av den kande globtillverkaren 
Willem Janszon Blaeu som var elev till 
Tycho Brahe på Ven. Det var Blaeu 
som gjorde Tycho Brahes forskningar 
kända ute i Europa. Tycho Brahes 
porträtt finns med pA himmelsgloben. 

Skolmuseets öppettider är l sep-31 maj 
måndag-fredag kl 10-12 och torsdagar 
M 17-19. Sommartid 1 juni-30 aug är 
tiderna måndag-fredag kl 13-1530 och 
då är det främst turister, in- och 
utlandska skolkiasser och svensk- 
amerikaner som utnyitjar guiden som är 
gratis. Att så många svensk-amerikaner 
besöker Karlstad är inte bara pi% grund 
av routen Stockholm-Oslo utan Emi- 
grantregistret i Karlstad torde ha sin 
andel däri. 

Carlstads-Gillet 
Carlstads-Gillet bildades 1944 och är 
dedes ett relativt ungt tillskott till 
föreningslivet i Karlstad. Men det var 
en grupp av honoratiores som ville göra 
något mer för staden. De sade att de 
vilie ha ett gille som skuile kunna 
sprida kännedom om Karlstads historia. 

Det skulle väcka intresse för bevarande 
av stadens ur historisk, topografisk, 
konstnärlig eller kulturell synpynkt vär- 
defulia minnesmärken och egendomlig- 
heter. Det skulle verka för tillgodo- 
seende av historiska och konstnärliga 
krav vid stadens omdaning och det 
skulle genom sällskaplig samvaro 
uppliva minnet av märkligare tilldragel- 
ser och personligheter. Detta konkreti- 
serades till första paragrafen i Gillets 
stadgar. 

Vice åidermannen Karl-Axel Branzell, 
bisittarna Robert Fast och Harald Pers- 
son berättade om Carlstads-Gillets 
verksamhet under åren som gått. Det 
har varit stora och små frågor som 
bevakats. Många har lett till resultat 
och några har gatt till hävdema som 
inte lyckade. Gillet är inget remissor- 
gan i Karlstad men frågor ställs ofta 
informellt och synpunkter från Gillet 
mottas med respekt. 

Carlstads-Gillets logotyp 

Som medlem i Carlstads-Gillet kan 
manlig ansöka. Praxis är att denne ska 
vara född i Karlstad eller ha bott i 
Karlstad minst 30 år. Gillets rad kan 
fatta beslut om dispens från denna 
allmänna praxis. I stadgarna är pre- 
ciserat att med Karlstad menas staden 
före 1967. 

Gillet avstyrkte med verklig skärpa 
byggandet av ett konserthus i Klarälven 
utanför Folkets hus. Det ansags 
skymma Stenbron som är en kulturrari- 
tet i Sverige. Trots detta ställningsta- 
gande så inser Gillet mte minst ur egen 
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synpunkt att Karlstad väl behöver en sinerades. Den stadshistoriska delen har Några skattepengar ansågs inte finnas 
ordentligt stor konferens- och samlings- 
lokal. Gillets stora medlemsantal gör 
det f n svårt att klara av de gånger på 
året som Gillet samlas till Höst- och 
varting. 

Karlstads Stadsmuseum 
Detta är en ringa del av det som 
tidigare fanns i dåvarande Stadshuset. 
När lokalerna i Stadshusets gatuplan 
togs i anspråk för en kafeteria flytiades 
en del av utställningen över till biblio- 
tekshuset medan huvuddelen maga- 

nu fått en fristad i ett rum i Gamla fördenna ku1tur&ing. 
gymnasiet. Ett anslag ur C Linds fond 
på kr 15000 gav möjlighet till detta. 

HmldPemm 

Av intresse för släktforskare är den stora mängd av affäarshandiingar 
f& 1800-talet och sekelskiftet som skänkts och deponerats. Dessa 
ger detaljer om köpenskapen i staden. Delar av bildmaterialet är 
inlagt i Gillets dator, cirka 4000 bilder, som underlättar sökandet. 
Noggrann dokumentation av fastighetsbesthdet p& Herrhagen för 
hen 1967-68 f m ,  skänkt av KMW Fotoklubb. Gillets skriftserie 
innehaller detaljerad beskrivning av personalia och historik. Gamla 
hrkogärden pä Sundsta är t ex ingaende redovisad. 

Den indelte soldatens vardag 
Vid föreningsmötet 30 nov på Gamla 
Badhuset, Karlstad, och intör ett för- 
vånansvärt litet antal släktforskare gav 
Björn Lippold, anställd vid Regements- 
museet P4/Fo35 Skövde, en färgstark 
berättelse om den indelte soldatens liv i 
helg och söcken. Själv f& soldatsläkt 
kunde Björn Lippold ge sin syn på 
upplevda kontakter med indelta soldater 
i deras egen miljö i soldattorpen. 

- Vilka var det som sökte sig till 
indelningsverket? - Vad hade solda- 
ten för social bakgnuid? - Vad fick 
soldaten för yrke och utbildning? - 
Vad blev det av honom niix han 
slutade som aktiv? Pension? - Hur 
stor familj fanns det i de smä 
soldattorpen? 

Björn Lippold redogjorde för det resul- 
tat som Centrala Soldatregistret nått i 
och med att ett samordningskansli 
inrättats vid P4/Fo35 i Skövde dit f n 
10 landskapsregister anslutit sig, Söder- 
manland, Skaraborg, Småland, Alvs- 
borg, Uppland, Skåne, Gotland, h e r -  
götland, Halland och Bollnäs Soldatre- 
gister jämte Krigsarkivet i Stockholm. 

Indelningsverket inrättades i Sverige 
1682 och följdes av landskapsvis fast- 
ställelse under åren som följde. När 
indelningsverket 220 år senare ersattes 
av ett värnplikissystem hade unge

fär 

300.000 man varit i kontakt med 
verket. Om man lägger till att varje 

soldat varit gift och haft fem barn blir 
det cirka två milj människor som måste 
registreras. 

Tvi övningar 
En indelt soldat kallades årligen till två 
övningar, vanligen i juni och septem- 
ber. Det var under de tider som 
lantbruket hade lågsäsong. Soldaten 
fick iära sig att läsa, skriva och att 
förstå. Det sista, att förstå, är viktigt. 
Där formades den blivande medlem- 
men av samhäilet som hade sänt denne 
oslipade diamant och som fick honom 
tillbaka bättre utbildad. Men inte bara 
detta, soldaten fick även en gedigen 
fackutbildning i yrken från Dräng till 
Pistolsmed, S komakare, Skräddare, 
Smed, Snickare eiier Timmerman. 

Den indelte soldaten kom åter i det 
kommunala livet som en person som 
bar med sig en lamskap som inte andra 
hade lainnat bibringa sig. Andra i 
kommunen, det gäller prästen, skol- 
läraren och klockaren som var de 
normalt bestämmande, hade inte varit 
utanför landets grämer medan soldaten 
som kom hem hade varit i främmande 
länder som Finland, Ryssland, Tysk- 
land, Frankrike, Danmark, och Norge. 
Det där var vikiigt. Det gav en social 
hylla att placera den hemvändande 
soldaten på. Han var ingen nolia. Han 
hade sett mer, gjort mer och förhopp 
ningsvis visste mer. Och i de sväitfödda 

Officer och timmerman i uniform m/ 
1815 vid Göta kanalbygge 1810-1832. 
Bilden från Försvarsmedia: 4 historiska 
uniformsmotiv. 

socknarna sågs den hemvändande sol- 
daten som en rikeman eftersom han till 
skiiinad från andra hade en sold som 
betalades med riksmynt. 

Soldatänkan 
Det förutsattes att den indelte soldaten 
skulle vara gift. Här kunde ibland 
uppstå problem som Björn Lippold gav 
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exempel på, när efter två krig änkan 
gav plats i sitt soldattorp för den tredje 
indelte soldaten och både den förste 
och andra dök upp efter diverse långa 
marscher från främmande temtorier. 
Det fanns ingen Röda kors organisation 
som på den tiden hjälpte till. Efter 
kyrkoherdens brev till biskopen och 
biskopens brev u1 ärkebiskopen löstes 
problemet salomoniskt genom att ärke- 
biskopen fastställde att första äktenska- 
pet gäiide. Tank, det skulle sunda 
förnuftet kunna ha sagt från början. 

Men soldatänkans skydd var praldikt 
noll. Hade hennes man avlidit i tjänst, 
så måste hon flytta från torpet. Vart 
hon flyttade brydde sig vanligen ingen 
om. Och där fanns problemet genom att 
det inte alltid fanns ett backstugetorp 

tillgängligt och inte d t id  fanns en vilja 
i socknen att hjälpa till. Aven här 
hängde det på soldatens image i sock- 
nen. Vi får inte glömma att den indelte 
soldaten hade til1fo"rt sin socken något 
väsentligt, sitt yrkeskunnande, sin 
vidare världserfarenhet, sin genom de 
årliga övningarna uppdatering av dags- 
laget. Inte minst viktigt var att den 
indelte soldaten genom sin sold var en 
av de få som i det ursprungliga svenska 
samhället tilrorde detta kontanter. 

Den indelte soldaten var en betydelsfull 
person ute i byarna. Redan att han av 
överheten hade fått sitt namn ändrat 
uppfattades som en accept på att honom 
skulle man lyssna på. Han bekräftade 
detta genom att visa sig inneha lainska- 
per i något yrke, djupare kunskaper än 

vad som var vanligt (de var senare 
iniärda). Få var de soldater som inte 
infriade dessa på dem ställda krav. 

Vad ska vi göra idag? 
Björn Lippold poängterade att det är 
viktigt för de föreningar som samlar in 
material om indelta soldater att leta 
reda på och skaffa muntlig tradition 
från soldaters barn och släktingar. Där 
fuins en skatt av dokumentation och 
miljöbeskrivning som vi ganska siart 
mister i och med att personer dör, blir 
minnessvaga och allmänt åidras. Släkt- 
forskarna i Värmland lyssnade noga på 
dessa synpunkter. 

Så säger kulturnämnderna om släktforskning 
Vi har saxat ur nämnder- 
nas Arsberättelser för 
1990. Här är nägot av vad 
som sägs. 

Historieforskning 
Hagfors. Vårt bibliotek - en 
kulturell guldgruva formad 
av både nuet och historien. 
Här kan våra besökare göra 
mycket mer än låna böcker. 
Vår strävan är att ge kom- 
munens invånare en god ser- 
vice. Det ser vi som vår 
insats för kulturens spridare. 

Säffle. Under året förvär- 
vades 5029 nya böcker, fonogram och 
mikrokort. 

Släktforskning 
Torsby. För siäktforskare är det väl 
sörjt i kommunen. På samtliga filialer 
finns ett bestånd av resp sockens 
mikrofiImade kyrkböcker samt läsap 
parater. 

Eda. intresset för siäktforskning Ökar. 

Kristinehamn. Många uppsöker biblio- 
teket för att slalrtforska. 

Gnuns. Bibliotekets samhg av mikro- 
filmade kyrkoarkivaiier består av 106 
rullar. Dessa är ej avsedda för hemiån 
och får endast läsas i bibliotekets 
läsapparat. 

Mikrokort och SVAR 
Arjäng. Angående de mikrofilmade 
kyrkoarkivaiiema så fungerar servicen 

mycket bra från Riksarkivet, SVAR- 
sektionen i Ratusele. Våra låntagare är 
särskilt nöjda med de snabba leveran- 
serna och över att få allt bestäiit 
material samtidigt. Systemet är också 
arbetsbesparande för oss p& biblioteket. 

Torsby. Kommunen har tecknat avtal 
med SVAR, Svensk Arkivinfonnation i 
Ramsele, vilket innebär en betydligt 
bekvämare hantering med utiåningen av 
kyrkoarkivalier på microfiche. 

Forshaga. Mikrofhutiåningen har 
nästan upphört pga att SVAR nu 
kommit i gång med utskicket av mik- 
rokorten. 

Grums. Numera beställes microfiche 
från SVAR då iänsbiblioteken succesivt 
awecklar mikrofiImsutlaningen. Biblio- 
teket har tecknat avtal med SVAR att 
tillhandahalla denna service. Kostnad 
för biblioteket 13 kr/volym. Bestäii- 
ningsavgift för låntagare 10 kr/volym. 

Mantalslängder. "Jerla stads Landshöfdinge dömes ~fkomhgsbok" finns pa mikrofilm 
CD7%. Där fuuis bl a redovisat personer från "Philippi Stads Sochn under Grythyttan". 
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Käl lor: 
WILHELM THAM Lindesberg och Nora genoa tiderna I 
Lindesberg 1943. 
WILHELU THAM Lindesberg och Nora genom tiderna I I  
Lindesberg 1949, 
ULLA SILJEHOLM Västmanland 1982. 
SVARS huvudkatalog. 
Nora Bergslags Veteran-jernvags medlemsblad Först- 
lingen nr 91:l. 

1639-1 642 
1643-1 644 
1645-1 647 
1 648-1 653 
1654-1778 
1779- 

Sån't som inte blev I 

Det finns här och där i landskapet spår 
av ofullbordade planer. I b l d  består 
spåren av monumentala byggnader likt 
tingshuset i Häljebol. Ofta finns spåren 
enbart i arkivhandiingar. Ibland finns 

planerna i uttalade löften. Så t ex skall 
Karl X11 ha haft planer på att göra 
Borgvik till stad. 

Örebro ) Värmland 

Spår som aldrig blev lagda har vi 
exempel på just i anknytning till Hälje- 
bol. På en järnvägskarta från 1950 visas 
ungefärlig sträckning av de järnvägar 
som planerades till Häljebol. Denna 
karta innehåiler även järnvägar som 
funnits men som nu är borta. Planerna 
på jämväg Amal-~äljebol-~rvika och 

Örebro 
Örebro 

Grums-Häljebol fanns 
redan på 1890-talet. 
Idén stöttades bl a av 
disponent Sto johann 
på Hiilringsbergs bmk 
innan han övergick till 
Billeruds AB i Säffle. 

Källor: Tingshuset i 
Häljebol - i går, idag, i 
morgon. 1991. 
Haljebolsbladet nr 5. 
1991. 
Sveriges Kommunika- 

Prickade linjer visar planerade järnvägar 

Örebro I Värmland 
Närke-Värmland 
Örebro I Värmland 

Jär le 
Nora 

Värmland 
Värmland 
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148. Jag söker 
a) uppgifter om soldaten Anders 
Nilsson Ambjörman, f 718 1736. 
Finns en1 Björn Lippold ej registrerad i 
soldatregistret i Skaraborg. 
b) Gården eller rester av Brönäsgär- 
den 1618-1661 i Ljusnäs, N Ny m, 
byggd av Bryngel Clementsson. 
Doris Hedin, Box 26, 86400 Matfors. 

149. Olof Olsson avtjänade spöstraff 
och uppenbar kyrkoplikt 418 1839 för 
inbrottsstöld. Jag har sökt efter målet i 
domboken, film Y22934 Vinteriinget 
1839 pågår februari-mars; hösttinget 
börjar i oktober. Jag har dock ej funnit 
det sökta målet. 
Ingegerd Ericsson, Strandvägen 14, 
6601 1 Beogtsfors. 

150. Jag söker forfader till Maria 
Andersdotter f 1811 1820 i N Råda 
en1 husförhörslängd (finns ej i födelse- 
boken). Barn: oä Anders Persson f 1313 
N Råda, dess far: Pär Ersson 'f 1719 
1820 från Piken, 1) Skymnäs. Barn: oä 
Jonas Jonsson f 26/12 1848 i O 
Skymnäs och Magnus Jonsson f 512 
1852 i 1) Skymnäs, Nybacka; dess far: 
Jonas Jonsson f 1113 1830 i N Råda, 1) 
Skymnäs. I N Råda M står "By den 
9de Februari 1849. --- Maria Anders- 
dotter vistades 1848 hos Jan Olsson i O 
Skymnäs samt 1847 hos T Per Svens- 
son i Ormberget under 1) Skymnäs ---. 
Tjänte 1845 ett år 1846 hos J Christian 
Jansson i Piken under 1) Skymnäs. Fins 
icke skriven derstädes. Hennes Moder 
kallad Larin Cherstin som stryker 
omkring. Hennes Broder Anders Nord1 
Larin skall vara Torpare under Stjär 
nemligen Stj-d Annot 1613 1849. 
Föresiående Piga Maria Andersdotter är 
för Dr Jonas Jonsson intagen after 
begäran den 1112 1849 attest W Bill- 
man. " 
Arne Berg, Vässby 5433, 66100 Säffle. 
Tel 0533-63088. 

15 1. Jag söker 
a) föräldrarna till Catha- 
r im Nilsdotter, en1 M f 
1763 i Grums, d 2414 1805 
(åider en1 dödbok 45 år). 
Gift 1/10 1786 med Bengt 
Svensson, f 1118 1756 i 
Medelplana, Skaraborgs 
h. Barn: Caisa f 1790, 

Andreas f 1795, Britts f 1797. 
b) Föräldrarna till Margareta eller 
Marit Eribdotter e d  hfi f 1740 i Ed, 
d 12/12 1808 i Grums. Gift med Jonas 
Carlsson, f 1739 i Nor. Margareta hade 
en son före äktenskapet som hette 
Johan Ersson, f 1765. Barn i äktenska- 
pet: Jonas f 1768, Greta f 1770, Lisa f 
1772, Carl f 1778. Alia födda i Nor 
samt Lars f 1784 i Grums. 
Mechtild Sääw, Färjestadsvägen 71 A. 
65465 Karlstad. Tel 054-150889. 

152. Jag söker uppgifter om Per 
Persson f 116 1857 vars föräldrar var 
Per Persson f 1413 1831 och Marte 
Samuelsdtr f 2615 1837. Vet någon om 
PP 1857 hade ett oä barn som hette Per 
Persson f 1516 1884. PP 1857 var född 
på Simulagård. Bodde som gift (hu 
Ragnhild Karlsson/Leikåsen) på 
svenska sidan i Labråten. 
Carina Flinkbergh, Storskiftesvägen 
118, 14560 Norberg. 

Här mitt bidrag till Antavlor. Hittills 
verkar det som om jag har enbart 
varmländska rötter bortsett från den 
fmka invandringen och gissningsvis 
några invandrade smeder. De senare 
har jag nyligen bö jat forska om. 

Av mina anfader tycks de flesta ha 
varit bönder runt Fryken. 

Till sist skulle jag gärna vilja veta om 
någon annan forskar på smedsläkterna 
Björn och Aspengren fran N Ráda. 

Antavlan är insänd av 
Kerstin Menc 
Peterslundsvägen 6 

153. Jag söker föräldrarna till Magda- 
lena Gizler f 1739 i Hackvad (T). 
Inga Adamsson, Grums. Tel 0555- 
10981. 

Boktips 1 
Litteratur om Grums. CARL 
MELLKVIST: Grums härad. En kort 
historik Grums 1955. 
G ~ R A N  WETTERGREN: Grums 
kommun - en kulturbygd. Grums 1991. 
T FOGELBERG och A NISBETH: 
Liljedals glasbruk Karlstad 1979. 
S GUSTAVSSON och E LUND- 
BERG: Borgviks bruk och kyrka, ur 
Värmland vår hembygd del III. Karl- 
stad 1959. 
DOMAR SKAFTE: Borgvik Borgvik 
1983. 
I STAKE: Värmskogs socken i äidre 

och nyare tid. Lysvik 1916. 
P I WARBERG: Beskrihing öfwer 
Wermskogs socken i Wermelands län. 
1853. 
S OVERSTROM: Det gamla glas- 
bruket på Liljedal. Liljedal 1973. 
A KJELLEBERG: Edsholms plats i 
Värmiands historia. Grums 1987. 
H KJELLIN: Kyrkor i Grums härad. 
Stockholm 1924. 

Mer omfattande litteraMorteckning 
finns i "Grums kommun - en kultur- 
bygd". 
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w VARMLANDS- 
& BOHUSMAL 

i Göta Hovrätt 1755 
Fortsättning 

, A :  59 Kc - 
C e e k e ~  
Tunge, 
Stangenas 
Sörbygden 
o c h  Sote- 

10 Mars 1758 inför rätta av förre 
kyrkoinspektoren Volfdauer. Denne 
hade "om sommaren år 1756 kommit 
att nämna och föreslh det uti Krokstad 
f m e s  en rik och förmögen änka" 
varvid Borg skulle sagt "det wore 
wärdt 100 caroliner eller mera". Borg 
hade gift sig med änkan och Volfdauer 

M& anor är i huwdsak fiao ~ ~ h ~ ~ h  kräv" ou betalning. Borgs uitaiande 

och N ~ ~ ~ ~ .  ~å~~~ kommer f -  ~ ~ 1 ~ -  anses dock enbart som löst tal vänner 

land. intressant sak har jag funnit i emellan och några pengar får käranden 

en dombok: inte utan får istället sta för rättegbgs- 
kosmaderna. Detta hände allisa i sam- 

Ed dombok A1:12 för Strömstads band med att två av mina anor t . -  
rhdhusrätt sh stams Landttullinspectoren fadese 
Lorents Christopher Borg (nr 124) den 

Anna-L& G d o h  s 

C: S271 1 K l i i :  l 3 o ) i u  . ,. & V h r u l d  Au.'!J~ ... .. . 

Ma1 
Latit fange komna p2 
flykten 

i3 
8 
8 

9 

10 

10 

1 1  

- - 
Bonden Jöran Jörans Lif sine mista.Halshuggas 
son och hans half- l isa 30 par ris.Lisa för- 
systerdotter Lisa isas orten sa länge Joran 
Johansdotter wid 

Stamd(e) 
Anders Jansson 
Christopher Ericks- 
son,Per Andersson 

A 
C 
C 

C 

1 1  

13 

13 

-. 
13 

14 

beskyllat honom för tide- 

C 

C 

C 

Tingsratts dom 
Hwardera 50 daler böter 

nas(0) 
Nas(S) 
Nordmark(S:Slagit 
Filipstads 
bergslag(S: 
Frykdals(S,Stöld 

D 

B 

E 

Hovrätts dom 
Hovrätten gillar 

Filipstads 
bergslag(S: 
Karlstad(S;Slapt 

Karlstad(S)Stöld 

1 1  

Inbrott 
sin broder 

Kiöttsligt umgänge 
Fosterfördr ivning 

Göteborg(0;Emot 

Sävedal (O) 

Kungalv(0) 

Skuffat och slagit sin 
svärfar 

en för begangit lu- 
rendrageri fängslad karl 

E 

C 

/Xteborg(~)Sökt och tilbudit afwita ospitalhjonet Carl 3oter 100 daler eller 24  osp pit al hjonet Lena denberg iagars fängelse 
jöttsligt umgange pläga 

J:s moder ankan 
rita Larsdotter 
annen Olof Swansson 

Anders Bengtsson 
Emil Nilsson 
Lars Banman 
Catharina Mansdtr 
Nils Halfwarsson 

Kladwafwargesallen 
Olof Lustig uppa allmänna 
landswagen föröfwat wald 
Dubbelt hor med Johan 
Hartlapp. 
Tidelag.Borgaren Anders 
Arfwidsson sett menej sökt 
honom therifran afskracka 

Erik Jonsson 
Nordmark 
Fierdingsman Lars 
Larsson,Engeback 
Annika Larsdotter 

Gillberg(S)Tidelag 

Nyeds 

9 dagars fängelse 

Befriad 

Dödsstraff 
Böter 
Böter 

I galga upphängas 

Batsmannen Lars Fors15 

Elisabeth DanielsdtrJohan 

Dräng Per Ohlsson 

Befrias 

20 par spö 

Böter.Befriade fran fos- 
terfördrivning. 
f0 par spö.Trenne ar till 

Fran tilltal befrias 

8 dagars fängelse.Mista 
tienst. 
Dödsstraff 

med rödfläckig 
qwiga 

par spö 

nekar .Enfp 'l. hor. 

ialshuggas och 3 bale 
]rännas. 
4rfwidsson 8 dagars 
fängelse 

darberg att arbeta. 
iovratten gillar 

iovrätten gillar 

15 par ris.3 ar DA soinn- 

)rangen Erik Swens- 
son,Södra Biörkekarnxannas 

5uset i ~orrkiöping.' 
iovrätten gillar 

iovratten gi 1 lar. 

30 par spö.Calmar fästning 
lifstid. 
dovratten gillar 

- 

Förgiftat styfdottern lin Jönsdotter 
Stina Olofsdotter 

{alshuggas och 2 bale iovratten gillar domen 

lodsstraff 30 par ris.Tukthuset i 
Stockholm i all sin tid 
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l 

910221 1 För att få p 

Gen: I 
Nr : 2-3(1) 
2 1 ODMAN - 

WILHELM 
CHAUFFOR 

f 1897-03-30 
Grebbestad,O 
d 1974-01-04 
Strömstad,O 
g 1920-02-22 
Strömstad,O 

llhsökare: - 
ODMAN 
ANNA- LISA 

BARNSKOT:SKA 
f 1920-08-22 
Strömstad,O 

g 1957-06-21 
m 
GRANHOLM 

KLARA 
FORESTANDAR I NNA 

f 1897-05-30 
Strömstad,O 
d 1957-07-04 
Strömstad,O 

;A Ö D M A N  ( G R A N H O L M :  
III II 

4-7 
SORENSSON 
KARL WILHELM 
LOTS 
f 1874-11-20 
Strömstad,O 
d 1927-01-02 
Strömstad,O 
g ----- 1897-07-09 
ALBREKTSSON 
H I L M A  
f 1872-03-20 
LIX, o 
d 1950-09-23 
Strömstad,O 

OLSEN 
OLAVES 
SEGELMAKARE 
f 1863-11-07 
Tune . N 
d 1917-10-02 
Strömstad,O 
g ----- 1890-08-08, 
S ~ÖBERG 
ANNA 
f 1868-05-05 
Strömstad,O 
d 1918-10-27 
Strömstad,O 

8-1 5 
SORENSSON SOREN BONDE 
1826-07-20 Krokstrand 
1874-12-12 Strömstad,( 
1859-07-20----- ----- 
ANDERSDTR ANNA KAJSA 
1840-01-31 Svarteborg 

Strömstad,( 

ALBREKTSSON EDVARD MALARE 
1846-07-14 Tanum,O 
1935 H a f  stensund,( 

1869zOk-23- - - - - - 
JOHANSDTR B R I T T A  LENA 
1844-12-12 Tanum,O 
1930 H a f  stensund,( 

HANSEN OLE HUSMAND 
1822-09-22 R0kke.N 

1849-07-17-R&ee,N_- ----- 
JACOBSDTR OLEANA 
1822-07-17 Skjeberg.N 

FORSBERG ANNA KATHARI l 
1827-01-28 Strömstad,( 
1908-02-08 Strömstad,( 

ats med långa församl: 

16-31 

Svartebor~,O- 
PETERSSON ALBREKT HAR-SKR 1803-1 855 

GUNDERSDTR DORTHE 1793-1864 - - - - - - - - - - - - - - - q - - - - - - - 

Di11e-L02.-- - - - - - - - 
WERNICHSDTR V I V E K A  1786-1859 
Kville.0-Skee.0 
FORSBERG ANDREAS 1799-1861 

s n m  har f, d och g uteslutits i generation III. Datumordningen ar densam- ing 
ma som i generation I & II. ---,O -- ar länsbokstav; ---.N _ ar nationsbokstav. 
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Antavla för 

Fortsättning (urval) 

Generation VI 
68 SVENSSON HANS, d i Krok- 
stad,O. G m 

69 TORESDTR ANNA, d i Krok- 
stad,O. 

70 MICHELSSON FLYGARE OLA, f 
1736 i Krokstad,O, dragon, d 1800 i 
Krokstad,O. G 1752 m 

71 OLSDTR MARTA, f 1734 i Krok- 
stad,O, d 1787 i Krokstad,O. 

86 SVENSSON OLUF, f 1718 i P län, 
d i P l ä n . G m  

87 OLSDTR MALIN, f & d i P län. 

124 BORG LORENTZ CHRISTOF- 
FER, landtuiiinspektor i Strömstad,O, d 
1790 i Hede,O. G 1757 m 

125 LIND CATHARINA, f 1732 i 
Sanne,O, enkepastorska, d 1807 i 
Hede,O. 

126 HANSSON ANDERS, f 1728 i 
Hede,O, kyrkvärd, d 1783 i Hede,O. G 
m 

127 ANDERSDTR MARGARETA, f 
1799 i Hede,O. 

Generation VII 
142 ANDERSSON BORG OLUF, d 
1742 i Krokstad,O. G m 

143 HANSDTR ANNA. 

146 HENDRIKSSON PAR, f 1726 i 
Skredsviko, d 1800 i Svarteborg,O, 
nämndeman. G m 

147 JONSDTR BORTA, f 1724 i 
Skredsvik,O, d 1775 i Svarteborg,O. 

166 ANDERSSON ANDERS, f 1700 i 
Tanum,O, d 1759 i Tanum,O. G 1740 i 
Strömstad,O m 

167 TORESDTR BOCK INGEBORG, 
f 1718 i Tanum,O, d 1802 i Tanum,O. 

178 PETTERSSON TANG SVEN, f 
172(1) i Hogdal,O?, d 1774 i Tanum,O, 
lotsbåtsman. G 1751 m 

179 SVENSDTR WITTERBERG 
HELENA, f 1722, d 1775 i Tanum,O. 

l88 KNUTSSON OLOF, f 171(0), d 
1771 i Tanum,O. G 1729 m 

189 ANDERSDTR INGRID, f 170(9), 
d 1776 i Tanum,O. 

190 VATTLESSON SVEN, d i 
Tanum,O. G m 

191 JACOBSDTR ANNA, f 1722 i 
Tanum,O, d i Tanum.0. 

250 LIND LARS, f 1662 i Västergöt- 
land, d 1742 i Sanne,O, förare. G m 

251 ERIKSDTR MARGARETA, f 
169(6), d 1747 i Sanne,O. 

Generation VIII 
280 RASMUSSON VAITLE, f 1666 i 
Krokstad,O, d 1736 i Krokstad,O. G m 

281 MARTENSDTR ANNA, f 1656 i 
Krokstad,O, d 1739 i Krokstad,O. 

308 ESKILSSON HANS, f 1655 i 
Tanum,O, d 1700 i Svarteborg,O, gäst- 
givare i Svarteborg,O. G 1693 m 

309 JORENSDTR ASTRI, f i Håby,O, 
d i Svarteborg,O. 

310 POHL GOTFRID, f 1663 i Kön- 
ningsberg, Tyskland, d 1743 i Svarte- 
borg,O, regementspistolsmed vid 
Bohusläns reg. G 1695 m 

311 SVENSDTR SCHRODER 
ANNICA, f 1672 i Svarteborg,O, d 
1733 i Svarteborg,O. 

340 GUDESSON BIORN, f 1672 i 
Lur,O, d 1754 i Skee,O, bonde i 
Renshogen, Skee. G 1701 m 

341 TOMASDTR MARET, f 1683 i 
Lur,O, d 1757 i Skee,O. 

358 VITTERBERG SVEN, f 167(6), d 
1761 i Tanum.0, sergeant. G m 

359 INGEBORG, f 1694, d 1748. 

494 HANSSON JONS, nämndeman i 
L Arendal, Tanum,O. G m 

495 UDDSDTR DORDI. 

Generation IX 
560 WATTLESSON RASMUS, d i 
Krokstad,O. 

608 BORGESSON IFWAR, f 1610 i 
Svarteborg,O, d i Svarteborg,O, bonde i 
Skärvhem, Svarteborg. G m 

609 WERNICHSDTR BARBRO, f 
1618 i Svarteborg,O, d 1692 i Svarte- 
borg,O. 

620 POHL MIKAEL, f 1630 i Polen?, 
d 1698 i Tyskland, silversmed. 

622 SCHRODER SVEN, f 1640 i 
Tyskland?, d i Svarteborg,O. 

706 JLJLSSON PER, f i Tanum,O, d 
1701 i Tanum,O, nämndeman i 
Tanum,O. G m 

707 BOHLSDTR ELIN, d 1717 i 
Tanum,O. 

978 OLSSON GUNNAR, f i Tjämö,O, 
lagrätisman Daftö, Tjämö,O. G m 

979 ANDERSDTR INGEBORG, f & d 
i TjämÖ,O. 

Generation X 
1158 GIODARSSON OLUF, f 1623, d 
1691 i Svarteborg, 0 ,  bonde i Svarte- 
borg,O. G m 

1159 HANSDTR GROO, f 1633, d 
1699 i Kville,O. 

1164 IFWARSSON SOFREN, f 1620, 
d i Svarteborg,O, gästgivare i Svarte- 
borg,O. 

1184 SIFWERSSON TORE, f 1590, d 
i Svarteborg,O, bonde i Svarteborg,O. 
G m  

1185 LARSDTR ANNA , 1600, d i 
Svarteborg,O. 

1244 SCHRODER GORITZ, f 1600 i 
Meclenburg, Tyskland, d 1707, smed i 
Uddevalla. 

1356 NILSSON MATTIS, bonde i 
Lur,O. 

1412 JULD, nämndeman i Tanum,O, d 
1670 i Tanum,O. 

1972 ENGELBREKT, bonde i 
Tjämö,O. G m 

1973 ANDERSDTR INGRID. 

Generation X1 
2320 JORANSSON MANS, f 1570, .d 
1656 i Svarteborg,O, bonde i Svarte- 
borg,O. 

2464 NILSSON POFWEL, f 1560, 
fogde. 

3916 NILSSON REAR, Skee,O. 

3918 BRYNGEL, Tjämö,O. 
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Dombokskonferens i Göteborg 
30 nov 1991 h ö k  en dombokskon- 
ferens vid Landsarkivet i Göteborg 
(se notis i 1991:4). Att intresset för 
domboksforskning är stort märktes. 
Maximalt antal cirka 50 deltagare 
hade mött upp. 

Från Värmland hade kommit Lennart 
Gustavsson och Gunnar Jonsson, Säf- 
fle, Gunnel Kvamström och Leif 
Agren, Karlstad, Inge Nylii, Kil, jämte 
artikelförfattarna Eva Fredriksson och 
Bernhard Granholm. 

~ r ä n s e r  suddas ut 
Konferensen öppnades av Christer 
Witiberg fråu Historiska institutionen 
vid Göteborgs universitet. Han framhöll 
bl a att den gräns som tidigare funnits 
mellan akademisk forskning och hem- 
bygdsforskning håiler på att suddas ut. 
Den historiska forskningen gjordes förr 
på riksplanet men har mer och mer 
kommit att omfatta lokalsamhallet. 
Universitet och högskolor har det 
vetenskapliga intresset för historien och 
hembygdsföreningarna utforskar den 
lokala miljön - intressen som förenar. 
Vid universitetet i Göteborg pågår ett 
forskningsprogram om Västsverige. 

Idegivaren tiii dagens konferens, Peter 
Olausson, är hembygdsforskare samti- 
digt som han doktorerar i historia. Han 
hoppades att konferensen ska öka kon- 
taktytorna mellan de båda forskargrup- 
perna. Han framhöll domböckerna som 
ett medel att åstadkomma gemensamma 
projekt. Protokollen innehåller en 
mängd ämnesområden. Att tolka, samla 
och ge varandra råd är några steg i 
domboksforskningen. Peter Olausson 
hoppades att dagens konferens ska 
följas av fler liknande sammankomster 
och hälsade å Sveriges Hembygdsför- 
bunds vägnar deltagarna väikomna. 

Landsarkivets register 
Per Clemensson från Landsarkivet 
påminde om innehåliet i Arkivlagens 
par. 3, där det står att arkiven ska 
tillgodose forskningens behov. Denna 
lag trädde i kraft 1 juli 1991 och har 
följts av Arkivförordningen, utarbetad 
av Riksarkivet. Redan 1919 började 
Göteborgs Landsarkiv (GLA) att tiii- 
lämpa Arkivlagen. Man började att 
upprätta register över innehållet i arkiv- 

haud-lingama, t ex bouppteckningar. 
Syftet var att underlätta sökning med en 
förhoppning om att slitaget på arkiv- 
handlingarna skulle minska. I stället har 
det blivit sa att registren lockar tiil att 
Iasa i originalhandlingarna och resulta- 
tet har blivit en ökad framtagning av 
arkiwolymer. 

Ett annat sätt att minska framtagning av 
originalhandlingar är att mikrofilma. 
Tyvärr har detta i många fall gjorts 
innan volymerna blev paginerade (sid- 
numrerade), viket forsvårar sökning. 
SVAR har nu påbörjat konvertering tiii 
mikrokort av domböcker och boupp- 
teckningar. Totalt ska under en 10- 
årsperiod 27500 rullar mikrofilm 
kopieras. I vissa fali sker nyfilmning av 
materialet. Totalt kommer det att kosta 
ca 15 milj kronor. 

Hittills finns 500 band register omfat- 
tande 200.000 A4-sidor på GLA. En 
förteckning över GLA registerbestånd 
finns i skriften Arkiv i Väst 2 med sak- 
och ämnesregister. Ett föredöme är 
Pripp & Lyckholms Bryggerier som 
upprättat sakregister redan vid arkiv- 
läggningen. Vad som generellt saknas 
är register över domböcker. 

I dag hinner man inte registrera i den 
omfattning som man skulle önska. Som 
en följd av de nya bestämmelserna i 
Arkivlagen måste man bl a hjälpa 
myndigheterna med att upprätta arkiv- 
beskrivningar. Man måste ta emot arkiv 
från bolagiserade myndigheter, hela det 
kvarvarande arkivet från Svenska kyr- 
kan samt företagsarkiv. 

Vid GLA utgörs 90 % av besökarna av 
släkt- och hembygdsforskare. GLA har 
som första landsarkiv lagt in uppgifter 
om arkivbeståndet i dataregistret 
ARKIA. Detta ger utmärkta sökmöjlig- 
heter. Om 2-3 år ska en nationell 
arkivdatabas NAD komma att finnas på 
CD-skiva. Möjligheter kommer i fram- 
tiden att med s k scannerteknik läsa 
1700-talsskrift i dator. 

Marks härad, Dalsland 
Lennart Palm redogjorde för regist- 
reringen av domböckerna från Marks 
härad. Dessa domböcker består från 
åren 1750-1810 av 80,000 foliosidor. 
För hela landet kan man utifrån detta 

beräkna att det finns ca 7.3 milj sidor 
protokoii för samma tid. Domböckerna 
ligger tiii grund för bygdekrönikor och 
rättshistoriska studier. Man får uppgif- 
ter om jordpriser, befolkningsutveck- 
ling geografisk och social rörlighet m 
m. För personregistret från Mark har 
under arbetets gång på grund av den 
tekniska utvecklingen tre olika dator- 
system använts. Texten läggs nu in med 
hjälp av ordbehandlingsprogrammet 
WordPerfect. 

Elsa Sjödai berättade om sitt arbete 
med dalsländska domböcker. Början 
har skett med bearbetning av Anders 
Edestams avskrifter och har sedan 
fortsatt med egna avskrifter. Elsa Sjö- 
dal &er just nu speciellt domböcker 
f& Sundals härad. I arbetet ingår 
gårdsforskning. All text skrivs inte av 
men alla namn förtechas. 

Aktuella forskningsprojekt 
Eva Osterberg från universitetet i Lund 
berättade om några forskningsprojekt 
och beskrev vilka huvudinrikiningar 
forskningen har haft och har. Under 
1970-talet forskade man i häxprocesser 
och rättshistoria. Under 1980-talet var 
det den samlade brottsligheten och 
häradsrätternas verksamhet som var 
huvudintresset medan det under 1990- 
talet är kvinnohistoria, rättsociologi och 
tresse för rattens funktion som 
dominerar. Framåt i tiden tycks politisk 
historia vara intressant för forskarna. 

Man kan generellt säga att Sverige gått 
från våldssamhälle tiii "tjyvsamhälle" 
genom åren. I Konga härads dombok 
förekommer på 1400-talet 0.4 mord per 
1000 invånare och i Stockholm på 
1800-talet endast 0.008 per 1000. 
Brottsligheten har följt samhallsutveck- 
lingen via industrialisering, urbaniser- 
ing, byråkratisering och sekularisering. 
Fram till nu har vi fått övervägande 
ekonomisk brottslighet. 

Eva Osterberg påpekade att detta är en 
modeli för manlig brottslighet. Kvin- 
norna var förr en liten grupp i dom- 
böckerna. Deras brott bestod huvudsak- 
ligen av sexualbrott, barnamord och 
stöld. h d r a d  brottsbild beror dock inte 
alltid på ändrat beteende. Vissa brott 
har från ca 1850 och framåt avkrimina- 
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liserats, t ex lönskaläge. 

Bland pågående forskningsprojekt kan 
namnas: 
Kvinnor som föder oäkia barn. Hur 
dessa kvinnor behandlades inför rätta 
av MARIE LINDSTEDT. 
Rättens funktioner. Vad rättvisan bety- 
der av KENNETH JOHANSSON. 
Behandling av skuldmål 1700-tal till 
1800-tal av MARIA AGREN. 
Målen vidare till hovrätten på 1600- 
talet. Liten del av dödsstraffdomar blir 
dödsstraff av RUDOLF TUNANDER. 

Arbetsgrupp bildas 
Konferensen avslutades med en allmän 
diskussion och det beslöts att bilda en 
arbetsgrupp med uppgift att göra upp 
mall för avskrifter och registrering av 
domböcker. Peter Olausson fick upp- 

draget att organisera gruppen. Gruppens 
uppgifter blir att upprätta regler för 
diplomatarisk (bokstavstrogen) åter- 
givning, metoder för normering till 
modernt språk och indelning av målen i 
olika typer i registren. 

Sammanfattningsvis var konferensen 
mycket givande. Den gav deltagarna 
ökade kunskaper och sporrade till fort- 
satt forskning. Som en deltagare sade: 

- Kanske kan vi i Sverige nå lika långt 
som man har gjort i Norge när det 
gäller domboksregistrering. 

Föreläsare: Per Clemensson, 1. arki- 
varie vid GLA. 
Peter Olausson, kommunarkivarie vid 
Amåls kommun och ledamot av Lokal- 

historiska kommittén i Sveriges Hem- 
bygdsförbund. 
Lennart Palm, fil dr, Historiska institu- 
tionen, Göteborgs universitet. 
Elsa Sjödal, hembygdsforskare, Göte- 
borg. 
Eva Osterberg, professor vid Historiska 
institutionen. Lunds universitet. 

Fotnot l: Lokalhistoriska kommittb 
har som syfte att skapa kontakter 
mellan akademisk, hembygds- och lok- 
alhistorisk forskning. 

Fotnot 2: I januari meddelar Peter 
Olausson att en arbetsgrupp har bildats 
som har hafl sitt första sammanträde. 
Gruppen har satt som mal att utarbeta 
en handbok i domboksforskning. 

Domböcker, Junseie. Påbörjas 
1992. Enligt uppgift från SVAR börjar 
man med filmning av domböcker från 
Uppsala län. Man går i omvänd ordning 
mot den man hade för kyrkoarkiven. 
Arbetet beräknas ta 10 år. Materialet 
bestar av 30,000 ruilfiier me4 ca 30 
milj bilder. 

Nationalregistret, sandslån. 
Nationalregistret är en vidareutveck- 

SVAR information 
ling av Otto Waldes slagordsregister, 
som finns på riksarkivet i Stockholm. 
Registrering sker nu på data. Dataregis- 
treringen påbörjades 1987. Tills nu har 
man registrerat 32,000 av de 100,000 
arkivbildare som finns. B1 a finns 

värmländska enskilda arkiv inlagda i 
registret. Man registrerar 30 olika upp- 
gifter (sökingångar) från resp arkiv. 

I Sandslån fuins även en filial till 
Ramsele. Man har mikrokort från hela 

Norrlands kyrkoarkiv samt från före- 
tagsarkiv i Adalen. Man samarbetar 
med Adalens släktforskarförening. 
Denna har köpt in några av läsappara- 
tema och får del av inkomsterna från 
forskarbesöken. Lokalema är inrymda i 
byggnader från den nu nedlagda tim- 
merskiljeanlaggningen. Det finns ett 
vandrarhem i anslutning till forskarlo- 
kalema. 

Möte på bana gav bana för livet Uiia Nyquist i GNIIIS ger har en f i t a m d  berätteke 
om hur tvi av hennes anpersoner träffades. 

En kväll när jag var barn satt min 
äldsta syster och jag och pratade medan 
vi sydde. Då sade min syster: 

- Du, Ulla, fick aldrig lära kanna farfar 
och hörde honom aldrig berätta om hur 
han träffade vår farmor. Nu ska jag 
berätta så som han berättade för oss, 
hans barnbarn. 

Så här berättade han. - Jag var med och 
byggde Bergslagsbanan och vi arbetade 
utanför Troilhättan, där landsvägen till 
Gärdhem och järnvägen korsar varan- 
dra. Då kom ett brudpar på väg till 
kyrkan i Gärdhem för att vigas. Det var 

svårt att komma fram, så de fick stiga 
ur vagnen och hästen måste ledas över 
spåret. 

Bruden var ung och lycklig, klädd i 
bruddräki med slöja. Jag gick fram, tog 
henne i handen och hjälpte henne över. 
När de åkte vidare tittade jag efter 
vagnen och sade till de andra: 'Det var 
en rasande vacker kvinna.' 

En tid senare stod jag ensam med ett 
nyfött barn, då min hustni dött i 
barnsäng. Jag visste inte var jag skulle 
f m a  någon, som jag vågade mförtro 
min lille son åt. En bekant kände en 

ung änka som han visste att jag kunde 
lita på. 'Kanske hon kan hjälpa dig. 
Hör med henne, men sedan hennes man 
dog har hon varit så ledsen, så hon har 
inte orkat ta sig för med något.' 

Jag sökte upp hennes adress och frå- 
gade efter henne. Hon bodde en trappa 
upp. Värdfolket ropade på henne och 
jag såg henne komma fram till trapp- 
räcket och luta sig ut. Då kände jag 
igen bruden som jag hade hjälpt över 
järnvägsspåret. 

U& Nyp& 



Vårens program 
Söndag 22 mars 
Arsmöte kl 1300 i Gamla Badhuset, 
KarLstad. 
1. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se 
kallelse på sid 3. 
2. Anders Sandin föreiäser om in- och 
utflyttning av smeder i Ransäter. 

SA iångt lagret kommer en bok att delas 
ut till mötesdeltagarna. 

Onsdag 8 april 
Besök pil Regementsmuséet 12, 
Karistad. Samling kl 1900 vid kasem- 
vakten. 

Lördag 9 maj 
Anbytarträff Väse Härad kl 11.00 i 
Hembygdsgården, Väse. 
Obligatorisk förhandsanmalan till ordf 
som även tar emot ö n s k e d  om 
-g. 

För att denna träff ska bli så givande 
som möjligt, ber vi Dig att senast 20 
april sända ordf en förteckning över 
byar/gårdar/torp som Du forskar i. 
Ange också till viikm socken resp ort 
hör. Aven korresponderande medlem- 
mar är välkomna med förteckningar. 

Vi gör sedan en sammanstäilning av 
detta material och delar ut vid träffen. 

Från blad & FORUM 
Slakthistorislrt FORUM 1/92. TOR 
CULLBERG skriver under "Se till att 
fA ärendena prövade!" om de överkla- 
ganden mot bibliotekens avgifter i 
Grums och Lerum som gjorts. Vad som 
tycks vara gemensamt för de bägge 
kommunerna förutom höga avgifter är 
att kulturnämnderna gjort sig skyldiga 
till bristfällig handläggning. EVA 
FREDRIKSSON skriver om domboks- 
konferensen i Göteborg. 

GILLET, mars 1992 nr 4. Harald 
Persson skriver om Carlstads-Giliets 
bildarkiv. I en notis meddelas att Carl 
XIV Johan besökte Karistad den 12 
oktober 1837. Harald Persson skriver 
om "Karlstads okanda gravplats" som 
användes 1735-1810 vid den då nya 
kyrkan. Den tidigare kyrkan låg på 
nuvarande Stadshotellets tomt och för- 
stördes vid stadsbranden natten till den 
1 oktober 1719. 

Föreningar som vi byter medlemsblad med 
Förkortningar: GF = genealogisk förening, HF = hembygdsfören- 
ing, SF = slaktforskarförening, SK = slaktforskarklubb, HL = 
historielag, SHL = slakt- och historielag 

Förening 
Aiingsås SF 
Blekinge SF 
Dalarnas SF 
DIS 
E s ~ - S t & g u ä s  SF 
Forskarfor Siäkt o Bygd 
Gastriklands GF 
Gränsbygdens SF 
GF 
Hämösands SF 
Hallands GF 
Jämtlands läns SF 
Jönköpingsbygdens GF 
Kronobergs GF 
Karlskoga-Degerfors SF 
Kiviingebygdens SF 
Midälva GF 
Nora SK 
Nolaskogs HF 
Norra Angermanlands HF 
Nykoping-Oxelösund SK 
Ovansiljans SF 
Person- och lokal- 
historiskt forskarcentnun 
Ramsele-Junsele SF 
SF för Folkare 
SF i Uppland 
Skövde GF 
Solör SHL 
SSF 
Staffanstorps SF 
Storstockholms GF 
Swenson Swedish 
Immigration Res Center 
Söderhamns SF 
Södertälje SF 
Södra Västerbottens SF 
Vasanejdens SF 
Västerås SK 
Västgöta GF 
Västra Sveriges GF 
Asbo SF 
Ostfolds HL 
Ostgöta GF 

Medlemsblad 
Medlemsblad 
Medlemsblad 
Dalfoik 
DIS-bladet 
Anbudet 
Siäkibiten 
Medlemsblad 
Medlemsblad 
Siäkt och Hävd 
Bäfvemytt 
Medlemsblad 
ns-nytt 
Rotposten 
KGF-nytt 
Strödda Annotationer 
Släktbron 
MGF-nytt 
Anno Domino 
Medlemsblad 
Medlemsblad 
Anhytningen 
OS-nytt 
PLF-nytt 

ROJS 
An-silbet 
Medlemsblad 
Aalingen 
Medlemsblad 
S W o r i s k t  Forum 
Släkttavlan 
Anropet 
Swenson Center News 

ALIR-anor 
Södertalje-probanden 
Slálben 
Släktspejaren 
Hembygdsjournalen 
Västgötagenealogen 
VSGF-bladet 
Asbo Släktblad 
Runar 
OGF-bladet 

Utgivningsort 
Alingsås 
Karishamn 
Lelcsand 
Linköping 
Strangnäs 
Bollnäs 
Sandviken 
Dals Ed 
Stockholm 
Hämösand 
Tvååker 
Ostersund 
Jönköping 
Alvesta 
Karlskoga 
Furulund 
Alnö 
Nora 
Amasvall 
Domsjö 
Nyköping 
Mora 
Oskarshamn 

Ramsele 
Avesta 
Osterbybruk 
Skövde 
K irkenaer 
Bromma 
Staffanstorp 
Stockholm 
Rock Island 

S öderhamn 
Jama 
Umeå 
Vasa 
Västerås 
Viskafors 
Göteborg 
Klippan 
S arpsborg 
Linköping 

BYGD OCH NATUR nr 4/91. "Borgmästare i 1600-talets Filipstad" 
Sveriges Hembygdsförbund rapporterar med lista över borgmästama, samt om 
här i sin tidskrift om sin riksstamma "En dag på radhuset 1655". Ullagreta 
1991 i Sunne. Carlsson skriver om klockaren Carl- 

Gustaf Hamberg (1792-1863) med VAR STAD nr 911991, utgiven av 
redovirnmg av sh &jetill Filipstads Gille. Ulf Nilsson skriver om 



BEGRANSAD EFTERSANDNING 
Vid definitiv eftersändning retur 
med nya adressen till: 
Varmlands Släktforskafidrening 

c/o Lars-Gunnar Sander 

Norra Berghaget 

667 00 FORSHAGA 

Forshaga 
Porto betalt 
Port payé 
P 650289500 

Sommaren 1936 fick Karlstads Stora torg ny stensättning, nu med tuktad sten. Icke minst den kvinnliga 
torgpubliken hälsade detta med tillfredsställelse. Fian Carlstads-Gillets bildarkiv. 


