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Anders Höglicnd, Kristinehurnn, föreningens ordförande 1983-1988

Lars-G~mnarSntlc1c.t; Forshaga, nuvnrnnde ordförande
frfin 1988

Pris 30:Årgång 10

Anders Hiiglund var föreningens förste
ordförande. I bakgrunden fr v Peter
Olausson och Ulf Nilsson

Leif Gidlöj chef för Vtirrrilandsa
kiv 1977-1986, stadsarkivarie i
Stockholm 1986-1992 och ar krigsarkivarie frdn 1992. Är ordförande
i SSGF Storstockholm Genealogiska Förening och styrelseledamot i
Sveriges Sluktforskatj%-bund
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Eva Fredriksson, bibliotekarie vid Karlstads stadsbibliotek ingick i interimsstyrelsen

Gerhard Kaukerat ar en ung
och entusiastisk slaktforskare. Se artikel sida 13

Fr v Eva Nilieim, Odd Nåheirn och Ingsund Börstad frdn Ostvolds Historielag,
Sarpsborg, lyssnar 25 sept 1993 intresserat på vad Ivan Bratt, Vurmlandsarkiv, har
att berätta. Fotograf Harald Persson
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Jubileumsnummer
Härmed vill jag för läsaren presentera
VärmlandsAnors jubileumsnummer
inför Värmlands SläktforskaXorenings 10-irsjubileum. Eftersom tidningen ä r nigra månader yngre än
föreningen, vill vi instämma i gratulationerna och ge en eloge till de som
1983 tog initiativ till föreningsbildandet och som sedan vant med om att
föra föreningen framit.
Ungefärför ett år sedan tog styrelsen upp
den tanken att 10-årsjubileet skulle rnanifesteras i ett jubileumsnummer. Tillsammans har styrelsen och jag sedan
skisserat upp vad jubileumsnumret skulle
innehålla och hur det skulle utformas.
Ett antal personer har tillfrågats om att
medverka och flertalet har varit villiga
till detta med antingen egna artiklar eller i intervjuform.
Förstasidan har vi valt att lita en av föreningens initiativtagare, Ingrid Johansson, utfora. Den bilden är värd att studera; den innehåller flera komponenter,
som ingår i slaktforskning, historiska
företeelser, värmländsk natur och miljö,
käilmaterialfrån gammal tid samt framtidens metoder att bevara nutiden. Uniformen p& knekten har använts vid
Nerke-Wermlands regemente. I ramen
har vi lagt in foton av de tvA ordföranden, som lett föreningens verksamhet
under de 10 åren.
Första person att uttala sig är vår nuvarande ordforande Lars-Gunnar Sander.
SA följer en kortfattad historik. Där beskrivs hur det böjade och där räknas upp
en del av det som hänt under åren. NAgra
för släktforskningviktiga allmänna händelser har lagts in i krönikan.Tidningen
VärmlandsAnorshistoria berörs. En mer
detaljerad redogörelse för den ber vi att
få Aterkomma till i första numret 1994,
då tidningen fyller 10 år.
Därefter följer uttalanden och intervjuer
av personer som varit med de 10 åren
och av personer som blivit medlemmar
de senaste åren samt av några som får
representera de lokaler och miljöer där
M släktforskarehämtar informationenför
var kunskap.
Fortsättning sida 4

-
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Föreningens 1 O-årsjubileum
forskade flera gånger om! Men var finns
allt detta dokumenterat?

Aven om vi anstränger oss att få med
yngre människor och ofta lyckas med
detta så kan vi inte bortse från det f&tum att släktforskning ar en populär
pensionärshobby. Och antalet pensionärer kommer att öka väsentligt det vet
vi.

Släktforskning billig hobby

Sverige i likhet med övriga Europa plAgas för närvarandeav l&gkonjunkturoch
hög arbetslöshet. Den senare kommer att
bestå i framtiden menar pessimisterna.
Jag tror dock för min del att det p&sikt
finns flera lösningar p&det problemet.
En tänkbar sadan är arbetstidsförkortning. Med andra ord, ökad fritid mer
släkiforskning.

Men kommer vi att ha råd att släktforska
i framtiden? Den senaste tiden har vi ju
allt mer oroats av de stigande b e kostnaderna för mik~okort.
Utvecklingen
pekar p&att det allmänna blir ailt mindre intresserad av att subventionera medborgamas särintressen. Jag tror nog att
vi måste räkna med kostnader i det har
avseendet. Men föreningar och förbund
milste bevaka att kostnaderna drabbar
släktforskarna lika oavsett bostadsort
samt att släktforskningen inte missgynnas gentemot andra folkrörelser. Trots
detta vågarjag pasta att släktforskningen
är en ganska billig hobby jämfört med
mänga andra.

Det förefallervara så att det är just släktkrönikor som hör till de populära TVprogrammen. Serier som Forsythe-sagan,
Matador, Hedebyboma och varför inte
Dallas har fhgslat miljontals TV-tittare.
Och så har vi Rötter som sägs ha utlöst
den verkliga slaktforskarfebern m o r
ailt i USA. SAdana här serier får folk att
börja fundera över sin egen slakts öden.
Det finns saledes goda skäl för antagandet att antalet släkiforskare kommer att
öka ännu mer.

Vad som däremot oroar mig ar det
aningslösa talet om fler mikrokortcentra
typ Leksand. Om ett sådant etablerades i
Stockholm, som man nu diskuterar, så
måste det innebära att SVARSkundunderlag minskas drastiskt. SVARSkostnader måste slås ut på ett mindre antal
forskare viiket betyder höjda iåneavgifter.
Dessa drabbar då framst släktforskarn
i de landsändar som saknar mikrokortcentra. Lit oss hoppas att så inte blir fallet.

Fortsättning från sida 3
Det vanliga innehåileti tidningen har vi
minskat ner. Fortattning av redan p&bö jade beriittelser har vi måst skjuta $
till kommande nummer. Syftet medjubileurnsnumret är alltså att i nuet blicka
bakåt och att med detta som referens söka
skåda in i framtidens möjligheter.

D&man talar om vad det kostar att släktforska, så glömmer man vanligtvis den
dyraste posten som jag tror är det omfattande dubbelarbetet som f n utförs. Betraktar vi SVARS utlaningsstatistik, de
sönderlästa mikrofilmerna fr&n länsbiblioteken samt utlåningen fran arkiv
och lokala bibliotek som torde vara ansenlig så kommer man till den slutsatsen att våra lykoarkiv bör vara genom-

-

-

Bernhard Granholm

Jag tror att tiden snart är inne då släktforskning kommer att bygga mer p&kontakter mellan forskare och mindre p&ett
hejdlöst letande i kyrkböcker. Det finns
ju källmaterial som är betydligt intressantare och som man i stfillet kan ägna
sin forskarenergi At. Här vilar ett stort
ansvar p&föreningarna som måste skapa
förutsättningarna för kontakter meilan
olika forskare. Forskafiörteckningar,anbytardagar och framfor allt databaser
kommer att få ökad betydelse i framtiden.
Föreningarnas kontaktskapande verksamhet begränsas ju till levande och aktiva släkiforskare. I detta sammanhang
far vi inte glömma den forskning som
utförts av bortgångna släktforskare.
Jag tror att slaktforskarföreningarna i
framtiden systematiskt kommer att ta
kontakt med avlidna medlemmars dödsbon och bevaka att efterlämnade släktutredningar eller kopior av dessa blir
registrerade och arkiverade på ett för
framtidaforskning tilfiedsstäliande sätt.
Överhuvud taget tror jag att utvecktingen
kommer att framivinga en fastare organisation för arkivering av släktutredningar från såväl bortgångna som aktiva
slakdorskare.

1800-talet får ökad betydelse
Under de senaste 25 eiler 30 ben, det
vill säga sedan de så kallade mormonfilmerna gjort släktforskning möjlig för
en bredare allmänhet, så har jag en känsla av att 1700-talet stått i centrum. Det
är där som det riktigt spännande okända
börjar och det är där som de intressanta
problemen uppstar. Nu tror jag att 1800talet kommer att överta den rollen. Och
aven där kommer de traditionellakyrkoarkiven att minska i betydelse för släktforskarna. I stäiiet kommer intresset att
mer inrikta sig mot tidningar, foto, förenings- och foretagsarkiv mm. Ja, I& man
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vacker tankar inför framtiden
tar del av arkivexpertisens redogörelser
för de mängder av käilmaterialsomfinns
från detta århundrade så inser man att
det förmodligen kommer att behövas speciella läroböckerför släktforskarevad bet M a r 1800-talet.

Barnbarnen frågar
Från USA vet vi att det är framför allt
barnbarnen till invandrare som börjar
intressera sig för sina rötter i det gamla
landet. Säkerligen kan vi förvänta oss
samma sak i vårt land. Barnbarnen till
de flyktingar och invandrare som kom
till Sverige under och efter världskriget
kommer darfor att höra av sig till våra
föreningar med begäran om hjälp hur
man söker sina anfader i andra länder.

Jag tror därför att slaktforskarföreningamas internationellakontakter kommer att öka i framtiden.

Den framtida utvecklingen inom släktforskningen ä r starkt knuten t i U den
oerhört snabba utvecklingen inom
informationsteknologin. Ta bara som
De kommande åren blir registerbyggar- exempel en CD-skiva som för närvanas tid. Vi kommer att fa bevittna hur rande rymmer cirka 300 000 Akidor!
redan befintliga databaser som t ex DIS I framtiden kanske vi sjalva kan tillFamily växer succesivt. Men även nya verka vara släktkrönikor p i multidatabaser kommer att se dagens ljus. Och mediaskivor där text, ljud och bild
i förlängningen kommer alla dessa med kombineras. Med hjäip av avancerade
all sannolikhet att kopplas samman. I program och databaser från muséer,
flera föreningar pågår projekt där med- lantmäteriet, filmarkiv, historisk littelemmarna registrerar kyrkböcker i sök- ratur med mera kanske vi till och med
bara databaser. Där har vi i vår förening kan konstruera den miljö en viss anmycket att lära. Det är min förhoppning fader levde i. Tanken svindlar!
att även vi skall kunna starta ett sådant
projekt.
Lars-Gunnar Sander

Förslaa nv serie

Notiser från Värmländska kyrkoarkiv
I värmländska kyrkoarkiv fmns mängder av intressanta notiser. Dessa borde
vara av intresse för varje släktforskare, även om man inte har nigon direkt anknytning till den berörda socknen. J a g föreslir därför en serie i
VärmlandsAnor med "notiser fran
värmländska kyrkoarkiv*.

Vilken kommun ?

Och hafuer iagh for then skuld IAtit Kiöpa
thenna book ath uthi henne må författas
hwad som ahr och blifuer gifuet til
Kyrkian, Mad hännes Inventario. ther
inne skal och författas prästeghrdzens
ägor til watn och land N o m ernerkommandom tii rättelse
Gunnar Jonsson, Shfle.

Jag börjar med nedanstående notis fiån
Kila. Det är den äldst bevarade kyrkboken franVärmland. Boken finns filmad,
och har littera C: l.
Anno 1632 Philippioch Jacobi dagh kom
iagh. Sveno Anundi Faxelius til Kiila
Giäld och då antogh prästestomnen som
både til huus Acker och äng mycket war
förfallen theslikast och så Kyrkian och
stapulen med taak och annat behör
Mycket förfallen, Och waar i prästegarden inthz inventarium, theslikast i
Kyrkian inga päningar, och eii heller
Nhgen boock eller breflapp uthi hwilken
Kyrkiones egendom kunde utwiisas.

I nummer 1991:1 visade vi 15 kommunvapen där läsaren fick gissa tiil vilken
kommun respektive vapen hörde.
Här är ytterligare ett och fragan är Ater:
Vilken kommun?

S h d svaret i brev senast 5 januari 1994
till
Bernhard Granholm, Ljunggatan 39
C, 66432 Grums.
Först öppnat brev med ratt svar ger en
penninglott.

-
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Varmlands släktforskare
1983 började Eva Fredriksson och Peter Olausson att fundera över Under hösten arrangerades en heldagsatt bilda en släktforskarförening i Värmland. Man bildade tillsam- W i t* omgångar på Gamla Badhuset.
Totalt 75 medlemmar mötte upp vid
mans med Ingrid Johansson, Grums och Ulf Nilsson, Filipstad en denna dubbla t r H . Arkiven i Gamla
arbetsgrupp. Denna grupp sammanträdde regelbundet ett antal Badhuset presenterades av Leif Gidlöf,
gånger under hösten 1983 och utarbetade en idéskiss till en före- Erik Gustavsson, Peter Olausson och
ning. Man kontaktade under hösten de släktforskare man kände Lena Flinck. Johan Backlund informeav vilka flera hade deltagit i studiecirklar under de senaste åren rade om biblioteket. Helge Härdne berättade om finninvandringen,Bernt Douledda av bland annat Eva. I oktober bildade man en interimssty- han om valloninvandringen och Olle
relse. Eva och Peter gjorde upp ett förslag till stadgar och till slut Nilsson om soldatforskning. Man hade
var man klar att utlysa ett konstituerande möte till den 15 decem- grupparbeten varefter dagen avslutades
med en fi-ågestund med de medverkande
ber.
sakkunniga i panelen.

Inför mötet kontaktade man dagspressen
och notiser var införda i de större tidningarna i Vannland. Tillströmningen
till det utlysta konsiitmeringsmötet visade
att det fanns ett över förvantan stort uppdämt behov av en släktforskafioreningi
Vänniand. Man hade väntat att ca 100
skulle komma. Det kom över 150 personer. Nya Wenniands-Tidningen talade
om kaos i sitt reportage fran mötet. Ulf
Nilsson satt som ordförande i konstitueringsmötet. Vid mötet anmälde sig 116
personer som medlemmar i en förening.
Vänniands Siaktforskarförening (VW)
var bildat. Till ordförande i den nya föreningen valdes Anders Höglund, Kristinehamn. Benämningen "kaos" i NWT
Rubrik i NWT 17/12 verkar vara enjournalistisk överdrift. Eva Fredriksson kommenterar detta med att mötet visst inte
var kaotiskt. Ulf Nilsson ledde mötet
lugnt och skickligt varefter han överlämnade ordförandeklubban till Anders Höglund. Det som kan ha varit embryot till
kaos var situationen vid kaffebordet, orsakat av att det kom så många oanmälda
till mötet. Men detta klarades av till belatenhet tack vare Karin Hermansson p&
Emigrantregistret och säkerligen aven
Eva(Reds tillägg). Alla fick kaffe vid
"sittande bord".
Historieforskarenfil kand Olga Dahl från
Göteborg var inbjuden till mötet och höll
ett intressant föredrag betitlat "Hur jag
fann min farfarsfar och mormorsmor".

l984 snabb uppgång
Vid mötet den 15 december 1983 hade
man diskuterat om man skulle ge ut ett
medlemsblad. Inget beslut hade tagits
utan ordföranden hade fatt i uppdrag att
utforma ett informationsblad I mars gavs
ett sådant informationsblad ut, det första numret av "Nytt fran Varmlands
Släktforskaforening" (NFV).I detta
nummer presenterades den nybildade
föreningen. Man redovisade pil en karta
medlemsspridningen bland de 143 som

Medlemsavgiften för det första året var
25:-. Föreningen erhöll arkivutrymme i
Gamla Badhuset genom att teckna medlemskap i Folkrörelsearkivet.

1985 Första årsmötet
1985 hölls det första årsmötet. Under
hösten hölls tvii trä£far, den ena i Brunskog och den andra i Kristinehamn, med
föredrag av stadsarkivarieBror Erik Olsson från Eskilstuna.
Niigra medlemmar fran Sysslebacksområdet meddelade att man böjat med
informella trä£far p&biblioteket i Syssleback. Man samlas ungefar en gång i
månaden. Under året böjade släktforskare fran Norge att anmäla sig som medlemmar i VSF.

1986 Studieresor
då anmäit sig. Av dessa var 11 medlemmar bosatta utanfor länet.

Nigot årsmöte hölls inte detta år. Istäilet räknades konstitueringsmötet som
sådant. Det första mötet hölls den 12 maj
i Hagfors, då bland annat Helge Härdne
berättade om finnkultur och Roland
Kihlstadius presenterade den då planerade utgivningen av Fryksdals härads
domböcker 1602-1700 av Gunnar Almqvist, som 1980 erhåilit Sunne kommuns
kulturstipendium för detta arbete. Detta
möte besöktes av ett 40-tal personer.

Till årets årsmöte hade Dag Stålsjö inbjudits som föredragshallare. Man
tvingades ändra datum och tiil den nya
dagen kunde Dag Stålsjö inte komma. I
stäilet höll Peter Olausson ett föredrag
om häradsrattsarkiv. Vid mötet avtackades Leif Gidlöf, som slutade sin tjänst
vid Varmlandsarkiv och flyttade till
Stockholm. En W m e d Bror Erik Olsson hölls i Filipstad under våren.
Under hösten anordnades en anbytartiaff
i Brunskog. Tvi resor, arrangerade av
släktforskarklubben Probanden i Grums,
genomfördes; den ena till landsarkivet i
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startade livskraftig förening
Göteborg och den andra till Stockholm
med besök p i riksarkivet och krigsarkivet. Vid alla tre arkiven fick deltagarna
göra rundvandring i arkivlokalema, som
vid de bagge senare innebar besök i de
undejordiska bergmunmen. En träff i
Gamla Badhuset hölls med inriktning p i
hjalp att läsa gammal stil. Dag Stalsjö
höll ett föredrag p i biblioteket i Karlstad. Arrangör var Studieförbundet
Vuxenskolan, Etnologiska säilskapet i
Värmland och VSF.
1986 bildades Sveriges Släktforskarförbund (SSF). Peter Olausson deltog
som observatör vid konstitueringsmötet.
12 medlemmar franMidäivas Genealogiska Förening i Sundsvall gjorde ett studiebesök i Karlstad i juni med en trä£€
tillsammans med VSE

1987 Anslutning till SSF
Vid årsmötet beslöts att VSF skulle anslutas till SSF. Karin Eles & Vännlands Museum informerade om museets
arkiv.
Under hösten höU landsarkivarie Beata
Losman från Göteborg ett föredrag om
Familjeliv i Värmiand på 1800-talet, med
utgingspunkt frin Vase församling.
Oppet hus för VSF anordnades 3 onsdagskvällar p i Gamla Badhuset. Vännlandsarkiv anordnade ett föredrag av
Christer Winberg om landskapslagarna.
Fyra informella M a r på Gamla Badhuset hölls under året med Eivor Lantz
franHammarö som värdinna. Det berättas att vid ett av dessa tillfäilen hade man
kommit i diskussion om den "nordiska
foten" vars utseende beskrevs vara "smal
med en sluttande tålinje", vilket resulterade i att deltagarna tog av sig en sko
och jämförde sina fötter.

1988 Ny ordförande
Till årsmötet 1988 hade Anders Höglund
undanbett sig Aterval som ordförandeför
föreningen. valberedningen hade inte
lyckats presentera någon ny kandidat till
ordförandeposten.Det fanns heller ingen
vid årsmötet villig att ita sig uppdraget.
Man valde en ny valberedning som fick
i uppdrag att söka få hlämplig kandidat till ett extra årsmöte längre fram
p i våren.
Ett extra årsmöte hölls i maj. Som ny
ordförande för VSF valdes Lars-Gunnar
Sander. Vid mötet visade Hans Tjus fran
Karlskoga olika sätt att göra kombinerade an- och släkttavlor pi.
Under hösten hölls tre badhustraffar. En
kortkurs i etnologi arrangeradesav Karlskoga-Degerfors Slaktforskarklubb p i
Karlskoga folkhögskola dit aven VSFs
medlemmar var inbjudna.

Forskarkatalog
En forskarkatalog över forskare i
Värmlands gavs ut av Värmlands bildningsförbund. Katalogen hade sammanstallts av Peter Olausson och omfattade
ca 500 forskare inom flera forskarområden, bland dem släktforskning. Den
ersatte en forskafiörteckning utgiven
1983.

I NFV nr 1988:4 konstaterades inför 5årsdagen av VSFs bildande att man nu
hade över 300 medlemmar.

1989 Arkivinformation
Vid årets årsmöte hölls föredrag av Bertil Haslum& Sundsvall om släktforskning i Norge.
Ytterligare 3 W a r hölls under våren,
Lars-Gunnar Sander informerade om
bouppteckningar och Eivor Lantz berättade om forskning tillbaka till 500-talet.
I Sanle berättade Oskar Kileby om @a
värmländska skaldesläkter.
Under hösten hölls 3 M a r p i Gamla
Badhuset och ett besök p i Värmlandsarkivs bokvårdscentral i Kristinehamn.
P i den första träffen berättade Bertel
Swansson om Påskön i Karlstad, det vill
säga den sandbank som uppstod kring
en strandad pråm 1830 och som så s d ningom blev Sandgrundsudden. I Kristinehamn informerades om pågiende
mikrofilmning av upphörda kommuners
arkiv. Man höll nu p i med kommuner
p&"K".
Vid nästa traai Gamia Badhuset informerade Bo Cider om arkiven i huset. P i
den sista traffen för året berättade Thord
Bylund om värmländsk utvandring till
Norrland.

Se Sven
tabell sty-

relsefunktioner sida 22

Under hösten gästades Värmlandsarkiv
av professor Pär-Erik Back och arkivrådet Claes Gränström. Dessa utredde p i
uppdrag av utbildningsdepartementet
den offentliga arkivorganisationenför att
orientera sig om möjligheterna att förlägga ett landsarkiv till Karlstad.

-
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Funktionärer under 10 år
Ordförande 1984-1987 Anders
Höglund, Kristinehamn
1988- Lars-Gunnar Sander, Fors-

1990 VSFs arkiv ordnas
P i årsmötet 1990 höll Hans Lindberg
frin Varmskog ett föredrag om Lars
Magnus Ericsson. Denne föddes ju i
Vegerbols by i Värmskog.

hags

Vice ordförande 1984-1985 Ulf
Nilsson, Filipstad
1986-1991Ingrid Johansson,Grums
1992- Bernhard Granholm, G m
Sekreterare 1984-1985 Ingrid Johansson, Grums
1986-1991 Annette Stenback, Hagfors
1992-1992 Stig Jonasson, Kristinehamn
1993- Gunnar Jonsson, Säffie
Kassör 1984-1987 Lars-Gunnar
Sander, Forshaga
1988-1989 Carin Wid& Karlstad
1990-1991 Stig Jonasson, Kristine-

hamn
1992- Harald Persson, Karlstad
Materialföwaitare 1985-1987 Torun Mossfeldt, Karlstad
1988- Bo Cider, Molkom
Redaktör 1984-1989 Anders Höglund, Kristinehamn
1990- Bernhard Granholm, G m
Registrator 1991- Sonja Peterson,
Karlstad
Revisorer med Suppleanter
1984-1987 Sten Ek, Karlstad
1984-1990 Johan Backlund, Karlstad
1984-1985 Leif Gidlöf, Karlstad
1986- Bengt Tholin, Karlstad
1988-1992 Inger Prånge, Karlstad
1991-1992 Gunnar Jonsson, Safne
1993- Kerstin Moden, Karlstad
1993- Gerhard Kaukerat, Slottsbron
Valberedning 1984-1987 Peter
Olausson, Karlstad
1984-1987 Eva Fredriksson, Karlstad
1984-1987 Gunnel Kvarnström,
Karlstad
1988-1990 Valla Johansson, Sanle
1988-1988 Titti Leidzen, Karlstad
1988-1988 Anders Höglund, Kristinehamn
1988-1991 John André, Karlstad
1988-1992 Uiia Larsson, Edsvalla
1991- Allan Johansson, SäfIie
1992- Gunnar Bergström, Karlstad
1993- Stig Jonasson, Kristinehamn

Vid en Badhustraff p5 våren berättade
Annette Stenback om en arkivkurs hon
gatt igenom nyligen, samt om arkiven i
Stockholm. Man hade aven en anbyiart* gallande Gillberga härad, där Ivan
Johansson och Peter Olausson medverkade med att berätta om torpinventering
resp domboksforskning.
Under hösten hölls tvi anbytarträffar i
Gamla Badhuset gäilande Fryksdals och
Jösse härader med medverkan av Roland
Kihlstadius och Gunnar Jonsson.
Under hösten hölls också en tredagars
kurs i släktforskning och etnologi på
Molkoms Folkhögskola. Kursen arrangerades av VSF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Lärare vid folkhögskolan medverkade, Lars-Gunnar
Sander berättade om bouppteckningar
och ett soldatöde i sin släkt, olika antavlor ställdes ut.
I december Qllde Varmlandsarkiv 20 år
och i samband med detta hölls öppet hus
i Gamla Badhuset. VSF medverkade.
Man visade hur man släktforskar med
hjäip av mikrofilm samt hur man kan
använda datorn som redskap i släktforskningen.
Under året började Sonja Peterson att
sortera, ordna och förteckna VSFs arkiv
och samiingar.

1991 Arkivlagen
Vid årets årsmöte hölls föredrag av förre
överlantmätaren Alfred Orback. Hans
ämne var "Den gamla kartan i släktforskningens tjänst". Detta föredrag följdes
veckan darpi upp med ett besök p i
lantmäterikontoret i Karlstad, där personalen visade kartarkivet, samt hur man
använder materialet.
En anbytarträff hölls p5 biblioteket i
h a n g med inriktning pA Nordmarks
härad. Ett par krigiska händelser som nu

bida är historia berördes. Lars-Gunnar
Sander berättade om hur hans anfader
1808 slog läger i Silbodalför att anfalla
Norge, men att man hindrades av dåliga
vägar. Kulturnämndens ordförande
Gösta Johannesson berättade om när över
5000 man ur det norska försvaret kom
till h ä n g i april 1940.
I maj bildades i Gillberga "Föreningen
Tingshuset i Häljebol". Dess uppgift är
att vårda nämnda tingshus byggt 1908
samt bli en centrum för domboksforskning. Föreningen har ingen formell knytning till VSF, men informella kontakter
har efterhand etablerats mellan de bida
föreningarna. Peter Olausson är den nya
föreningens initiativtagare och ordförande.
I juni var medlemmania i VSF särskilt
inbjudna till "Sällskapet Gusiavaforsknings" årsmöte.
Under hösten gjordes besök pA kommunarkivet i Karlstad, skolmuséet och Carlstads-Giliet. P i kornmunarkivetinformerade Marie Esplund och Annette Stenback, pA skolmuséet Knut Jonsson och
pA Carlstads-Gillet Karl-Axel Branzeli,
Robert Fast och Harald Persson.
Höstens program avslutades med föredrag av Björn Lippold över ämnet
"Knekten i helg och söcken".

Folkbokföringen andras
TvA allmänna laghändelser under 1991
var att den 1 juli dels arkivlagen trädde i
kraft, den första i sitt slag i Sverige, och
dels att folkboWonngen flyttades från
b k a n till skatteverket; det förstnämnda
är om man vårdar sig om tillämpningen
positiv, det sistnämnda bedöms vara negativ. Kanske den som skriver historia
vid föreningens 100-Arsjubileum kan
bedöma riktigheten av dessa hypoteser.

1992 Tidningen byter namn
I januari hölls anbytarträff rörande
Grums' härad på biblioteket i Grums.
Bengt Sundh kåserade om häradets historia. PA Arsmötet redogjorde Anders
Sandin för en undersökning om in- och
utflyttning av smeder i Ransäter samt

-

Vänniandshor 1993:2 Sida 9

berättade i övrigt om järnbruken i V8.mland. Besök gjordes p3 regementsmuséet.
Anbytartrafor Väse härad hölls i hembygdsgården i Väse. Karl-Erik Olsson
och David Eng berättade om phgaende
aktiviteter, bl a arkeologiska utgrävningar i Värmland.

redrag av Kjell Aberg i Mellerud. I maj
gjordes ett besök tillsammans med Föreningen Tingshuset i Häljebol i Gilibergs
härad. Peter Olausson berättade om bygden och om intressanta fall ur domk k e r n a . Besök p2 olika platser i häradet gjordes.

Under hösten hölls en tratf i Gamla Badhuset där Bo Cider informerade om arkiv. Tv3 besök utanfor Karlstad gjordes,
ett heldagsbesök i Torsby och finngårdar
i de värmländska finnbygderna med en
avstickare in i Norge samt ett besök p3
hembygdsgården i Säffie med anbytartraff för Näs' härad.

Till hösten var planerat ett besök av Per
Clementsson fran Göteborg. Han skulle
ha berättat om forskningsvagar i arkiv.
Pil grund av sjukdom ändrades denna
träff,så att Värmlandsarkivvisadeforskningsvägar i sitt arkiv. Denna träffg%tades av en grupp medlemmar fian Ostfolds Historielag, Sarpsborg, som besökte Karlstad pa inbjudan av de tre arkiven i Gamla Badhuset. Vid nästa t r H
kåserade Margareta Matovic över dalsländska kvinnors utvandring till Amerika 1890-1910.

En kurs i läsning av gammal stil hölls i
regi av VSF och Studieförbundet Vuxenskolan. Peter Olausson och Anie Linnanid medverkade vid en dombokskonferens i Haljebol. Under hösten hölls en
informell träf€för användare av släktforskardataprogrammet DISGEN. Medlemstidningen bytte namn under året till
Vänniandshor.

1993 Ny slaktforskarförteckning
h e t begyntes med en presentation av
"Föreningen för Datorhjälp i Slaktforskningen" (DIS). Bo Klewe franLinköping informerade om vad som finns
och vad som planeras. Vid årsmötet berättade Elisabeth Thorsell från SSF om
domboksforskning. I april hölls en träff
med samma tema, denna gång med fö-

Föreningen 10 år
Till föreningens 10-årsjubileum är i skrivande stund planerat Oppet Hus i Gamla
Badhuset samt en jubileumsmiddag.
Harald Persson deltog under hösten i en
studieledarkurs i användning av DISGEN. DIS arrangerade kursen.
1993 gav VSF ut sin första egna släktforskarforteckning. Detta gjordes i samutgivning av SSFs landsomfattande förteckning, som i sin nuvarande form även
gavs ut 1992 i en provupplaga. Gunnar
Jonsson svarar for vår förteckning.

I oktober lämnade riksarkivetsitt förslag
till regeringen om den framtida landsarkivorganisationen. Man föreslår ett
nytt landsarkiv i Karlstad (se särskild artikel).

SSFs riksmöten
VSF har sedan anslutningen till SSF deltagit i dess årsmöten med såväl valda ombud som medlemmar som deltagit ph
egen bekostnad. Ombud vid årsmötena
har varit (år, plats, ombud):
1987, Lund, Lars-Gunnar Sander
1988, Skara, Lars-Gunnar Sander
1989, Sundsvall, Lars-Gunnar Sander
och Ingrid Johansson
1990, Vasterås, Lars-Gunnar Sander och
Bo Cider
199 1, Oskarshamn, Lars-Gunnar Sander
och Bo Cider
1992, Uppsala, Lars-Gunnar Sander och
Bernhard Granholm
1993, Luleå, Lars-Gunnar Sander och
Harald Persson.

Medlemsantalet
Medlemsantalet redovisas i diagram pil
sida 7. Man kan konstatera en stor ökning av antaletvid starten. Ökningen har
sedan minskat men man kan inte påvisa
nagon utplaning av kurvan utan snarare
kan man sedan b6jan av 90-talet skönja
en uppåtgaende utveckling av kurvan.
Bernhard Granholm

Det var har det började i december 1983. Fr v UlfNilsson, Ingrid Johansson, Anders
Höglund, Eivor Lanh

-
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Tankar om en jubilar
Den 15 december 1983 stegade jag
fram till talarstolen och mottog klubban som interimstyrelsen hade IAtit tillverka för den nybildade föreningen
Värmlands Släktforskarförening. Vi
var cirka 150 personer samlade p i
Gamla Badhuset den gången.
Jag minns att jag citerade ur en bok av
folkskollärare Axel Emil Löv, där han
uppmanade gammal som ung att livet
igenom aktivt g&ut och skaffa kunskap
om det som var intressant. Jag tyckte att
det kunde passa en sådan dag, eftersom
slaktforskande är ett bra exempel p&aktivt letande överallt och alltid.
Att ha rollen som den som skulle bygga
upp en helt ny verksamhet, är alltid spännande. Det vi hade att luta oss emot i
den nybildade styrelsen var de stadgar
som det konstituerandemötet givit oss. I
övrigt var det mesta helt oskrivna blad.
Föreningen fick tidigt medlemmar från
andra delar av Sverige. Ett antal personer fkån andra länder blev också med-

lemmar. Att hålla uppe intresset i en förening med medlemmarna så geografiskt
spridda kan ha sina sidor. Med gemensamma krafter har i alla fali syTelserna
och medlemmarna genom åren lyckats
bra. I slutet av 1980-talet hade medlemstalet fördubblats till drygt 300, och är p&
fortsatt stigande.
Tidigt förstod vi att vi måste ha en aktiv
kontakt med medlemmarna. Därför startade vi redan i början av 1984 medlemsbladet "Nytt fran Värmlands släktforska60rening7'. Det lever fortfarande,
fast under namnet Värmlandshor. Att
ha ett prydligt ansikte utåt är av stor vikt.
Det tycker jag att vi har,i synnerhet sedan layout och tryckning görs p i ett
modernare sätt än vad vi hade möjlighet
till tidigare.

av varandra, och har fått nya kunskaper
av tillresta föredragshallare.
h e n som föreningens ordforande och
redaktör var mycket givande för mig. De
gav mig bade ny kunskap och nya kontakter. Fortfarande händer det att människor frannär och fjärrankontaktar mig
per brev eller telefon. Påfallande många
kontaktar mig fran USA. Det är roligt
att få uppleva att en så liten lokalt förankrad förening kan ha så stor genomslagskraft.

från starten varit föreningens naturliga
samlingspunkt. Där har under åren hål-

Att föreningen genom åren varit livskraftig, ska inte enbart tillskrivas de aktiva
inom styrelsen, utan också alla andra
medlemmar, som också varit goda ambassadörer för Värmland och den vännländska släktforskningen. Det är min
övertygelse att föreningen har många
lyckosamma år framfor sig. Nu är det
dags att spänna bagen, och sikta pA 20årsjubileet.

lits många möten av varierande slag.
Släktforskarna har fått tillfalle att lära

Anders HGglund

Gamla Badhuset i Karlstad har redan

Böckerna - en förbisedd kalla
Från Karlstad stadsbibliotek vill jag till
den aktiva och livskraftiga 10-åringen,
Värmlands slaktforskafiirening, sända
de vannaste lyckönskningar. PA biblioteken har vi en särskild benämning p i
våra låntagare i 10-årsåldem - de tillhör
"slukaråldern", en ålder som kännetecknas av nyfikenhet, upptäckarglädje, positiv aktivitet, pigga initiativ och omättlig läslust. Det är egenskaper som stämmer bra in också pa vår 10-årsjubilerande
slaktforskarforening.
Arkiven, biblioteken och slaktforskarna
hör ihop. Arkiv och bibliotek stod fadder, när Varmlands slaktforskarforening
bildades i Gamla badhuset i Karlstad för
10 år sedan. Nu räknar föreningendryga
400 medlemmar och medlemstidningen
Värmlandshor kan väl mäta sig med
de bästa i landet bade innehåiismässigt
och till yttre utstyrsel. Föreningens programverksamhet är livlig och full av initiativ.

Genom alla slakt- och hembygdsforskare,
som besöker biblioteket för lån och läsning av mikrofilm, har vi så gott som
dagliga kontakter med föreningsmedlemmar. Givetvis bidrar biblioteket med sina
samlingar till forskningsresultaten,men
utbytet är ömsesidigt.
Atskiiliga skrifter i stadsbibliotekets
Värmlandsrumär frukter av forskarmöda
bland föreningens medlemmar och kommer andra intresserade till godo. Jag vill
M o r nu skicka ett ord med p&vägen:
lat fler ta del av just Dina forskningsresultat! Var och en vet ju själv hur glad
man blir att finna skrifter som berör den
egna forskningen.
Tänk aiitså på andra och forska inte bara
för byråladan eller den egna familjen!
Tänk också p i att biblioteket har mycket
annat filmat, tidningar är exempel på
sådant som utnyttjas ganska sällan.

Som bibliotekarie vill jag gärna framhålla böckerna, de tryckta skrifterna, som
nybörjaren ofta förbiser i sin iver att ge
sig in i arkivhandlingarna. Se inte biblioteken enbart som leverantörer av film
och mikrokort och tillhandahållare av
läsapparater! Vi sysslar gärna med sådant men kan så mycket mer! Bibliotekarier har sällan arkivutbildning, men vi
är experter på att leta fram litteratur. Utnyttja var kunskap, lär Dig använda
bibliografier, tag reda p3 vad andra har
skrivit om just Ditt område! Välkommen
till biblioteket!
1

Karlstads stadsbibliotek gratulerar
Värmlands slaktforskarförening p&
10-Arsdagen och önskar många framgångsrika Ar framöver och ett fortsatt
gott samarbete!

Eva Fredriksson

-
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En värld a t t upptäcka i arkiven
Det känns angeläget att gratulera
Värmlands Släktforskarförening med
anledning av 10-Arsjubileet. Släktforskare ä r ju arkivens mesta besökare
sedan många Ar. Utan E r vore arkiven
ödsligare!
Under 1977-1986 "stångades" jag med
släktforskarna mest varje dag i expeditionen pii Landsarkivet i Göteborg. Det
var ofta jäkiigt men alltid okonstlat och
trivsamt. Atskiiliga var också de skriftliga förfriigningar från avlägsna släktforskare jag besvarade under dessa år. Av
tidsskäl blev det sällan några längre utredningar men tillräckligt för att jag
skulle få en.inblick i släktforskarens
möda och glädje och insikter.

Historien är stor och liten. Det förra kallar vi processer det senare far ibland benämningen öden. Biida handlar om den
enskilda människan. Men i den "stora"
historien märks långt ifrån alltid den
enskilda människan, vare sig det rör sig
om "stora" eller "små".

I den stora historien fömngas ofta det
personliga och det privata. Där traffar vi
p&sin höjd olika roller: företagsledare,
tekniker, politiker etc. DWor hedrar det
släktforskaren att han håller det personliga och privata före historien själv så
att säga. Att samla fakta i lager pii lager
om enskilda manniksor är ett lika fundamentalt som bra historiskt forskningsprogram.

Pii Värmiandsarkiv, där jag arbetar sedan hösten 1986 traffar jag inte släktforskare lika ofta och intensivt som tidigare pii landsarkivet. Nog tycker vi som
arbetar pii Värmlandsarkivatt det mötet
skulle kunna mångdubblas! Också i våra
magasin finns "en värld att upptäcka".
Det kräver troligen en extra insats i tid
och sökande men resultatet blir kanske
mer fyllt av överraskningar ä n annars.
Därför vill jag sluta med en uppmaning:
Du är hjäriiigt väikommen att ta del av
våra arkiv fi%nbergshantering, skogsnäring, pappers- och massaindustri och
annan värmiändsk företagsamhet samt
kommunala myndigheter.
Bode Janzon Vannlandsarkiv

FoIkrörelsearkivet ger kringkunskap
Folkrörelsernas arkiv för Värmland
bildades 1949 som det första Iänstäckande folkrörelsearkivet i Sverige.
Vi har idag handlingar från drygt 3500
olika värmländska föreningar deponerade hos oss. Omfångsmässigt ä r det
cirka 2500 hyllmeter som förvaras i
depån i Forshaga.

Fortsättning från sida 11
en förening som behövs för samarbete,
för utbyte av uppgifter och erfarenheter,
för kunskapsförmedling, for informationsspridning, for piiverkan genetmot
myndigheter och massmedia i fragorsom
rör tillgängiighetentill och vården av vår
gemensamma historia.

Värmlands Släktforskarförening bar
en mängd uppgifter att fylla i dag och
för framtiden. Jag vill säga ett grattis
till 10-Arsjubilaren!

-

Peter Olausson

Materialets åiderär inte så imponerande,
det börjar vid 1850-talets mitt och går
fram till nutid.

kivhandlingarna träder människan fram
p i ett mer levande sätt än vad kyrkobokföringen kan åstadkomma.

Det som direkt kan vara av intresse för
slaktforskare är det stora antalet, företrädelsevis äldre, fardiggjorda släktutredningar över värmlandsfamiljersom
deponerats i arkivet.

För Folkrörelsearkivet i Värxnland, liksom för alla andra arkiv i Sverige, har
släktforskarn betydelse. Det är Ni som
till stor del står för den ickeakademiska
forskningen vid arkivinstutitioner.

Vad betyder slaktforsMoreningen för
Folkrörelsearkivet? Den friigan ville
VärmlandsAnors redaktör Bernhard
Granholm att jag skulle svara på. Jag vill
vända p&frågan: kan Foikrörelsearkivet
betyda något för släktforsMoreningen
och dess medlemmar? Svaret är obetingat
JA.

Använd arkiven, undersök vad farfar
sa vid nykterhetslogens möte i maj
1983. Var mormor aktiv i metodistförsamlingen? Hur mycket bidrog hon
med till systraföreningens auktion
1910? Är det sant att pappa var med
och startade fackforening p&Bruket
och att mamma satt i kooperativa föreningens styrelse?

Folkrörelsearkivet kan genom sitt stora
bestånd av föreningsmaterial av olika
slag tillföra släktforskarennågot som jag
anser viktigt, kringkunskapen om en person. Kringkunskap är all den kunskap
vi kan få om en persons liv. Genom ar-

Släktforskare, arkiven ä r till för Dig.
Kom och forska!
Lena Flinch-Machel

-
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Emigrantregistret tidigt forskarcentrum
Alltsedan Emigrantregistret i Karlstad
bildades 1960 har vi haft ett fint samarbete med släkt- och hembygdsforskare i Värmland. Vi har bl a fått hjälp
med a t t samla in uppgifter till
emigranternas personakter.
Efter hand som mikrofilmerna över
Värmlands kyrkoböcker kompletterades
och flera läsapparater anskaffades har
slaktforskama i omkring tjugofem år
kommit till Emigrantregistret och sökt
sina förfäder. Under åren har det g m dats en viimkap och ett ömessidigt förtroende mellan slaktforskarna och oss.

-

-

-

Vår personal liksom de övriga arkiven
i Gamla Badhuset arbetade aktivt för

-

bildandet av Vannlands Släktforskarförening genom att väcka intresse bland
våra besökare. Vi såg det behov av kontakter med andra forskare som fannsoch
som vi så ofta hjälpte till att förmedla.
Det är väl heller ingen tilifäilighet att
föreningensförre och nuvarandearkivarie bada är anstäildahos Ernigrantregistret. Arkivet är på så sätt tillgängligt p3
dagtid för medlemmarna.

ett fyrtiotal släktböcker och utförliga
släktutredningar av enskilda forskare.
Dessa är mycket värdefulla eftersom forskarna oftast kommer med värdefulla
komplement. Likaså har vi fått ett @rtiotal släktböcker och utförliga släktutredningar av enskilda forskare. Dessa
är mycket värdefulla efetrsom de också
skildrar mycket av den muntliga traditionen kring en släkt.

Forskama kan finna många intressanta
släktuppgifter i våra oiika handlingar:
personakter, slakhitredningar, brev etc.
Men här är det ett ömsesidigt utbyte eftersom forskarna ofta kommer med värdefulla komplement. Likaså har vi fått

Emigrantregistret t a c k a r släktforskarföreningens styrelse och medlemmar för de tio gingna aren och
hoppas p i fortsatt gott samarbete.
Gunnel Kvarnström

Interviu med Gerhard Kaukerat

Ung forskares syn på VSF
VärmlandsAnor har intenijuat en av
VSFs yngre medlemmar, Gerhard
Kaukerat i Slottsbmn, om hans släktforskning och vad han anser om VSFs
betydelse för släktforskning.
Gerhard är nu 29 år och berättar att han
började släktforska redan 1982-1983.
Han har alltid varit intresserad av släkten. Ganska snart vid intenjun märker
jag att det han berättar täcker in Atminstone tvA rubriker, dels den planerade att
införjubileet fåett utialande om VSF och
dels rubriken "Forskarprofilen".
Det Gerhard berättar om sin släkt är
verkligen intressant. Det handlar om två
svenska emigranter som träffades i Australien och det handlar om sådant som
fanns för 50 år sedan och som nu är historia, om dåvarande Ostpreussen och om
de människor som då bodde där. Jag beslutar att spara detta till ett senare tillfdle för att då komplettera med mera
fakta.

-

Genom sin för att använda ett slitet
modeord mångkulturella bakgrund så
fanns allts3 förutsättningarna för ett
slaktintresse. Gerhard böjade som sagt
själv p&egen hand utan att ha gatt släktforskarkurser låna hem mikrofilmer via
biblioteket i Grums och lärde sig själv
med hjälp av "Slaktforska steg för steg"
att tolka de gamla handstilarna. NAgon
gång i slutet av 1980-talet fick han se
VSFs folder pA biblioteket och insåg att
ett medlemskap i den föreningen kunde
vara värdefullt.

-

- Jag hoppades pA ett utbyte av information eftersom jag har anor även i Värmland.
Infiiades dessa förhoppningar?
Ja, bland annat det visade sig att jag
var släkt med Carin Widén p3 långt håll.
Jag har aven fatt kontakt med en släkting och slaktforskare i Sundsvall, som
numera också är medlem i VSF.

-

Det som Gerhard tycker är värdefullt med
en slaktforskarfdreningär de olika trä&rna med sina föredrag. Dessa ger uppslag om olika kallor, t ex domböcker.
Man får kunskaper om forskningsmetoder. Man träffar andra forskare.
-Detta är ett värde i sig aven om de inte
är släkt med mig, säger Gerhard.
Jag Mgar honom till slut om vad han
anser om släkiforskarnas och VSFs betydelse i stort. Han tänker efter en stund
och svarar sedan:
Vaje forskare får fram värdefull information, kulturellt värdefull information.
Var och en bidrar med sin bit. Man får
så en samlad kunskap om Vannland. Till
exempel så är VSFs tidning VannlandsAnor till nytta även for utomsthende.
Totalt ger VSF sitt bidrag till samhäilsforskning och ger värdefull samhällskunskap.

-

BGm
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Slaktforskardagarna i Luleå
Arets slaktforskardagar var hela fyra
till antalet, den 12 till 15 augusti. Det
var den ganska nystartade Lulebygdens Forskarförening som stod för
värdskapet och det hela tilldrog sig i
Arcushallen, den väldiga inomhusarenan cirka en mil utanför staden.
I sitt invigningstal ställde landshövdingen Gunnar Brodin den intressanta
frågan: kan den som inte har nAgon forskarutbildningbidra till forskningen?Ja,
det kan han eller hon visst göra menade
landshövdingen. Forskning består nämligen till 90 %av envishet och till 10 %
av vetenskaplig metodik. Och är det något som saiskilt släktforskarnavisat prov
pil så är det just envishet.
För första gången deltog vår förening i
utstäilningen. Och jag vill här passa pil
att tacka de av våra medlemmar som bidrog med material. Eftersom det var första gången så startade vi upp försiktigt
och delade monter med västgötarna och
jönköpingsborna. Vi ville nämligen
skaEa oss erfarenheter inför framtida
utstäiiningardå vi förhoppningsvisskall
kunna presentera varmländsk slaktforskning i större skala.
Bland de andra utstäilarna fann man den
vanIiga blandningen av arkiv, datorprogram- och läsapparatforsaljare, antikvariat samt hembygds- och släktforskarföreningar. PLFs och DIS' databaser tilldrog sig som alltid mycket stort intresse,
eftersom folk där kunde söka anfäder
direkt pil platsen. Men där fanns också
mormonerna med sitt väidiga intemationella register pA en trave CD-skivor omfattande Atskilliga miljoner individer.
En nyhet som torde ha &t bra var forbundetsforskarforteckning på mikrokort.
Över 3000 sli4Worskarefinns där medtagna. DA vi sjalva vandrade runt i
utstallningslokalen kunde vi etablera utbyte av medlemsblad med ytterligare
några föreningar.

Arcushallen utanför Luled ar enjdtteanlaggning för sport dret runt, med löparbanor;
fotbollsplan med mera. Byggnadsdr 1986. Fotograf Harald Persson

Glöm inte att titta i andra föreningars
medlemsblad p4 Gamla Badhuset! Där
finns mycket att hämta!
Antalet besökare var betydligt f&e h
vad man tidigare varit van vid och frSui
en del &eningar har det klagats över
detta. Men jag forsiår inte vad man hade
väntat sig? Visserligengjorde val avstandet f h stadens centrum sitt till, men
Norrbotten är ju en stor och glest befolkad landsända och kan intejrimföras med
de tätbefolkadetrakter där tidigare slaktforskardagar ägt rum.I vilket fall mötte
vi ett fantastiskt gensvar fran besökande
norrbottningar som beattade att de hade
vannländska ratter.
Det visade sig i praktiken vara ganska
svårt att delta både i utstäiiningen och i
föreläsningarna, som för övrigt mest behandlade lokala spörsmal. Far min egen
del hann jag bara lyssna till tvi%föreläsningar.
Som vanligt hölls också en ordflirandekonferens i anslutning till slaktforskardagarna. Ett trettiotal ordforanden samlades till dagens ämne som var "Aktiviteter i Forening". Jag hade tillsammans
med fjm andra fattfortroendet att inleda
med en redogörelse för vad vi gör i res-

pektive förening. Sedan faljde gruppdiskussioner och sammanfattning. Det
visade sig att de olika föreningama i stort
hade samma aktiviteter på sina program.
skåningarna har ju naturligtvissina stora
valbesökta väiregisserade anbytardagar
som saknar motstycke i övriga landet. P8
vissa hall har man engagerat ALU-arbetare för till exempel renskrivning av
släktutredningar. Något som vi ännu ej
har är arbetsgmpper som jobbar med registrering av kyrkböcker pa dator. Slutligen bör nämnas att ett allt närmare
samarbete med hembygdsföreningarna
kan förmärkas.

Riksstämman
Sa var det då sjäiva riksstamman som i
år samlade färre deltagare än tidigare.

Av 112 majliga ombud var 55 närvarande. Från vår förening var undertecknad och W d d Persson ombud. Av röstlängden kan man ockd utlika att de 93
medlemsförteckningarna (varav 20 tillhörde Skåneförbundet) tillsammans har
drygt 18 000 enskilda medlemmar.
Till ordförande utsågs IiirisrådetJan-Olof
Hedstr6rn vilken ledde förhandlingama
pil ett ~ t i n e r aoch
t sympatiskt sätt. hredovisning, verksamhetsplan och budget inkluderandeoförändrad avgift klub-

-
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Finska kriaet
bades utan protester. Den som närmare
är intresserad av dessa handlingar, kan
ta del av dem i Angeläget nr 3/93 (finns
p i Gamla Badhuset). Här bör nämnas att
förbundets ekonomi numera är tillitedsställande. Nyvalda i sty-relsen blev Krister Larsson fran Täby och Marianne
Södefläll från Gäilivare. Eva Fredriksson fran Karlstad hade avsagt sig omval.
Atta motioner behandlades (se Angeläget 3/93). Styrelsens förslag följdes i
samtliga utom för den attonde som inlämnats av SotenäsPersonhistoriskaFörening. I motionen föreslog man upprättandet av en samlad förteckningöver register av olika slag. Förbundsstyrelsen
menade att motionen skulle lämnas utan
Atgärd då ett sådant register redan föreligger (registerregister).

Orättvis kritik
I den diskussion som utspann sig kritiserade Sotenäs-ombudetregisterregistret
for ofullständighet trots att det klart och
tydligt deklarerats att det är en första utgAva som man vet med sig är långt ifdn
komplett. Kritiken var i mina ögon djupt
orättvist mot detta förtjänstfulla arbete
som inneburit ett stort steg framåt för
slaktforskningen h n d e t Aterremitterades till styrelsenvilket torde vara ett ganska meningslöst beslut eftersom vad jag
förstår arbetet med en ny utgåva av registerregister pAgår.
Stämman avslutades med att Släktforskare Nolaskogs halsade oss välkomna
till nästa års slaktforskardagar i Omsköldsvik.Därefter intogs en delikat middag med helstekt ren varvid medlemmar
från Lulebygdens Forskafidreningförevisade en imponerande dräktkavalkad
fran medeltiden och htill våra dagar.
Lars-Gunnar Sander

Fel i Rosenbergs handlexikon
I Rosenbergs handlexikon del 3 har i
utgåvan 1993några sidor fått fel plats
i trycket. Det är sidorna 543-548 som
i boken ar placerade i ordning
545,544,547,546,543,548.

Avslutning och följder i Haparandatrakten runt 1809
Referat av Olof Hederyds föredragvid
släktforskardagama i Lule&augusti
1993, skrivet av Lars-Gu~arSander.
Jag tillhör den generation som i skolan
~ n g a d e ägna
s
ett antal modersmålslektioner At "Fänrik ståls sägner". DA
diktsamlingen i fraga andades spänning
och äventyr var den inte någon helt ointressant läsning för en skolpojke: Men
redan då tyckte man nog att den gode
Runeberg ibland gick en smula väl långt
i sin hjältedyrkan. Som till exempel i
"Soldatgossen" där han skaldar om soldaterna:
ett hdrligt liv de levat dock, en härlig
död de fbtt. Ack, vem vill stappla m g
och tung? Nej, gd i falt helt varm och
ung och dö för dra, land och kung.
Nej, någon härlig död fick de inte, de
soldater som dukade under i
Haparandatrakten, dit de retirerat i december 1808 förföijda av ryssarna. Om
detta kunde författaren Olof Hederyd
berätta målande i sitt föredrag "Finska
krigets avslutning och följder i
Haparmdatrakten".
Den 15 november 1808 hade den finska
armén dragit sig tilIbakatill Uleåborg där
den 1Ag sammanpackad med 600 sjuka.
Det var faltsjukan, dvs dysenteri, som
drabbade de redan hårt prövade soldaterna. Samtida skildringar av förhållandena i sjukkvarteren utgör en skrämmande och ohygglig läsning.

ut kurirer till traktens kronofogdar och
lyckades med deras hjälp p&tv&dygn
skaffa fiam 1500 hästar med furage och
kuskar. Det var bönderna i Österbotten
som fick bidraga med detta. Hederyd visade overheadbilder pa rekvisitioner
underskrivna av landshövdingen Stromberg i Uleåborg.
Marschen mot Tom& gick i snöyra och
bitande vinterkyla och varvid man övernattade under bar himmel. Skäivandeav
köld i utslitna kläder, hungriga och sjuka,
passerade de sista soldaterna gränsen den
13 december.
En del av d n fick stanna i Tomeå, en
annan del släpade sig vidare ända ned
till Umeå. I Torneå stegradeseländet. Det
rådde brist på allt. De sjuka 1Ag i massor
tätt sammanpackade pA golven i trånga
och smutsiga kvarter. Mörker, köld och
en ohygglig stank. Under Qra månader
dog 1800 man!
Det högsta ansvariga befalet såg till att
de slapp se eländet. Den gamle gubben
Klercker som efterträtt Klingspor som
överbefalhavaresatt som ÖveMälhavare
i Härnösand långt fiån händelsernascentrum. Och Adlercreutzsom hade det operativa ansvaret i Tome4 begav sig efter
en tid till Stockholm. Han hade ju viktigare saker att sköta nämligen revolutionen och kungens avsättning.
Nu lade man hela ansvaret p2 generalen

Läget var dock inte bättre hos de förföljande ryssarna. Overbefälhavaren
Buxhövden hade nästan varit benägen att
dra sig tillbaka söderut om inte hans
underbefiuhavare Kamenskij och Schuvaloff trä€fat en överenskommelse med
svenskarna i Olkijoki den 19 november.
Denna innebar att fientligheterna skulle
upphöra t v och att den finska hären drog
sig tillbaka bortom gränsen till det dåtida Västerbotten som gick vid Kemi älv.
Nigot som hette Norrbotten fanns nämligen inte p5 den tiden.
Det var nu som generalkvartermästaren
Klingstedtutförde sitt stordåd. Han sände

Hans Henrik Gripenberg som sedan fick
spela rollen som syndabock för det slutgiltiga debaklet. I det hopplösa läget
tvingades han inga konventionen i Kalix den 25 mars. Den innebar att alla hans
trupper lade ned vapnen och förråden
överlämnades till fienden. Kapitulationen ägde egentligen interum i Kalix utan
i Säjvis halvvägs mellan Kalix och
Tomeå.
Det har sagts att soldaterna mottog budskapet om kapitulationen med djupaste
harm. Men i själva verket var de ganska
nöjda. De såg ett slut pA allt elände och
kunde f3 Atervända till hemorten.
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Minnet av en människa
Ur Nils Nilsson 191 7-1 987 Att hitta i arkiven
Hur varaktigi ar det minne en människa lämnar efter sig, när hon dör?
Hur rikt eller magert är minnesmatenalet, och hur Uhge kan det motsiii
förintelsen? Att minnet av den döde lever kvar i den närmaste familjeWsen smärtsamt &er upprörande eller vemodigt är en sak. Vad som
bevaras p i det sättet, tunnas ut; efter en eller ett par genentionerhar det
förtonat, alla vackra begravningstal till tmis. Vad som p&Iäningre sikt
bevaras i doknmenten ar något annat; det är mycket mindre utsatt för
förändringai. Men hur Uinge räcker dokumentens minne?

-

Problem av den arten ligger bakom den
ungerska författaren Lajos Zilabys novell
När dog Ja'nos Kova'cs. För svenska läsare gjordes den pa sin tid, det var 1946,
tillgänglig i All världens berättare.
Den 4 oktober 1874 dog, enligt novellen, en snickargesäil som hette Jan'os
Kova'cs. Han var 35 år gammal, en mager, stillsam man,ogift och inneboende
hos en änka. Vid sin död efterlämnade
han bara en syster. Redan fem år senare
dog snickaren, som han hade arbetat hos.
Efter nio år dog den gamla damen, som
hade hyrt ut rum At honom och efter fjorton år dog system.
Den 6 mars 1895 uttalades hans namn
för allra sista gången av en mänsklig röst.
Den dagen satt några män p%en krog i
hembyn, och plötsligt kom de att berätta
en historia fran hans militärtjänst. Man
hade en gång tvingat honom att sticka
in huvudet i en kakelugn, och en av deltagarna i dryckeslaget hade inte glömt
det.
Ännu var inte minnet av Ja'nos Kova'cs
alldeles utslocknat. Den 10 november
1899 dog en arbeterska, som en gång
hade äiskat honom, och i dödsstunden,
eller en kort stund dessförinnan, fladdrade minnet av den kärleken förbi i hennes medvetande. Men hans namn kom
aldrig över hennes läppar. h e t därpå
brann en reformert prästs boställe ner,
och därmed försvann kyrkoböckernadär
födelse- och dödsåren stod antecknade.
En vinterdag 1901 stal så någon träkorset
pA hans grav för att fa litet ved till en
brasa i den stränga kylan. Till slut, 1920,
gallrade en ung advokat ut sin fars papper. Bland dem var ett kvitto från Ja'nos

-

Kova'cs, som erkände att han fatt betalt
för två polerade stolar. I regnet plånades
namnbokstäverna pA den lilla papperslappen ut, en efter en, allra sist ett v. I
det ögonblicket, 46 år efter sin dOd, försvann for alltid Ja'nos Kova'cs från jorden, konstaterar författaren. Av de fåoch
fattiga minnena Aterstod inte ett s p k

Kan något sådant handa oss?
Det vill vi inte så gärna tro. I tidningarna, som läggs till förvaring i stora bibliotek, figurerar de flesta människor Atminstone någon gång, även om de aidng gör sig bemärkta som idrottsstjämor
eller förtroendemän Det är sant, att så
många inte 1-e
later viga sig, och att
allt flera begravs i största stillhet. Minnesrunorna över de döda finns i alla fall
kvar, Atminstone än så länge, aven om
det far medges, att de blir kortare och
kortare i provinspressen. I storstadstidningarna är de ju sedan länge begränsade till vissa kretsar. Dödsannonserna
visar knappast några tendenser att komma ur bruk. Men det kan inte undgA oss,
att tidningarna dör bort, den ena efter
den andra. . .

Vihar emellertid ocksåarkiven. Och den
lilla gruppen av arkivarier försöker, om
än under ironiska kommentarer h m världen, förvara dem så säkert som möjligt. De försöker dessutom se till, att man
till de viktigaste handlingarna använder
papper och skrivmedel, som är sådana
att de motstår förstörelsen.
Om det vill sig val, kan arkiven ha
mycket att säga om en människa. I föreningarnas arkiv som Atminstone ibland
räddas At eftervärlden - finner vi spå^ av
hennes intressen och livsi~ktning.I

-

gynnsamma fall kan brev eller andra
handlingar av hennes hand ha kommit
att inga i något arkiv, som blir bevarat.
Det kan till och med hända - fast det är
inte alltfor vanligt - att en familjs eller
enstaka persons privatarkiv räddas At
framtiden, med dagböcker, mottagna
brev, kassaböcker och ailt.
Emellanåt kan det vara fråga om mycket
personliga brev eller anteckningar. De
later en blicka rakt in i en människas liv,
kanhändamer direkt än hennes narmaste
en gång kunde göra. Den sentida läsaren kan knappast undgA en känsla av att
vara piiträngande och alltför närgången.
I alla händelser är det en egenartad känsla att så ineslutas i en för länge sedan
död människas livssfär med dess oro och
spänningar och värme. Ingrid Andersson har fångat något av den upplevelsen
i sin dikt om "de gamla breven":
Handen som skrev dr ldngesedan aska
Ogat som läste sover under snön
Allt som finns av deras ungdoms låga
är dessa vissnade och spröda blad
Db sldr de ut som blom i mina hdnder
av vännen som låg dold i femtio år
En pil har ndtt migfidn den tysta dalen
och övervunnit avstdnd en gbng
Och under mina tdrarjlyter blacket
upplöst i mjuka Jdckar och jag vet
att överallt finns karlek dold i världen
och orden vantar pd att vackas ur sin
hamn.

Inte sällan har breven ett mänskligt
värde, som gör dem till viktiga delar av
kulhuarvet. Men, tyvärr,den döde snickaren i Zilabys novell skrev knappast
några djupt personliga brev, och aven om
han hade gjort det, är det inte troligt att
de hade blivit bevarade. Inte ens om han
hade levat i våra dagars samhalle, skulle
de ha funnit en fristad i något offentligt
arkiv.
-gan
- som med ett slags programmatisk förenkling blottläggs i den ungerska novellen - gäller den vanliga människans minne. Hur blir det vidmakthåilet, hur skyddas det mot tidens anlopp? Hur mening-yllt är det sparsamma

-
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flöde av data, som överlever henne själv?
Att ovanliga människors minne finner
en tillflyktsort i nAgon stor arkivinstitution är ingenting nytt eller förvinande. SA har det alltid varit. Grundläggande bAde för räddandet av vetenskapligt källmaterial och for skyddet av individens minne är den arkiwård, som berör alla människor. Det är i myndigheternas, framfor allt i de statliga myndigheternas, arkiv och i Iqrkoarkiven, som
den uppgiften får fullgöras.

Ser vi till svenska förhållanden, lämnar
de offentliga arkiven en rad upplysningar
om en och var: namnet, födelse- och
dödsåren, bosättningen, flyttningarna,
yrket,familjebanden, den ekonomiskasituationen. Ofta får man veta htskilligt
därutöver: skolgång, värnplikt, fastighetsforvarV, efterlihmadetillgångar. Har
någon varit sjuk,kan man se det i patientliggare och andra handlingar. Kyrkliga
insatser och förtroendeuppdrag avspeglas i arkiven.

Hälsan tiger still i arkiven

Onekligen är det en stor, i egentligaste
mening demokratisk gärning arkivarierna utfor, när de bevarar och varjer så
många människors minne mot mäktiga
förstörelsekrafler. Och hela tiden måste
de föra sin kamp pA en dubbel front: mot
förstörelsen men också mot krafter och
tendenser, som hotar att snedvrida vittnesbörden och förvanska sanningen. Det
finnsen alltid närvarandesträvan att förgylla minnena eller lägga dem till rätta
för bestamda syften. De mörka eller nedsättande dragen söker man radera ut, ofta
nog av de bästa bevekelsegrunder. Men
minnesbilderna får inte bli glansbilder.
Skuggorna kan inte föras ht sidan: det
finns ingen skugglös verklighet.

Man får medge, att de upplysningar som
dröjer sig kvar ofta är torftiga; de har
inte alltför mycket att saga om livsinnehåiiet och personligheten. Många
gånger är det, enligt tillvarons egendomliga log&, de negativa dragen som tar
mest utrymme i anspråk. Sjukdomar avsätter mer handlingar än hälsan - det är
bokstavligen sant, att hälsan tiger still.
Rättegångar och avtjänade straff öppnar
ofta en särskilt stor möjlighet att blicka
djupt in i en människas tillvaro.
Den paradoxala följden blir, att jagade
och föfiöljda människor ibland kan följas i arkiven långt bättre än deras mäktiga föfioljare. Hur hkadligt har inte den
franske romanforfattaren Andre Chamson kunnat skildra sina lidande, hugenottiska förfäders liv från generation till
generation. Galärskeppslistoroch andra
handlingarfranflottans arkiv har utgjort
det dystra källmaterial, som han så troget har följt.

I våra egna erinringar förträngs och omformas mycket av det som skett. Arkivarierna får inte handla så. De skall inte
bara skydda papper, de skall skydda sanning och älcthet. Ingen kan phstå, att det
gör arbetet lättare.

Individens minne dyrbart
Därför är det inte förvånande, att diktaturstater ibland söker avlagsna de misshagligas minne till och med ur arkiven.
Den tyske rikspresschefen lat 1936 meddela: Thomas Mann skall strykas ur tyskarnas minne, då han icke är värdig att
kallas med det tyska namnet. Det är inte
bara i George Orwells roman om 1984
som maktägarnaförsöker straffa medborgare genom att utplåna deras namn ur
sina arkiv. Men aktioner av den arten
lyckas sällan helt. Sanningen är trots allt
att arkiven i länder av vår typ speglar
huvuddragen av nästan alla människors
liv. Det är inte lätt att radera ut så många
uppgifter, i synnerhet som de är spridda
på många olika håll.

Arkivmännens yrke beskrivs ibland som
rofyllt, men i verkligheten får de aldrig
slA sig till ro. De måste ge akt ph möjligheterna att utnyttja nya medier och
materialslag för att rädda en mera fullödig kunskap om människorna och deras
öden. Av ett långt och innehållsrikt liv
bevaras alltför ofta inte mer än en handfull data, kanske också några fragment
av personliga insatser eller särdrag, en
enstaka gärning, en meningsyttring eller bara en gest. Och när vi nu omsider i
fotografiet har fått en ny typ av dokument, som pA ett begränsat utrymme kan
säga mycket om en människa, är det en
bitter ödets ironi, att vi många gånger
siår där fragande vi vet inte, villca män-

-

niskor vi ser. Vi har i våra händer en bild
med levande, konturskarpa drag, men vi
känner inte namnet, kanske inte heller
tiden eller platsen.
I Tornas Tranströmers Ostersjöar finns
en påminnelse om den paradoxen:
pA nästa bruna foto är den okände
dateras enligt kläderna till förra seklets
mitt.
En man omkring trettio: de krafriga
ögonbrynen, ansiktet som ser mig ratt
in i ögonen och viskar: "har ar jag".
Men vem 'yag" arJNinsdet inte ldngre
ndgon som minns. Ingen.
Också i andra dikter har Tranströmer
stannat inför de bleknandefotografierna.
Det är tydligt att han fascineras av den
egendomliga kontrasten mellan detaljskArpa och namnlöshet.

-

-

Under de senaste årtiondena har en rad
svenska forfattare vänt sig till de "människor som historien glömde" för att ge
ord At deras avlägsna, stumma klagan.
Det har naturligtvis berott pA mycket, pA
släktskap och rättfärdighetskänsla och
solidaritet ideologiskt motiverad eller
inte och p&att den diktande fantasien
far stort spelrum i en så okänd tillvaro.
Men inbrytningen i dessa glömda liv
måste också bero pA känslan av den rikedom - den glanslösa men outtömliga
rikedom - som döljer sig bakom de kalla
siffrorna i mantalslängder och torpkontrakt.

-

-

Diktarna kan fylla ut de knapphändiga
uppgifterna med färgrika, om ocksa
osäkra och fantasifulla, öden. Arkivbevararnakan inte ens tillnärmelsevisnå
så längt i stofiiikedom.De håller upp sin
sköld mot den totala glömskan. Men av
det händelserika liv som levats, kan de
bara i enstaka fall bevara en detaljrik
Aterspegling. "I andras glömska lever vi
och dör", heter det i en dikt av Erik Lindegren.

Ända är det viktigt, att arkivarienskamp
går vidare. Och den får inte begränsas
till de nyktra uppgifter, som vetenskapen behöver, kanhända för att undersöka
kollektiva förlopp, där den enskildebara
kommer till synes som en kugge i ett stort
Fortsättning sida 18
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Borgmästare uti
Ulf Nilsson var ordforande vid Vhmlands Slilktforskarföreoings
konstitueringsmöte den 15 december 1983. Han ä r aMiv forskare och verksam i Filipstads Gille. Ett flertal tidningsartiklar i "Vir Stad" 1991, varav
dema dir ett exempel, visar djupt kunoandeoch kritiskt och enträget forskningsarbete. 1991 utsags Uif N i o av Gillets rid till en av h t s knltarp d l e r . Motiveringen lydde: VyIlrJssonhar genomkvoajfcceraiforskningsarbete &.$fram ett stycke Zidigfiii'adshistoria ur 1 6 - t a k ttockenvdrld
Gillesrådet kan med tilIfiedspr&Ilelse konstera a# det är ett arbete som kommer a# b&
ellas våra kunskaper om hemsidens tidigare historia, smntd
digtsom det i vissa Qcken ocksd är en spånitande Idisning. Det är &for med
ett vannt tack till UI/ N k o n for en fir@rtldtnstfiuflkuittngarrting, som "mr
Stadf' nu presenterar de senaste resuItafenav honsforskmmOda.
W Nilsson har som g b a till VSF stäiit artikeln till förfogande.
ven och kompletterad i Lagergrens genealogiska samling, Värmlands Museum.
Om Filipstads förste borgmästare u p p
ger Femow följande: "Niclas Giliusson
depreez, Fransk adelsman, hktade Valloner till Sverige, blef qvar vid Kallhyttan
och gifte sig med Kattlen... fran Frankrike. Gjordes av hertig Carl till Bergmästare och förste Borgmästare i Philipstad,
der han lade grunde til Storkyrkan 1616
och kostade sielf 9 hwarf".

Den kände varmlandsforskaren Erik
Femow, född i Filipstad 1735, och mest
bekant för sitt hwudarbete "Beskrivning
över Värmland", efterlämnade även en
betydande samiing opublicerade manuskript om värmländska bygder. Ett sådant arbete är en handskriven volym med
titeln "Philipstads-släkter", ingaende i
Kristinehamns högre allmänna läroverks
handskriftsamlingsom förvaras i Värmlandsarkiv, Karlstad. Volymen innehåller nära loo-talet tabeller och släktöversikter f r h 1600-talets Filipstad.
Trots att flera av tabellerna innehåller
inte bara vilseledande uppgifter utan
aven ofta grava felaktigheter, är volymen
fortfarandeen ofta utnyttjad källa av forskare i släkt- och personhistoria kring
filipstadssläkter.

I sin vannlandsbesknvninguttrycker sig
Femow något svävande i det han säger
att "Niklas Juliusson d7Epreez tillika
även var bergsfogde eller bergmästare".
Uppgiften är totalt felaktig, bergmästare
eller bergsfogde var han bevisligen inte.
I 1610 års skattelängder för Vänniands
bergslag uppföres"Niclas Gilleson" med
hustru och en "pigha" som vanlig skattskyldig vid "Nymarrckna" Filipstad.

Filipstads förste borgmästare
Tabell nr 8 i ovannämnda volym har rubriken "De preez, Vallon" och är avskri-

Fortsättning från sida 17

m

maskinen. Individens minne är
att värja det är att försvara människovärdet, insikten att varje människas liv
är betydelsefullt och unikt, en värld i
världen. När de sista resterna av Ja'nos
Kova'cs minne förintades av elden och
regnet, var det ett nederlagför de minnesbevarande krafterna, och det som gick
förlorat kan aldrig Atererövras.

l

Även det påstådda adelskapet bör sannolikt begravasoch f& vila i fiid Femows
iver att tolka och förknippa alla adelsliknande namn med, enligt hans mening,
ett självklart adelskap har bekrMats i
andra sammanhang. Därtill kommer att
"deYPreez"eller liknande skrivformer
inte pAträEats i något sammanhang sedan staden grundades l6 l l, vartill kommer att några av hans söner kom att kalla
sig Piston elternativt Pistonus. Att hans
en tid bodde vid Kalhyttan är däremot
bekräftat och uppgiften att han själv bekostade nio timmervarvnär kyrkan bygg-

des 1616 finns ingen anledning att behda.
Beträffande uppgiften att han fraktade
valloner till Sverige uppger Femow i sin
handskriftsamling: "Niclas depres var en
rik adelsman fran Frankrike, hade lust
att resa och gav sig därföre med sina
landsman, som vor0 införskrevne till
folge, dem han under vägen höll med
betalning. En i följet hade en dotter, den
han tyckte om, och tog till hustru då han
kom hit, samt satte sig ned vid Kahlhyttan".

Redan 1608 anlade Niclas Gilliussontillsammans med tre kompanjoner Filipstads första industriella verk, en stångjärnshammare pA den plats där muséet
Kvarnen nu finns.Denna hammare kom
till en början att benämnas "Niclas hammare'', senare även "&e hammaren" till
dess den revs pA 1650-talet och fick lämna plats At den nya stadskvamen. Ett år
efter stadens tillkomst, den 11 maj 1612,
underteclande"Niclas Gillesson, Borgemästare" ett kvitto på 50 daler till rådhusbyggnaden. Även 1628 är han i rådstuguprotokoll omnämnd som "Niclas, Borgemästare '.
7

Skattefrihet
DA Filipstad tillkom skedde detta under
en tid då strävandena s-tes
att lokalisera handel och hantverk till städema.
Alltsedan 1300-talet hade denna stadsorienterande behandling av näringslivet
bestått i straff för handel pA landsbygden, så kallat landsköp, som innebar 40
marks böter och varans förlust, vid andra resan s w t e s siraEet till 100 mark
och vid tredje resan livets förlust, i samtliga fall även förenat med varornas förlust. För att förmA landsköpman och
hantverkare att flytta till städerna lockades dessutom med en rad olika fönnåner
och privilegier.
För Filipstads del var bland annat alla
som ville flytta till den nyanlagda staden befnade från alla skatter under tio
år efter stadens grundande. Intresset att

-
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1 600-talets Filipstad
från statligt håll kontrolleraFilipstad och
dess stadsstyrelse under det första åriiondet var M ö r i det närmaste obefintligt. Därtill kom att stadstullen infördes
först 1622, vasör stadens svresman
kunde känna sig tämiigen självsakra i
den unga staden.

Tänkeböcker
NAgra protokoll från stadens första decennium finns inte bevarade. I den mån
sådana har funnits har dessa gatt förlorade vid de många stadsbrändema under 1600- och 1700-talen. Sammankomsterna pA rAdstugan skedde sannolikt mycket sporadiskt under stadens tidigaste år, enligt 1622-1628 års protokoll endast två gånger om året. Först
under senare delen av 1600-talet hölls
rAdstuguförhandlingar va j e mandag.
Ärendena som avhandlades inskrevs förmodligen inte i någon så kallad tänkebok före 1622 utan antecknades uppenbarligen p&lösa lappar eller pappersark.
PA 1614 ars riksdag hade emellertid
Gustav II Adolf framlagt ett förslag om
inrättande av "konungslig hovrätt", vilket resulterade i att bland annat Göta
hovrätt inrättades i Jönköping 1634, till
vilken bland annat Värmland kom att
tillhöra. Med hovrättemas tillkomst ålades rådhus- och tingsrätterna att årligen
insända en fullständig avskrift av den
under det gångna året förda domboken.
Originaldomböckema från 1600-talets
Fiiipstad gick förlorade genom 1694 års
ödesdigra stadsbrandmen i Göta hovrätts
arkiv finns nämnda avskrifter eller renovationer av Filipstads äldsta domböcker
från 1622 till 1628. Därefter felar domböcker för de närmaste sju åren beroende
pA att dåvarande justitieborgmästaren
Master Lars (Laurentius Sigfridhi
Carolstadius) omkring 1630 awek fran
staden och sin tjänst, varvid han lämnade sin trassliga ekonomi och sina
tjänsteplikter ouppklarade.

Sedan den arbetsamme och kunskapsrike
domaren, underlagmannen i Värmland,
assessorn i Göta hovrätt Petrus Hansson
Dober 1636 fått uppdraget att underjusti-

tieborgmästarens vakanstid upprätthåila
domaretjänst i Filipstad, finns från samma år en obruten följd av domböcker bevarade för resten av 1600-talet.

I domböckerna, eller tänkeböckerna som
de stundom kallades, inskrevs inte enbart brottmal och t v i s t e d etc utan även
ärenden som gäilde stadens förvaltning
och andra beslut som gällde invånarnas
och stadens allmänna intresse, de så kallade magistratsbesluten. Detta var en
naturlig följd av att samma förtroendevalda som hade rättsskipande uppgift
aven tillhörda magistraten och hade ansvar för stadens förvaltning. Högsta ansvaret för den förvaltande verksamheten
hade stadsborgmästaren.

Många borgmästare
NAgon grundligforskning rörande 1600talets borgmästare i Filipstad har hittills
inte företagits. Det enda försöket i den
vägen Aterfinns i Gottfrid Kallstenius
"Filipstad 1611-1911" samt i Erik Fernows magisteravhandling "Om Värmlands Bergslag och staden Filipstad
jämte samme författares värmiandsbeskrivning. I sin magisteravhandlingsäger sig Fernow ha funnit 16 borgmästare mot att han i värmlandsbeskrivningen reducerat antalet till 12. Kallstenius däremot har endast lyckats prestera 11 borgmästare som tjänstgiort i
Filipstad under 1600-talet. Gemensamt
för bägge författarnas undersökningar är
att flertalet av uppgifterna är behtiflade
med större eller mindre felaktigheter
samt att såväl Fernow som Kallstenius
inte observerat att Filipstad i likhet med
andra svenska städer under ifrhgavarande tid höll sig med tv&borgmästare
samtidigt, nämiigen en stadsborgmästare
med ansvar för stadens allmänna förvaltning och en justitieborgmästare med
rättsskipande och dömande kompetens.
Som tidigare nämnts utsags stadsborgmästaren bland stadens invånare pA
allmän rådstuga, varemot justitieborgmästaren utnämndes av Kungl Maj:t.
Förteckningen pA nästa sida, som upp-

tar sammanlagt 24 borgmästare i 1600talets Filipstad, är reultatet av en närmare undersökning, grundad på systematisk genomghng av 1600-talets domböcker från Filipstad. Förteckningen är
uppgjord i den ordningsföljd vederbörande tjänstgjort, varvid är att märka att
N 8,11 och 13 tjänstgjort under mer än
en mandatperiod.
Vidare h m g å r av förteckningen att två
stadsborgmistaretjänstgjorde samtidigt
under tiden 1642-1649. Detta har sin
naturliga förklaring däri att sedan hovrättsassessorn Petrus Hansson Dober utnämnts till häradshövding i Västmanlands lan, var justitieborgmastarens
tjänst obesatt under nämnda tid. I princip torde en av dessa ha fungerat, eller i
varje fall betraktat sig som justitieborgmästare. DA emellertid ingen av dem
hade fått kungligfullmaktpå ämbetet och
sannolikt också saknade juridisk skolning och kompetens, har de i denna utredning rubricerats som stadsborgmästare.
UyNilsson
Se namnförteckning nästa sida
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Det finns aven vissa utbyggnadsmöjligheter pA tomten vid Gamla Badhuset.
Kostnadema beräknas till ca 1,9 Mkr i
engångskostnad. Driftkostnader blir sedan 2 Mkdår.
RA konstaterar att den billigaste lösningen är att bibehålla nuvarande organisation (materialet kvar i Göteborg) och
att då bygga ut befintliga arkiv. RA anser dock av andra skäl som en allmän
förstärkning av den regionala arkiwerksamheten, geografisk närhet, möjligheter till samverkan etc, talar for en utbyggnad av landsarkivorganisationen.En sådan utbyggnad bör ske i etapper.
RA finner att Karlstad är det lämpligaste
alternativet och föreslår (med kursiv stil)
att ett landsarkiv inrättas i Värmlands
län i samverkan med Vänniandsarkiv.

Det som nu förvantas hända är enligt
arkivchef Bode Janzon att förslaget utmynnar i en proposition som behandlas
av riksdagen under 1994, förhoppningsvis av vårrhdagen. Om ett for Karlstad
positivt beslut tas kan landsarkiv etableras tidigast 1995.
I ovanstående text har utdrag gjorts ur
RASförslag. Innehållet i SOU W l : 3 1
har tidigare refererats i Varmlandshor
(och NFV) i 1991:4 och 1993:l.

Det man kan utläsa är att RA är för
ett landsarkiv i Karlstad. Det anges
goda skal för detta, det vill säga att de
fyra kriterierna i första stycket ovan
är uppfyllda och att det redan finns
en val fungerande arkivorganisation.
Detta är ailtsa nuläget och det kan val
även med en försiktig bedömning sägas vara ytterligare ett steg på vägen.
BGm

191. Jag söker anorna till a) Erik Jons-

son Quick enl M f 1785 i Ed(S). 1808
står han som fatjagare och bor i Branidssätern Sunne. G 4112 1808 med Kerstin
Larsdtr f 11110 1784 d 2713 1866. E d
generalmönsterrullantillhörde han l :ste
majorens komp 4:e korpralskapet. Han
fick avsked 317 1822. Enl M var han en
"elak make styvsint och lat". Han dog
1862 av ålderdom.
b) Olof Jonsson f 29/12 1827 i Sundsjön, Gustav Adolf. Fadern okand. Modem hette Anna Persdtr f 2014 1795 i
Sundsjön, d 1313 1868 i Tutemstorp,
Sunnemo, g m Sven Jonssond 1413 1822.
Olof var g m Kerstin Nilsdtr f 1912 1829,
d 1712 1897. Olof dog redan 1312 1868 i
Bogerud, N Råda.
c) Kerstin Ersdtr f 1799, g m torparen
Johan Abrahamsson Martinen f 1519
1794 i Halvardstorp Mellmar, Östmark,
d 15112 1856. Kerstin flyttade 1816 från
Fryksände.
d) August Wigelius f 1916 1841 i
Holm(P) och Augusta Noreii f 3/10 1849
i Edsleskogp). De var gifta 11/10 1877.
Kom 1885 från Klockrike i Östergötland
och slog sig ner i Alsters sn. 1902 köps
gården Backa i Alster.
Peter Nilsson
Klykvagen 12 653 5 O
KARLSTAD
Telefon 054 - 53 32 34
192. Jeg söker: Magnus Magnussen f
ca 1747, hans kone Anne Johansdtr f
ca 1748. Deres barn (f ca): Maria 1782,
Magnus 1784, Kari 1786, Anne 1788,
Grete 1790, alle i Sverige. Fant ingen av
barn i Fryksende. Anne Johansdtr hadde
vaert gift tidligere. Denne farnilien kom
til Norge en gang imellom 1790 og 1801.
I 1801 var ekteparet, deres barn Magnus
og Grete p&Skinnarböl i Vinger. Magnus var snekker av yrke. De andre bama
hadde tjeneste pA andre steder. Magnus
dy ble gift 1811 i Vinger med Goro
Larsdtr f ca 1880, muligens i Sverige.
Maria döde i januar 1809 uten A vaere

gift. De andre söstrerne ble gift etterhvert. Hvor er barmfödd og döpte? Hvor
kom Magnus ifra? Hvem hadde Anne
Johansdtr vaert gift med tidligere; hadde
hun barn i det ekteskapet?
Finn Sollien
Kongevegen 121
N-2200 KONGWNGER
Telefon 00947 - 62 81 74 97
193. Jag söker: Jon Henrik (Johansson)

Boqvists vidare levnadsöden i Amerika.
F 22/9 1867 i Grava sn, son till Johan
Henrikssonoch Lisa Nilsdtr, Rud, Grava.
JHB emigrerade till Worcester Mass
1892. Senast kända vistelseort är Rutland .Mass ca 1904-05. Atervände han
till Sverige?
Gerhard Kaukerat
Radhusgatan 15
664 40 SLOITSBRON
Telefon 0555 - 30403
194. Jag söker uppgifter om Jonas

Frykbom. En1 Fryksdals hds dombok
1728 VT 535 är han son till Nils Jonsson, Backa, Sunne. En1 Karlstads stifts
herdaminnen ar komministern i Nyed
1712-1753 Jonas Frykbom f i Sunne
1681 av bondeföräldrar. Kan någon bekräfta att det är samme person eller bevisa motsatsen?
Bernhard Granholm
Ljunggatan 39C
664 32 GRUMS
195. Jag söker: Fadern till Lars Nord f
oa 215 1823 i N Rada, moder Anna
Larsdtr. Fosterson 1826 t Anna von
Rappolt pA gården Bergfnd, N Råda.

Mats Danielsson
Ejdervagen 46
123 49 F
Telefon 08-604 19 18
Fortsättning sida 22
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är inte ensamma.
Anor sökes
Fortsättning från sida 21
196. Jag söker uppgifter om
Stina Olsdotter f 1792. G m
Daniel Claesson f 2612 1795
i Tenvik, Sillerud (S). D 21
10 1871 i Tollersxud, Sillerud(S). Makarna hade fem
barn, Mariaf 1821, Andreas
f 2415 1824, Kajsa f mars
1826, Olof f 919 1828 och
Daniel f l818 1830. I en husförhörslängd fran garden
Solberg, Sillerud(S) står om
pigan Stina Olsdotter: "Födelseort l m , infiyttad fran
Svansk.21". Stina dog 1016
1872 i Nedre Tollersrud, Sillerud(S).
Vilka var hennes föräldrar?
Wr var hon född? Om hon
är född i Sillerud, varför flyttade hon till Svanskog och
när?
Jan Johansson
Barstavdgen l
66302 Hummarö
Telefon 054-525696

.

Ur SläkthistorisktForum 4/93
Vi gratulerar följande 10-iringar:
StorStockholmsGenealogiska Förening, Kronobergs Genealogiska Förening, KarlskogaDegerfors Slaktforskarklubb,Njudungs Genealogiska Förening, Staffanstorps Slakdorskarförening, Uddevalla Släktforskare, Asens
Hembygds- och SlaktforskningsforeningÄlvdalen, LundabygdensGenealogiska Förening,
Kalixbygdens Forskarforening, Skara Släktforskafiorening, Värmlands Släktforskafiorening, Hallsbergs Slaktforskarklubb, Vasanejdens Släktiofskare.

20 &rfyller:
Södermanlands Släktforskafidrening,Helsingfors Släktforskare.
Hela 30 Ar har
Västerås Släktiorskarklubb uppnått.
Till sist vill vi också gratulera aila gräsrotsforskares urmodeförening
Genealogiska Föreningen GF
som nu kan fira sina 60 hr.

Styrelsefunktioner

Motioner
till Varmlands Slaktforskarförenings årsmöte 1994 ska
lämnas till styrelsen senast
den 15 januari 1994.

Anders Höglund Kristinehamn
Ulf Nilsson Filipstad
Ingrid Johansson Klassbol
Lars-Gunnar Sander Forshaga
Eivor Lantz Hammarö
Carl-Fredrik Holmer Karlstad
Yvonne Korsbo Karlstad
Henrik Lindström Karlstad
Torun Mossfeldt Karlstad
Berit Olsson Forshaga
Kenneth Larsson Arvika
Annette Stenback Hagfors
Ingvar Dahl Arvika
Maj Andersson Syssleback
Anneli Möller Karlstad
Lisen Schutzer Arvika
Carin Widén Karlstad
Bo Cider Molkom
Sonja Peterson Karlstad
Janet Leffler Skoghall
Gunhild Svensson Karlstad
Bertel Swansson Edane
Stig Jonasson Kristinehamn
Valla Johansson Saffle
Bernhard Granholm Grums
Harald Persson Karlstad
Gunnar Jonsson Saffle
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Kursdeltagare vid k i m i släktforskning och etnologi, Molkoms Folkhögskola 16-18 nov 1990. Fotograf Anna Landgren
Översta raden fr v:
Mittenraden fr v:
Sittande fr v:
Nils Gunnar Dahlgren, Sunne. Arne Öst- Gerd Dahlgren, Sunne. Ulla Larsson, Stig Jonasson, Kristinehamn. Valter
man, Skärholmen. Bernhard Granholm, Edsvalla. Kerstin Modén, Karlstad. Inger Berg, Hagfors. Valla Johansson, Amal.
Grums. Allan Johansson, Amal. Sonja Pringe, Karlstad. Sonja Peterson, Karl- Ingrid Eriksson, Saffle. Birgitta Jönsson,
Davidsson, Arvika. Ingrid Johansson, stad. Ulla Karlsson, Karlstad. Ingrid Jo- Torsby. Gunnar Jonsson, Saffle.
Karlstad. Hans Tjus, Karlskoga. Lars- hansson, Varmskog. Barbro Olsson,
Gunnar Sander, Forshaga. Gunnar Stol- Karlstad. Anna-Lisa Granholm, Grums.
pe, Järfälla.

Besök i Tingslzuset i Haljebol vid rundvandrir~ger~
9 maj 1993. Fotograf Anna-Lisa Granholm

Begransadeftersändning
Vid definitiv eftersändning ret u r m e d nya adressen till:
Varmlands Släktforskarförening
C/OLars-Gunnar Sander
Norra Berghaget
667 32 FORSHAGA

Har du valt din egen
Hustryckare

Nu ar valet lätt?

Det ar bara a t t trycka på

Ramgatan 7, 653 41 Karlstad, Telefon 054-15 66 75

Varmlands mesta f ullservicetryckeri!

