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Varmlands Slaktforskarförening 
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Norge betalar 110 norska kronor + porto 40 
respektive 30 kronor till norskt postgiro 
0806 1944339. 
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Arkivcentrum Värmland, Box 475, 
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Höstens program 2000 
Besök på Finnkulturcentrum i Torsby 

Söndag l oktober. 
Medlemmar i Karlstad med omgivningar 

samlas kl. 9.00 vid Stadsbiblioteket. 

Vi far med buss eller egna bilar beroende på antal deltagare. Övriga kan ansluta på vägen eller själva ta sig 
direkt till Torsby. Beräknad ankomst till Torsby kl. 10.30. Vi guidas runt i Torsby Finnkulturcentrum och 
far lyssna till ett föredrag. Det finns möjligheter till egen forskning och studier i centrets rikhaltiga biblio- 
tek. Lunch kan intas på Hembygdsgården till ett pris av 60 kr. Föreningen står for kostnader avseende 
guide och resa om denna kan företas med buss. Icke medlemmar kan i mån av plats fa medfölja till ett pris 
av 100 kr. Bindande anmälan till Karl-Gustav Lindgren på te1 0533-141 24 eller Gunnar Jonsson te1 0533- 
10559 senast 17 sept. Begränsat antal deltagare. 

Från Kila till Kila, Emigrantforskning 
Föredmg av Carl-Johan Ivarsson 

Tisdag 10 oktober kl. 19.00 
Arkivcentrum, Rolf Edberg-salen 
Efter föredraget dricker vi kaffe 

Hemvändardagar för släktforskare på Arkivcentrum 
i samband med De Svenska Historiedagama i Karlstad 

Forskarsalen håller öppet 
i första hand för medlemmar bosatta utanför Värmland 

Lördag 14 oktober kl. 9 - 15 
Söndag 15 oktober kl. 10 - 13 

Representanter från föreningen kommer att finnas på plats för att assistera hitresta forskare med såväl 
praktiska detaljer som råd och tips. 

Om Du vill ha ett övemattningsrum till en billig penning hos någon släktforskarkollega, så skall vi om 
möjligt forsöka ordna detta. Anmäl i så fall detta till någon i styrelsen. Det är också lämpligt att boka 
forskarplats på tel. 054-61 77 00. 

Du som bor i Karlstad och kan ställa ett övernattningsrum till 
förfogande, anmäl Dig till någon i styrelsen. 

Arkivens dag 
Lördag I l  november 

Arkivcentrum, Karlstad 
Programmet är ej fastställt, Men forskarsalen kommer att vara öppen. Dessutom blir det föredrag. 

Fi katraff 
Tisdag 21 november kl. 19.00 

Arkivcentrum, BrorAlmquist-salen 
Vi träffas, dricker kaffe, pratar släktforskning och hjälper varandra med problem. 

Gunnar Jonsson lär oss Hur man bewrar bilder 
Ta med eget fika, släktforskarmaterial och frågor som Du vill diskutera. 

Medlemsservice - rådgivning 
Rådgivning i forskarsalen på Arkivcentrum 

Torsdagar 16.00 - 20.00 finns en erfaren släktforskare från föreningen till hands, som Du kan diskutera 
Dina problem med. Nybörjare far hjälp med att komma igång med sin forskning. 



Värmlands 

Onsdagen den 7 juni hade jag be- 
stämt möte med antikvarie Helena 
Röjder på Varmlands Museum. 

Hon har sitt kontor strax innan- 
för dörren till det referensbibliotek 
som museet har högst upp i den ny- 
byggda delen. 

Utsikten från lasarhöman i bib- 
lioteket a r  över Klaralven och 
Restaurang Sandgrund, och det ar ju 
inte f j ~  skam, men fönstret man ser 
ut genom ar skapat för huset av arki- 
tekt Carl Nyren och symboliserar 
Kunskapens öga. Så gillar man inte 
utsikten ar fönstret något att vila ögo- 
nen på! I anslutning till biblioteket 
ligger arkivet, och till forskning finns 
3 platser. Arkivet och biblioteket ar 
säkrast öppet tisdagar och onsdagar, 
och då endast efter överenskommelse. 
Helena Röjder hjälper gama till och 
tar fram material och "lotsar" intres- 
serade i det material som finns. 

Vi börjar titta i biblioteket som 
innehåller den facklitteratur man har 
behov av inom museet; exempelvis 
inom arkeologi, kulturhistoria, bygg- 
nadsbeskrivningar, sockenlitteratur, 
om militärer, samt en del av genea- 
logisk natur; "Nytorpsslakten från 
Karlskoga", Slakten Poignant" av 
Arvid Noreen, "Slakten Dahl 1653- 
1944" av Felix Dahl, "Släktforskning 
och minnesanteckning" av Olle 
Wastlund, den handlar om Brunskog, 
Finneback. 

Det finns aven skönlitterära verk 
av våra stora Värmländska författare, 
men det ar annars endast fack- 
litteratur. 

Ritningar 
Vi går in i arkivet, och startar med 
att titta på de ritningar som finns på 

b1.a. finngårdar, kanaler, tingshus, 
bruklhyttor, gruvor, sågar, herr- 
gårdar, bergsmansgårdar, stationshus 
mm. Har finns aven ritningar från 
Gamla Badhuset i Karlstad och dess 
tidigare renoveringar. 

Kartor 
Det finns kartor över fomlamnings- 
beståndet i hela Värmland. Man ut- 
går från en kartöversikt, väljer vilket 
område man vill se, och tar fram en 
mer detaljerad karta, dar allt finns 
inprickat. Till detta finns en katalog 
dar varje 6 n d  ar numrerat, och dar 
kan man läsa exakt vad man hittat. 
Karta 566 visar t.ex. Haftersbol i 
Norra Råda, och fornminne nr 49 
finns på gården O Skymnas och vi- 
sar sig vara en Engstgrop för varg 
totalt 9 m i diameter! 

Kyrkobeskrivningar 
Det finns material om varje kyrka, 
ordnade i kapslar med följande inne- 
håll i förekommande fall: 

Historia 
Äldre skrivelser 
Ritningar, renoveringar 
Tidningsklipp 
Antikvarierapport 
Yttre renoveringar, byggmöten 
Foton 

Sockenbeskrivningar 
För varje socken och för de större sta- 
derna finns en kapsel innehållande 

Allmänt (oftast sockenhistoria) 
Fornminnen 
Herrgårdar 
Ovrig bebyggelse 

Dessa kapslar innehåller oftast inte 
några personhistoriska dokument. 

Byggnadsminnen 

Foton 
Notiser 

För att se ett exempel på vad som 
fanns tog vi fram kapseln innehål- 
lande "Byggnadsminnen 11, Kråkås- 
sågen, Uddeholms Herrgård, Udde- 
holmshyttan", i den fanns interiör- 
bilder från Uddeholms Herrgård med 
detaljbilder på vissa föremål. 

Industriminnen 
Har hittar man uppgifter om gruvor, 
bruk, sågar, glasbruk, nyare indu- 
strier. I mappen om KMW finns 
bland annat tidningsklipp, foton, 
broschyrer. Det ar alltså inte några 
bruksarkiv. Har finns också en riktig 
raritet, Sven Rinmans Bergswerks- 
lexicon från 1788. I denna bok kan 
man läsa: "Bianca Alexandrina" kal- 
las den af tenn gjorde skifferhvitt. 
Denna får intresserade titta i, helst 
med andakt! 

Komparativa samlingen 
Har ar de fornsaker som finns insam- 
lade och förvarade i och av museet 
dokumenterade i ord och bild. Helena 
vill uppmana alla som hittar något 
föremål att komma till museet och 
visa upp det så att de far möjlighet 
att registrera och dokumentera. Man 
far faktiskt behålla de flesta föremål! 
Det ar endast guld och särdeles unika 
föremål som man löser in nu för 
tiden! 

Diverse Inventeringar 
Ju längre in i arkivet vi kommer, 
desto mer spritt blir det bland grup- 
perna, och det ar svårt att ta med allt, 
men har ar ett axplock: 

Bebyggelseinventering 
Kulturhistorisk inventering 
Prästgårdsinventering 

En kapsel ar en slags låda i Handlingar rörande K-märkta bygg- Vallongillets inventering 1960 av 
tong, innehållande mappar, kartor över hyttor 
drar till ordningen. Kapseln har en Historik 
rygg med rubriker och en snygg lo- g Skrivelser 
gotyp över gamla museet, och ser ut Kartor 
om en gammal stor bok!! i Ritningar 

Sågverksinventering 
Fäbodsinventering 
Skansar 



/ VannlandsAnor sidan 5 > 

Folk 
Till slut ar vi framme vid Etnologiska 
delen (folklivsforskningen). Dessa 
kapslar innehåller bland annat ned- 
anstående och kan vara fler till anta- 
let. 

Varmlandsförfattare 
Värmländska släktgårdar 
Gamla tidningar 
Dräkter 
Folkliv och Tro 
Handel 
Fängelse 
Unionen 
Folkets Hus 
Militärer 
Fältjägare 
Arets Högtider 
Varmlands finnar (1 0 kapslar) 
Personhistoriska handlingar (den 
ar  indelad i följande underav- 
delningar) 
- Anders Olsson i Vaxvik efter- 

lämnade handlingar 
- Minnesblad 

- Varmlands Tiggarorginal 

- Värmländska Slakter 

- Handlingar 

- Diverse 
Kapseln innehåller inte så 
mycket material, men kan trots 
detta vara intressant. 

utställningar 
Det finns material om vad varje ut- 
ställning från 1929 fram till 2000 har 
handlat om. 

Personarkiv 
Det finns flera arkiv från enskilda 
personer, som ar svåra att rakna upp 
har. Bland det mest udda ar nog 
"Smålands Pelles Självbiografiska", 
Han har tillverkat sin kapsel själv av 
en gammal margarinlåda! 

Det finns aven en del slakt- 
material har: 

55 Värmländska slakter 
Smedslakten Asplund samt Lind- 
ström Stålhandske 
Slakten Hedberg ( Sparmar varav 
1 med foto) 
Ättlingar och förfader till Per Lars- 
son ohh Ingjard Sonedotter på 

Omslagsbilden 
Inte mindre an 12 präster och 16 
övriga har ställt upp på skoltrappan 
i Saffle framför fotografen Ludvig 
Abergs kamera. Aret ar 1913 och 
gissningsvis ar bilden tagen i sam- 
band med en skolavslutning (obs 
björkarna). 

Sittande 
4. Alma Löfgren (1864-1 93O), anka 
efter kh Alfred Lögren, Västra 
Ämtervik 
5. Hilma Winqvist ( 1  871-1944), 
maka till Konrad Winqvist 
6. Marta Winqvist ( l  910-1 988), dot- 
ter till Hilma Winqvist, senare gift 
Svensson 
7. fru Hilda Maria Ed (1865-1 932), 
maka till August Ed 

Stående 
1. fotograf Sam Sellden ( 1  SO-), son 
till kh Gustaf Selldén, By 
2. Linnea Löfgren, dotter till kh 
Johan Alfred Löfgren 
3. musiker Bernhard Selldén (1886- 
1974), son till kh Gustaf Sellden, By 
5. vice komminister August Ek, AmåI 
(1 86 1-192 19, sedermera pastors- 
adjunkt i Karlstad 
6. kyrkoherde Anders Nordlindh, 
Millesvik (1 826-1920) 
7. domprost Gustaf Jakobsson, 
Karlstad (1 840-1921) 

8. kontraktsprost Per Weiner, Nor 
(1 845-1 927) 
9. vice komminister Einar Börjeson, 
Laxarby (1887-1958). Sedermera kh 
i Munkfors 
10. pastorsadjunkt Otto Gunnelius, 
Same (1 869- 1944), sedermera kh i 
Sunne 
11. komminister Herman Gustaf 
Ullstrand, Ek (1 852- 1946), seder- 
mera kh dar 
12. Karin W 
13. Frisk 

Stående i trappan 
2. vice pastorsadjunkt Konrad 
Winqvist, Same (1 865-1 929) 
5. komminister Ragnar Erling, Mo 
(1 880- 1922), sedermera kh i Stavnas 
6. byggmästare J G Nordström 
7. t f komminister Artur Karlberg, 
Botilsater (l  884- 194 l), sedermera kh 
i Visnum 
8. ev komminister Axel Qvick, 
Hammarö (1 859- 1924), sedermera 
kh dar 

Som framgår av ovanstående, ar det 
några personer som inte ar identifie- 
rade. Kanske någon eller några av 
våra läsare kan bidraga med den 
saken? 

Bilden ags av Hembygdsföreningen 
i Safle. 

Herrgården i Norra Skoga. 
Helmer Lagergrens Samling 

Detta ar en del av det material 
som finns i arkivet och fortfarande 
finns material som inte har katalog- 
iserats, men det arbetet pågår stan- 
digt, eftersom det kommer in nytt 
material undan för undan. Vill man 
ta kopior, kostar en A4-kopia f.n. 2:- 
och en A3-kopia 5:-. Kopior på fo- 
ton kan man ordna, men priset beror 
på fotots storlek och i vilken kvalité 
man vill ha kopian. En scannad 
normalbild sand via datorn ligger 
ung. på 100:- + moms. 

Helt klart finns det en del mate- 
rial som vi släktforskare kan ha glädje 
av, men då öppettiderna ar begran- 
sade kan ju det vara en svårighet att 
fa tillgång till detta. ~ e l e n a ~ ö j d e r  
svarar gärna på frågor, och har ni 
några funderingar om det ni söker 
kan finnas i arkivet så ring henne! 

Helena Röjder träffas på telefon 
054 - l4  3 1 50 eller e-mail: 
helena.rojder@wermlandsmuseum.se 

Marianne Fröding 
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Det visste inte jag nar jag började 
söka mina rötter för några år sedan. 
Jag visste inte ens att vi hade ett ori- 
ginal i släktleden. Jag visste knappt 
att min farmors slakt kom från Bergs- 
äng i Eksharad, dar denne Elf- 
dalingen var född 1790 under det 
civila namnet Erik Persson Floren. 
Nu vet jag lite mer, och har upptäckt 
att det ar roligt att det finns lite udda 
människor i släktleden, Vem var nu 
denne Erik, som beskrivs både i Mats 
Ronges "Varmlandsorginal" och i 
"Från vår- och sommarminnen" av 
Ödnian? Han tycks ha varit "egen", 
men det ar val första kriteriet for att 
fa vara ett original! 

Från Eksharad till Karlstad 
Han gick runt i en röd toppluva, vil- 
ket for mig verkar vara tecken på en 
viss humoristisk ådra. Enligt Ödman 
var han en redbar grofarbetare, och 
dessutom den märkvärdigaste 
personligheten i hela det gamla Karl- 
stad. Han var faltjagare. I dottern 
Anna Lisas födelsenotis i Eksharad 
(1 8 15-09-29) står det att han bar 
namnet Alonzo utöver de andra nam- 
nen. Jag har sökt honom i soldat- 
registret, och dar kallas han också 
Alonzo. Avsked 18 17-06- 13 enligt 
FA-05-0060. Men hur kom det sig 
att en enkel soldat från de mörka sko- 
garna i Värmland bar det exotiskt 
klingande namnet Alonzo? 

Han kom till Karlstad 1837 med 
sin familj, hustrun Anna Lisa 
Robsahm och barnen Anna Lisa, 
Erik, Elsa Stina, Annika, Gunilla och 
Knut. Alla barnen ar födda i Eks- 
härad utom Erik som ar född i Kris- 
tinehamn. Varför och var de hamnade 
i Kristinehamn har jag inte lyckats 
reda ut. 

Originell bostad med trad- 
gardsodling 
Han bodde inte speciellt ordinärt. 
Han lyckades inte komma överens 
med general A.O. Malmborg om ett 

var Elfdalingen? 
tomtköp vid Sandbacken (Sandbacks- 
gatan 17). Så han tog helt resolut och 
byggde sig en ponton i alven, drog 
dit ris och ett oräkneligt antal jord- 
lass och vips så hade han gjort sig ett 
eget "hemman" i Klaralven! Detta 
måste nog anses som ett mått på ovan 
nämnda personliga egenskaper, för 
nog måste man vara lite "egen" för 
att göra detta! Detta arbete utfördes 
samtidigt som han gjorde dagsverken 
åt stadsbor! 

Han odlade potatis på sin tomt, 
han använde ena rummet som driv- 
hus och kunde på detta satt vara först 
ut i Karlstad med farskpotatis. Han 
odlade aven äpplen, aven om större 
delen av hans försäljning var genom 
fördelaktiga partiköp. Han kallade 
äpplena för "landshövdingar". 

Han annonserade i tidningen om 
att han hade äpplen att sälja, aven de 
annonserna tycker jag tyder på ett 
visst mått av humor: "Äpplen gula 
som Fritiofs gullmaniga fålar och 
röda som Ingeborgs kinder." 

Hans bygge engagerade många i 
Karlstad. Det klagades i tidningen 
över "den osmakliga företeelsen". 
Han blev tvungen att flytta sin stuga 
och den hamnade då på Tullholmen 
i Viken. Han fick senare en tomt på 
Sandbacksgatan (2 1) dar han upp- 
förde sin Elfdalsstuga, som på den 
tiden var en välkänd syn i Karlstad. 
(I de senare husförhörslängderna ar 
familjen antecknad på I l :e roten No 
237 och 238. det ar val troligen den 
sistnämnda adressen.) 

Säregna uppfinningar 
Han måste aven ha funderat mycket 
runt livet efter detta, då han hade ett 
projekt som gick ut på att tillverka 
en figuranpassad likkista åt sig själv, 
med plats för fardkost! Den skall han 
ha förvarat på vinden, och den kom 
till användning 1855 nar han dog, 
och han blev förd i den till gamla 
kyrkogården på andra sidan Östra 
Bron. 

Man kan undra om jorden langs 
denna del av Klaralven innehöll nå- 
gon speciell näring, då två så origi- 
nella personer som denne Elfdaling 
och Hybelejen verkat inom samma 
område och varit lika tokigalpå- 
hittiga, dock med några årtionden 
emellan sig. 

Han var tekniskt intresserad och 
byggde sig två beryktade båtar, Stor- 
Snipus och Lill-Snipus, den förste 
hette egentligen Snipus Mechanicus, 
och hade en mekanisk framdrivning 
som inte alls fungerade. Nar han 
skulle sjösatta denna spred sig ryktet 
i staden, och man förväntade sig nå- 
got i stil med Hybelejens underverk. 
Men nar farkosten kom i sjön vare 
sig flöt den eller rörde sig i någon 
riktning utan sjönk. En annan upp- 
finning var ett träsegel, som inte hel- 
ler fungerade som han tänkt sig. 

Jag har kontaktat både Varmlands 
Museum och Carlstads-Gillet angå- 
ende denne man och hans uppfin- 
ningar för att utröna om det finns i 
deras samlingar något som kan styrka 
detta, men jag har inte fatt svar från 
någon av de två. Min farmors kusin, 
tror sig ha hört att båten skall finnas 
i museets samlingar. 

Familj och slakt 
Elfdalingen var gift och hade barn. 
Hans hustru hette Anna Lisa 
Robsahm, dotter till brukspatron Jo- 
han Gustaf Robsahm, född 1748 på 
Letafors Bruk, och hans hustru Anna 
Helena Ullström född 1755 i 
Sunnemo, som härstammar från ett 
flertal prästslakter i Eksharad, samt 
b1.a. slakterna Bratt, Strokirk och 
Erasmi. 

Själv var han son till Annika 
Eriksdotter Floren, och bonden Per 
Peterson. Annika var barnbarn till 
snickarmästare Erik Eriksson Floren 
född 1686 i Nyed och hans hustru 
Annika Nilsdotter född 1695. Inte 
sämsta tänkbara bakgrund, men hur 
kom det sig att Elfdalingen och Anna 



Lisa Robsahm blev ett par? Hon 
måste ju ha gift ner sig, eller också 
hade familjen kommit på obestånd 
och hon fick ta vad som erbjöds. 

Namnet Floren blir man också lite 
nyfiken på. I Edestams herdaminne 
namns ju en Gabriel Florén, prast i 
Nyed. Hans bakgrund skulle kunna 
vara gemensam med Elfdalingen om 
man som bevis använder ett dom- 
boksutdrag från Nordmarks Härad av 
år 1670, som jag fatt tagit del av ge- 
nom Jan-Erik Björk. Det bekräftar 
delvis att dessa Florenare skall 
komma ur samma slakt som Erichus 
Thorstani, prast i Blomskog. 

Far till snickarmastare Floren 
skulle då vara en Per, då borde ju hans 
patronymikon ha varit Persson istal- 
let för Eriksson. I Nyeds födelse- och 
begravningsböcker skall det stå Erik 
Persson Floren, och inte Eriksson, på 
de barn som snickarmastare Floren 
och hans hustru Annika Nilsdotter far 
enligt uppgift från Jan-Erik Björk. 
Varför han kallas för Erik Eriksson 
Floren i Eksharads böcker kan man 
ju undra över, men det ar ju inte sall- 
synt med felskrivningar. Erik och 
Annika gifter sig i Nyeds prästgård, 
och barnen står som födda i Acksjö- 
hyttan. Det skulle då betyda att Ga- 
briel Floren och Erik Persson Floren 
var kusiner. I Edestam finns inget 
belägg för att Ericus Thorstani hade 
en son Per, det finns bara nämnt i 
Nordmarks dombok 1670. Ett nog så 
kraftigt bevis: 

Sedan kom för ratten Commun- 
ister i Silbodal Wallurde Hr Per 
Thorstani Kielman i Mårvijka på 
kyrkoherdens i Frennefors på Daal, 
wördige M Torstens Florenij vegnar 
fullmecktig, ,fordrandes att h.Brita 
Lursdotter i Sållom i Hålmedal Sn 
måste bliva af ratten pålagt, att från 
sigh lefrera, the 7 nööt, namnbl 1 oxe, 
3 koor och 3 qvijgor som blewa eftter 
hennes mann, sal. Hr Eric Torstani i 
Blomskog, hennes dåtter Sara 
Erichsdotter tilldehlte ,för några år 
sedan, hvartill h. Britas sohn Per 
Erickson på sin mors vegnar svarade 
att samme 7 creatur blewe, så vall 
som h. Britas egen boskap döde, af 
en smittsam boskapssiuka 2 åhr vid 

pass efter thet arfiet skifftades. Der 
till råkade och h. Brita i den olyckan 
att hon för 3 åhr sedan miste, genom 
en skadeligh vådeldh, alt det hon 
åste, så att hon nu slatt intet haver i 
förrådh, hvilket hela Namden vitt- 
nade sant vara. Har uppå vardt be- 
slutit, att emedan Sara medh åvan af- 
kreJne 7 creatur/:sitt ,fädernes arf :/ 
var stadigt hemma hoos sin mor nar 
åvanskrejne olycka på hennes 
boskaps timmade och det i denn 
måtto, somjorbente ar: Ty kunde icke 
ratten henne pålägga sådant att 
vedergälla ar och antpenningar taga 
der inga. 

Vi återgår till snickarmästaren 
(tabell 1). Han fick 7 barn av vilka 
två nådde vuxen ålder (enligt boupp- 
teckning ). Det var sönerna Carl (ta- 
bell 2) och Erik (tabell 3). 

Tabell 1 
Erik Eriksson Floren f 1686 i Nyed, 
snickarmastare, g m Annika Nils- 
dotter f 1695 
Barn: 
Gabriel Floren d 171 7 i Nyed 
Elisabeth Floren d 1723 i Nyed 
Kristina Floren d 1725 i Nyed 
Carl Eriksson Floren f 171 8-09-20 i 
Nyed, Hyttan (tabell 2) 
Per Eriksson Floren f 1720 
Erik Eriksson Floren f 1721 Nyed d 
1800-09-27 i Eksharad (tabell 3) 
Nils Eriksson Floren f 1729 i Nyed d 
1734-05-05 

Tabell 2 
Carl Eriksson Floren f 17 18-09-20 i 
Nyed, Hyttan g m Brita Eliasdotter f 
1728-,03-04 i Eksharad, Berga 
Barn: 
Erik Karlsson Floren f 1747-05-06 i 
Eksharad, Berga 
Karin Karlsdotter Floren f 1750-08- 
10 i Eksharad, Berga 
Annika Karlsdotter Floren f 1756-04- 
30 i Eksharad, Berga 
Britta Karlsdotter Floren f 1768-05- 
01 i Eksharad, Berga 

Tabell 3 
Erik Eriksson Floren f 172 1 i Nyed d 
1800-09-27 i Ekshärad. G m Karin 
Engelbrektsdotter f 1729-03-30 i 

Eksharad, Bergsang, dotter till 
Engelbrekt Arvidsson f 1704 i Eks- 
härad, Bergsang och hh Anna Lars- 
dotter f 1701 i Eksharad, Emtbjörk. 
De har skänkt en ljuskrona till 
Eksharads kyrka. 
Barn: 
Annika Eriksdotter Floren f 1748-1 2- 
17 i Eksharad, Bergsang (tabell 4) 
Kerstin Eriksdotter Florén f 1750-09- 
19 i Eksharad, Bergsang 
Per Eriksson Floren f 1752-08-24 i 
Eksharad, Bergsang 
Anna Eriksdotter Floren f 1754- 1 1 - 
22 i Eksharad, Bergsang 
Karin Eriksdotter Florén f 1757-09- 
16 i Eksharad, Bergsang 
Ingeborg Eriksdotter Florén f 1760- 
09-27 i Eksharad, Bergsang 
Gunilla Eriksdotter Florén f 1763-09- 
16 i Eksharad, Bergsang 
Lisken Eriksdotter Floren f 1767- 12- 
1 1 i Eksharad, Bergsang, d 1838-02- 
O1 Nastorp 

Tabell 4 
Annika Eriksdotter Floren f 1748-03- 
30 i Eksharad, Bergsang, g 1772- 12- 
27 m 
Per Petersson f 1748-03-14 i Eks- 
härad, Emtbjörk. 
Barn: 
Per Persson f 1774-01 -26 i Eksharad 
Gunhild Persdotter f 1775-01-12 i 
Eksharad, Emtbjörk 
Petter Persson f 1777-02-01 i Eks- 
härad, Emtbjörk 
Karin Persdotter f 178 1 i Eksharad, 
Emtbjörk 
Maria Persdotter f 1 785-04-28 i Eks- 
härad, Bergsang 
Anna Persdotter f 1 787- 10-0 1 i Eks- 
härad, Bergsang 

\ ( Mantalslängder 
I förra numret av VarmlandsAnor lis- 
tade vi ett antal värmländska regis- 
ter som Ingvar Dahl lagt ut på 
Internet. Nu har han aven gått ige- 
nom mantalslängden för Värmland 
år 16 10 och lagt ut denna på nätet. 
Adressen ar 
http:/ /hem.spray.se/ingvar.dahl/  

\ 
mantal 1 64 1 



Erik Persson Floren f 1790-04-10 i 
Eksharad, Bergsang (Tabell 5) 
Elfdalingen 

Tabell 5 
Erik Persson Floren Alonzo f 1790- 
04-10, g m Anna Lisa Robsahm f 
1792-06-06 Dalby, Hjellstad 
Barn: 
Anna Lisa Floren f 18 16-09-29 i Eks- 
härad (tabell 6) 
Erik Floren f 1819-12-08 i Kristine- 
hamn (tabell 7) 
Elsa Stina Florénf 1822- 12-23 i Eks- 
härad (tabell 8) 
Annika Florenf 1825-10-27 i Eks- 
härad (tabell 9) 
Gunilla Florenf 1829-0 1 - 12 i 
Eksharad(tabel1 10) 
Knut Florenf 1837-0 1-1 3 i Eksharad 
(född på tjugondag Knut! !) (tabell 1 1) 

Tabell 6 
Anna Lisa Floren f 18 16-09-29 i Eks- 
härad, g m Nils Jonsson f 1815-01- 
18 i Eksharad, Bergsang (de var ku- 
siner) 
Barn: 
Jon Nilsson f 1839, dog ung 
Anna Nilsdotter f 1842-09- 14, ogift, 
"fånig", var med om en otack elds- 
våda som liten och blev märkt for li- 
vet efter det. Hon kunde trots detta 
både läsa och skriva. Hon bodde på 
Eksharads första ålderdomshem, dar 
hon åtnjöt privilegiet att f% sova nar- 
mast kakelugnen. 
Karin Nilsdotter f 1846-01-23, d 

192 1-02-09, g m Måns Backinan f 
1843. Detta strävsamma par fick 1 1 
barn och vid hennes död stod det att 
läsa i tidningen: "En solskenskvinna 
har gått ur tiden ... Hennes valspråk 
var: Alltid blir det någon råd, och alla 
blevo smittade av hennes munterhet 
och livade av hennes ljusa syn på li- 
vets små besvär. Sin lön fann hon i 
alla de sinas rena och varma kärlek". 
De var min fmfm och fmff. 
Nils Nilsson f 1849-10-07, dog ung. 
Nils och Jon dog unga, en av dem 
drunknade och den andre dog av 
lunginflammation. 

Tabell 7 
Erik Floren f 18 19-07-22 i Kristine- 
hamn, d 1893-08- 17 i Tveta 
g 1866-05-21 m Maria Petersdotter f 
1826-04-08 i Sunne. 
De bodde i Karlstads Lfs, S:a Sand- 
backen. Hon hade två döttrar innan 
äktenskapet: 
Maria f 1855-09-06 i Sunne 
Anna Cajsa f 1860-01-23 i Sunne 
Gemensamt barn: 
Erik Gustav Floren f 1866-03-27, 
d 1 866-04-0 1 

Tabell 8 
Elsa Stina Floren f 1825-12-23 i 
Eksharad, d1 847-08-2 1 i Karlstad, 
ogift. 
"Vådeligen omkommen i Clarelven" 
Kanske hon sträckte sig for långt nar 
hon plockade äpplen i trädgården? 

Karlstad omkring 1840 

Tabell 9 
Annika Floren f 1825-10-27 i Eks- 
härad, d i Tveta. G m Nils Eriksson 
f 1826. hemmansägare från Önaholm 
i Tveta socken. Hon kallas "kara mor 
på Önaholm". Till henne åkte Karin 
Nilsdotter anda från Eksharad för att 
arbeta som piga, en resa som tog tre 
dagar med hast och vagn! 
Barn: 
August Nilsson f 1860 i Tveta, 
Onaholm 
Nils Enok Nilsson f 1863 i Tveta, 
Onaholm 
Karl Gustaf Nilsson f 1867 i Tveta, 
Önaholm 
Manne Nilsson emigrerade till Ame- 
rika, d 1945 
fosterdotter Augusta Maria Nilsdotter 
f 1877 

Tabell 10 
Gunilla Floren f 1829-0 1 - 12, d 1879- 
04-01 i Amåi. G m Gustaf Berg, 
f 1824-03- 15, d 19 12-02-28 i Grava, 
kronolänsman i Nordmarks Härad. 
Barn: 
Karl August Berg f 1860 
Axel Edward Berg f 1863-04-18 i 
Holmedal, kyrkoherde 
Anna Sofia Berg f 1866 
Laura Maria Berg f 1868 

Tabell 11 
Knut Floren f 1832-01 -1 3, d 188x i 
Karlstad, ogift. Han bor tillsammans 
med sin mor anda till 1864. De var 
då antecknade på sid. 985 "Husvillan- 
mannen" båda två! Hon står då som 
flyttad till sid 1400 NB, men den si- 
dan finns inte. Knut finns i Karlstad 
Stf AI:29 1866-1870 på sid. 1437 
som överflyttad till sid. 1443 NB. I 
ANNO 1890 finns han inte med. 

Odman avslutar sin berättelse med att 
Elfdalingen var gift, och att förhål- 
landet mellan honom och hustrun 
inte alltid varit det basta, kanske for 
att hon var en mera prosaisk varelse 
och inte förstod att ratt uppskatta vare 
sig hans mekaniska eller hans po- 
etiska ande. 

Hur det an var med den saken, ar 
det inte mycket som ändrat sig un- 
der århundradena! Vem blir >> 



Ordningsregler för 

Dessa regler antogs 1902 och gällde 
i princip hela landet. De skulle 
tryckas med tydlig stil och hängas 
upp i hjonens rum. 

9 1 .  Att ovillkorligen lyda fattig- 
gårdens bestyrelse, föreståndare och 
förestånderska, de sistnämnda såsom 
husbonde och matmoder, då hjonen 
enligt lag kommer att stå under 
tjänstehjonstadgan. 

S; 2. Att visa hövlighet mot alla, iakt- 
taga renlighet, nykterhet, ett stilla och 
ordentligt levnadssätt. Allt svärjande 
vare strängeligen förbjudet. Varsam- 
het med elden iakttagas. 

C; 3. Att vidare utöva gudsfruktan, 
ovillkorligen infinna sig vid 
bönestunderna, iakttaga sträng sed- 
lighet samt visa kärlek och vänskap 
mot kamrater, i synnerhet mot de 
gamla och orkeslösa. 

S; 4. Att med flit och efter bästa för- 
måga utföra det arbete, som av före- 
ståndaren och förestånderskan åläg- 
ges var och en, samt att med varsam- 

profet i sitt egen land? 
Till slut, är det någon som kan 

bidra med mer uppgifter rörande 
dessa Floren, så blirjag jätteglad! Jag 
efterlyser också uppgift om när Anna- 
Lisa Robsahm dog, eftersom jag ej 
funnit henne i dödboken. 

Marianne Fröding 
Kallor: 
Kyrkböcker från: Eksharad, Karl- 
stad, Dalby 
Mats Ronge: Original i Värmland, 
Carlstads-Gillets skrijlserie nr 6 
Mats Ronge: Det gamla Carlstad, 
1958 
Odman: Vår-och sommarminnen 
Jan-Erik Björk 
Sten Brangstad 
Edestams Herdaminne nr 2 
Slaktforskarvanner 
Slakten 

fattiggard 
het och omtanke använda de redskap 
och materialier som härtill behövas. 

5 5. Att på inga villkor varken hem- 
taga eller förtära brännvin eller an- 
dra rusdrycker inom inrättningen, 
Skulle dock mot förmodan sådana 
drycker anträffas, ådrager sig inne- 
havaren därav icke allenast särskilt 
straff, utan även kärlets och varans 
förlust genom sammas förstöring och 
uttömmande. 

C; 6. Att icke på huru kort tid det vare 
må lämna inrättningen utan förestån- 
darens tillåtelse. 

9 7. Att icke omtala eller tillvita nå- 
gon om han undergått bestraffning 
eller förut varit straffad för brott. 

9 8. Att icke utan föreståndarens til- 
låtelse från köket medtaga mat eller 
dryck. 

9 9. Var och en som intages på fat- 
tiggården skall först badas och full- 
ständigt rengöras, vilket upprepas så 

ofta nödigt prövas, och äro hjonen, 
som varje söndag erhålla rent linne, 
ovillkorligen skyldiga, att sedan 
själva hålla sig snygga och fria från 
all slags ohyra, samt ordentligt åter- 
lämna de smutsiga plaggen till före- 
ståndaren eller förestånderskan. 

9 10. Den som talar illa om fattig- 
gården, föreståndaren och hans biträ- 
den, den som klandrar de kläder, 
matvaror och ordningsregler, som å 
inrättningen äro antagne, eller den 
som utsprider rykten av vad namn 
och beskaffenhet det vare må, skall 
härför undergå lämplig bestraffning. 

9 11. De straff som vid inrättningen 
koma att tillämpas äro följande: 1 : 
Minskad matportion under en till åtta 
dagar. 2: Indragning av sovlet under 
en tid av fem dagar. 3: Förbund att 
utåg från inrättningen under viss tid. 
4: Kroppslig aga för minderåriga och 
5: Förpassning till kronoarbetskåren. 

S; 12. För grövre föreseelser och brott 
tillämpas strafflagen. 

/ \ 

Kartorna har 
fått nya namn 

Som släktforskare är man beroende 
av kartor och därför kan det vara bra 
att veta att de allmänna kartorna som 
lantmäteriet säljer har bytt namn. 
Sedan början av 1980-talet har kar- 
torna haft olika fargkoder som egent- 
ligen inte sagt något om vad de inne- 
håller. Man har nu beslutat att gå över 
till mer beskrivande namn. 

De nya namnen är: Fastighets- 
kartan för den Gula Kartan, Terräng- 
kartan för den Gröna Kartan, Väg- 
kartan för den Blå Kartan samt 
översiktskartan för den Röda Kartan. 
Fjällkartan får behålla sitt gamla 
namn. De nya kartnamnen gäller från 
och med den 1 januari 2000 och kom- 
o 

mer successivt att bytas ut under året 
på alla nytryckta kartor. Kartorna 
kommer även att f3 ett nytt utseende 
på vinjetterna även om de gamla farg- 
koderna kommer att finnas kvar så 
att man känner igen sig. Under 2000 
kommer även namnen på databaser 
och CD-produkter att bytas ut. 

Nytt är också att den gula kartan 
börjar ges ut igen i ny version under 
namnet Fastighetskartan. Kartan 
kommer att ges ut i standardskalan 
1: 12 500. Den kommer också att 
tryckas vid beställning sk. Print-on- 
demand. För information se 
www.kartbutiken.se 
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spionrattegång 
Ar 1808 var Sverige iila ute. Rys- 
sarna invaderade den östra 
rikshalvan och även det med Napo- 
leon förbundna Danmark-Norge 
tvingades förklarade krig mot vårt 
land. Från Danmark förberedde 
marskalk Bernadotte att med huvud- 
sakligen spanska trupper anfalla 
Sverige från söder. Ed gränsen mot 
Norge förekom under våren 1808 en 
del mindre krigsoperationer som 
avstannade efter hand. Usla förlägg- 
ningar, väglöst land och fältsjuka 
förlamade truppernas krigsduglig- 
het på båda sidorna. 

En av mina anfader var med som 
korpral i den s k Västarmen som 
Gustav IV Adolf i sin vilda fantasi 
hade tänkt sig skulle inta hela Norge. 
Men man blev bara liggande i de 
värmländska gränssocknarna. Endast 
enstaka skärmytslingar ägde rum 
med fienden. Det var därför jag stu- 
derade Nordmarks härads dombok 
från denna tid för att se vad kriget 
satt för spår där. Det visade sig vara 
förvånansvärt lite. Livet tycks ha gått 
sin gilla gång vid gränsen trots krig 
och trupprörelser. Som är så vanligt 
i släktforskningen stötte jag på nå- 
got som egentligen inte hade med det 
jag sökte att göra, men som ändå 
fangslade mig. 

Lars-Gunnar Sander 

Nordmarks häradsrätt 29 okto- 
ber 1808, No 285 
Uti ankommen skrivelse av den 8 i 
denna månad hade vällovliga 
Landshövdingeämbetet begärt att 
rannsakning måtte företagas över 
bonden Anders Nilsson från Sandvi- 
ken med anledning av ett samma 
skrivelse bifogat så lydande: 

Ämbetsmemorial 
Då jag av förekommen anledning 
idag härstädes hållit förhör med bon- 
den Anders Nilsson jrån Sandvik i 
Skillingmarks socken, har bemälte 

Anders Nilsson ej allenast erkänt att 
en norsk bonde vid namn Hans i 
Näset, Edskogs socken, med vilken 
han varit bekant, kommit till Anders 
Nilsson en dag kort efter midsommar 
och lovat Anders pengar om han ville 
lämna de norske underrättelser om 
svenska truppers ställning, och att 
Anders Nilsson åtagit sig detta 
ärende och jor att skafa sig under- 
rättelser, gått till Eda och Köla samt 
sedermera begivit sig till Hans i 
Näset och berättat honom vad An- 
ders inhämtat varJor han jatt 5 Rd; 
utan även angivit pigan Kerstin 
Andersdotter jrån Kullen i Skilling- 
mark, att även ha lämnat $enden 
underrättelser, och att hon därför 
erhållit av Hans i Näset själv I Rd 
och genom Anders Nilsson 4 Rd. I 
anseende vartill jag idag låtit över- 
lämna Anders Nilsson till krono- 
betjäningen, att under fängslig be- 
vakning ,föras till Karlstads lands- 
häkte,för att till rannsaknings under- 
gående inställas vid vederbörlig 
domstol, varemot, då Kerstin Anders- 
dotter helt och hållet nekat till An- 
ders Nilssons angivelse, och har 
därom ej kunnat åberopa mindre an- 
jora något bevis, jag ejjunnit anled- 
ning att för närvarande låta henne 
arrestera, ehuru även hon ofelbart 
synes böra inför domstolen med An- 
ders Nilsson konjronteras. 

C H Anckarsvärd 
Chef för detacherade corp 

Till följd av denna begäran hade kro- 
nolänsman L M Larsson blivit till- 
sagd att låta inkalla pigan Kerstin 
Andersdotter i Kulle att denna dag 
med Anders Nilsson undergå rann- 
sakning, samt anstalt vardit fogad, 
det bemälda Anders Nilsson från 
länshäktet blivit hitsänd; varjämte 
kronolänsman Larsson blivit ålagd 
att målet såsom Actor utföra och följ- 
aktligen förse sig med all den bevis- 
ning som kunde vara att i målet tillgå. 

I närvaro av kronolänsman Lars- 

son lät således nu häradsrätten sig 
förekomma tilltalade Anders Nilsson 
som synes vara en medelåldrig karl 
med någorlunda lång med klen 
kroppsbyggnad, långlagt spetsigt an- 
sikte, mörka hår och ögonbryn. Dä- 
remot anmälde kronolänsman Lars- 
son att Kerstin Andersdotter icke 
kunnat anträffas, därom han inläm- 
nat ett betyg av denna ordalydelse: 

Uppå anmodan voro vi under- 
tecknade av.fjardingsmannen Anders 
Olojsson i fiken att grannligen upp- 
söka och ejterspana pigan Kerstin 
Andersdotter i Boda, vilken vi tillika 
med honom till hans biträde noga 
sökt både i hennes hemvist och i de 
däromkring belägna hemman men ej 
jatt den ringaste kunskap var hon 
vistas som uppå begäran till bevis 
lämnas av Boda den 2 7 oktober 1808. 
Nils Salomonsson i Högsuter, Olof 
Olsson i Boda, Jacob Månsson i 
Boda, Oloj Tomsson i Boda. 

Vilket förhållande fjärdingsman 
Anders Olofsson i Viken, personli- 
gen närvarande, besannade och upp- 
lystes, att Kullen, där Kerstin Anders- 
dotter bor är, vad här i orten kallas 
tomt, eller en utbrytning från hem- 
manet Boda, belägen endast ett gan- 
ska litet stycke, ungefarligen så långt 
man med en bössa kan skjuta, ifrån 
norska gränsen, varom kronoläns- 
man Larsson vill sluta att Kerstin, om 
hon låtit sig gagna till spionerande, 
troligen flyktat över rikets gräns, för 
att undgå allt ansvar. 

Anders Nilsson förklarade att han 
i slutet av förliden månad begivit sig 
till Köla, att till de där förlagda tmp- 
pema avyttra någon fisk och då bli- 
vit gripen samt framställd för herr 
baronen Anckarsvärd, som genast 
ganska hårt honom tilltalat med ho- 
telse att mörda honom om han ej be- 
kände, det avsikten med hans an- 
komst till Köla varit att underrätta sig 
om lägrets tillstånd samt därom kun- 
göra fienden, helst herr baronen av 
en norsk rymmare skulle hört omta- 



las att Anders Nilsson i slikt ända- 
mål varit inne hos Hans i Naset, och 
yttrar vidare Anders Nilsson det han 
häröver förskräckts samt för att und- 
vika misshandling om icke livets för- 
lust, sett sig föranlåten uppgöra den 
berättelse, som i ovanintagna ämbets- 
memorial fatt namn av erkännande; 
men nekar nu Anders Nilsson på det 
högsta sig vara saken till den ifråga- 
varande förbrytelsen eller någonsin 
hava sedan krigets utbrott emellan 
Sverige och Norge talat vid Hans i 
Naset eller någonsin förehaft något 
mot Rikets säkerhet och nytta; utan 
har han tvärtom vid flera tillfallen 
varit vägvisare for svenska trupper 
som företagit något å andra sidan 
gränsen. 

Med några bevis om brottslighet 
hos den tilltalade var icke kronoläns- 
man Larsson försedd, men som det 
upplystes att herr baron Anckarsvard 
är förlagd med sin trupp i Jösse hä- 
rad vid pass 5 mil från detta tings- 
ställe avsades: 

Det till närmare upplysning rö- 
rande detta mål finner häradsrätten 
skäligt utställa denna rannsakning 
till vidare företagande å måndagen 
den 14 nästkommande november där- 
till actor kronolänsman Larsson har 
att låta noga efterfråga huruvida Ker- 
stin Andersdotter finnes på denna 
sidan gränsen samt i sådant fall till 
nämnda dag henne hit inkalla; även- 
som kronolänsman åligger anmoda 
herr baron Anckarsvard, om hans 
göromål sådant tillåter, samma dag 
vid rannsakningen då kommer före- 
tagas vara närvarande; varförutan 
actor själv har att söka vinna den kän- 
nedom om målet som kan vara erfor- 
derligt. Emellertid kommer Anders 
Nilsson, att å tingsstället kvarbliva 
under kronobetjäningens säkra vård. 

Nordmarks häradsrätt 
14 november 1808, No 321 
Till följd av häradsrättens beslut den 
29 sistlidna oktober, företogs nu åter 
till fortsättning rannsakningen i det 
mål varom denna dombok för ovan- 
berörda dag, under No 285 handlar, 
sedan av närvarande kronolänsman 
Larsson blivit framställd tilltalade 

Anders Nilsson, över häradsrätten 
sistnämnda, genom domhavandes 
därom fogade anstalt, hade inkom- 
mit prästbevis som nu upplästes så 
lydande: 

Arrestanten fattige mannen Anders 
Nilsson från torpet Sandviken under 
Boda i Skillingmarks socken är född 
i samma socken år 1754, äger nå- 
gorlunda kristendomskunskap, be- 
gick den heliga nattvarden sista 
gången den 27 mars detta åu: Hans 
vandel är val något tadlad av det all- 
männa ryktet i synnerhet för dryck- 
enskap; men för övrigt är något av 
honom begånget brott mig icke be- 
kant. Köla den 6 november 1808. 

Gust Nor&, pastor loci, (sigill). 

Kronolänsman Larsson anmälde nu 
att herr baron Anckarsvard, då ho- 
nom kungjordes häradsrättens vid 
förra rannsakningstillfallet avsagda 
beslut, anmodat kronolänsman till- 
kännagiva, att bemälte herr baron sig 
av angelägnare ambetsgöromål hin- 
dras att kunna sig vid denna rann- 
sakning infinna; och att han i allt fall 
ej äger annan upplysning meddela, 
än den som inhämtas av hans redan 
avlämnade ämbetsinemorial. 

Vidare tillkännagav actor, att han 
genom en sin tillförordnade medhjäl- 
pare i tjänsten, vice kronolänsman 
Nils Nilsson i Beted låtit efterspana 
pigan Kerstin Andersdotter men att 
hon ej kunnat träffas, utan har actor 
i stället fatt sig tillsänd ett så lydande 
betyg: 

l :o Jag undertecknad har å dessa 
dagar grannligen varit i Boda och 
tomten Kullen i Skillingmarks sockrri 
samt i de övriga hemman mm och 
Jorsökt efter pigan Kerstin Anders- 
dotter; som i häradsrättens utslag av 
den 29 oktober 1808 efteyjrågas, men 
kan icke på något sätt få ringaste 
kunskap om densamma, utan hon nu 
är alldeles från allas kunskap avvi- 
ken som till bevis lämnas Beted den 
10 november 1808. Nils Nilsson. 

2:o Sedan den 25 oktober inne- 
varande år har vi undertecknade 
jlera gånger varit anmodade av 
järdingsmannen Anders Olofsson i 

Vlkene, att vara biträde med honom, 
att söka efter pigan Kerstin Anders- 
dotter i Kullen, men har ej i hennes 
hus eller på något annat stulle tri$ 
fat henne, utan har visst och sant att 
hon icke$nns på svenska sidan, som 
till bevis lämnas av Västra Boda den 
12 november 1808. Börje Andersson 
i Gunnarsryd, Olof'Olofsson i Boda, 
Jaen Andersson i Boda, Nils 
Salomonsson i Högsuter, Erik An- 
dersson i Boda, Nils Olofsson i 
Gunnarsryd, Per Gunnarsson i Boda, 
Olof01ofssoti i Bunäset nämndeman 
till vittne Brynte Axelsson i Boda, 
John Olofsson i Gunnarsrvd 

Nämndemannen Olof Olofsson i 
Bunäset, härvid närvarande be- 
sannade ej allenast innehållet av 
ovanintagna med hans namn teck- 
nade betyg, utan lämnade även, i an- 
ledning av honom gjorda frågor den 
underrättelse, att efter Kerstin 
Andersdotter som med sin omkring 
68 år gamla och sjukliga moder bott 
uti en stuga endast funnits några 
gamla klädespersedlar av  ringa 
värde, varav nämndemannen tagit sig 
anledning förmoda, att hon begivit 
sig på flykten, och medtagit vad hon 
ägt; ävensom nämndemannen yttrade 
att han allvarsandigen förehållit Ker- 
stin Andersdotters bemälta moder 
vilken jämte det hon är sjuklig och 
gammal även nu ofärdig så att hon 
brukar kryckor, det hon till undgå- 
ende av misstanke om delaktighet i 
dotterns brott, borde upptäcka denna 
senares vistelseort; men ej kunnat 
vinna annat svar, än att sådant vore 
henne obekant. >> 
i 

Rekordhållare 
Föreningen DIS har publicerat en 
Tjugo-i-topp-lista som visar de 20 
medlemmar som har flest registre- 
rade personer i sina genealogiska 
databaser. Bland dessa återfinner vi 
två kändisar från Värmlands Släkt- 
forskarförening, nämligen Carin 
Widen i Kristinehamn på sjätte plats 
med 141 000 individer och Kenneth 
Larsson i Mangskog på tjugonde plats 

\med 60 500. Inte illa! 
I 



Actor berättade, att han, uti 
avlåtet ämbetsbrev till vice Iänsman- 
nen Nils Nilsson i Beted, anmodat 
denne senare, såsom boende i 
Skillingmarks socken och den där 
följaktligen känner folket i orten samt 
således därtill äger lämpligaste till- 
fallet, att noga efterspana alla de upp- 
lysningar, som kunde vinnas om 
Anders Nilssons ifrågavarande 
brottslighet; och upptedde nu actor 
det å förberörda skrivelse erhållna 
svar av den 1 dennes, varuti vice kro- 
nolänsman Nils Nilsson anför, att han 
väl efterkommit denna actors begä- 
ran, men icke kunnat vinna någon 
vidare upplysning än att den tillta- 
lade skall av Anders Hansson i Boda 
tlera gånger innevarande år lejt häst 
till resas företagande, och att i följd 
därav bemälte Anders Hansson bli- 
vit instämd att avgiva vittnesmål om 
vad han kan hava sig bekant. 

Ytterligare anförde actor det han 
blivit underrättad, att den norska 
överlöpare, vars berättelse Anders 
Nilsson vid förra rannsakningen på- 
stod givit anledning till det av herr 
baron Anckarsvard med Anders Nils- 
son anställda förhör, ännu skall fin- 
nas i svenska lägret vid Rudsgården 
omkring 5 mil härifrån; och att han i 
sådan anledning anmodat Iänsman- 
nen Nils Nilsson i Beted att hos herr 
baron Anckarsvard göra förfrågan, 
om ej samme överlöpare antingen 
under vederbörande kronobetjänings 

Emigrantregistret 
datoriserar 

Genom generösa donationer har 
Emigrantregistret kunnat investera i 
teknisk utrustning med vars hjälp 
gamla dokument kan digitaliseras 
och lagras i arkivets databas. Detta 
innebär att allt material så små- 
ningom kommer att bli tillgängligt 
från alla datorer i Arkivcentrum i 
Karlstad. Arbetet befinner sig för när- 
varande i ett mycket tidigt skede, och 
det dröjer ännu innan de helt digi- 
tala arkiven blir tillgängliga, och så 

ktiva som de är avsedda att bli. 

eller under militärisk bevakning 
kunde få inställas hos häradsrätten 
till konfrontatioin med Anders Nils- 
son; men uti nu företett svar av den 
13 dennes blivit kungjord att herr 
baron Anckarsvard icke ansett rådligt 
kringforsla samme överlöpare utan 
vägrat hans inställelse för häradsrät- 
ten, varjämte vice kronolänsman Nils 
Nilsson i detta brev vidare omför- 
mälte, och såsom svar på actors ef- 
terfrågan andrager, det bemälte Nils 
Nilsson icke varit närvarande vid det 
förhör herr baron Anckarsvard hållit 
med tilltalade Anders Nilsson. 

Den tilltalade fortfor att neka sig 
vara saker till den honom gjorda be- 
skyllningen; och då honom förehölls 
att pigan Kerstin Andersdotters flykt 
synes giva någon sannolikhet åt vad 
han berättat inför herr baron 
Anckarsvard om hennes delaktighet 
i detta brottmål, samt i samma mån 
även styrka Anders Nilssons uppgift 
om egen brottslighet, svarade denne 
sistnämnde att han ej vet vartill Ker- 
stin Andersdotter gjort sig saker, men 
att han själv är helt och hållet oskyl- 
dig. 

Den tilltalade åtspordes om orsa- 
ken varför han i sin bekännelse hos 
herr baron Anckarsvard hellre upp- 
gav pigan Kerstin Andersdotter än 
någon annan for delaktighet uti det 
ifrågavarande brott, varå Anders 
Nilsson, fast efter ett långt begrun- 
dande, svarade, att ett rykte i orten 
sade det Kerstin Andersdotter stod i 

\ något hemligt forbund med de nor- 
ske och att detta gav anledning till 
berättelsen om henne; tilläggande 
Anders Nilsson att han av räddhåga 
omfattade vad tillfalle som för hans 
tankar yppades, att kunna besvara 
herr baron Anckarsvärds framställda 
frågor. 

Den av vice länsman Nils Nils- 
son till vittne instämde Anders 
Hanssson från Boda i Skillingmarks 
socken var nu närvarande, och som 
emot honom ej kunde utlåtas någon 
jäv, avlade han vanliga eden, varna- 
des för mened och berättade: att den 
tilltalade, så vitt vittnet har sig be- 
kant, aldrig varit över gränsen sedan 

) kriget utbröt mellan Norge och 

Sverige; men att han likväl sedan 
krigets bör-jan fått fyra särskilda 
gånger emot 1 Rd varje gången, 1% 
nat vittnets häst att resa åt Eda och 
Köla socknar; en gång för att hälsa 
på en sin son, som låg sjuk i lägret 
och tvenne gånger för att avyttra nå- 
gon fisk han hade fangat. 

I anledning av framställda frågor 
upplyste vittnet vidare: Att vägen som 
det tilltalade gagnat vittnets häst från 
Boda till Eda och Köla utgör 2 mil: 
Att den tilltalade somliga gånger rest 
hemifrån om morgonen och återkoni- 
mit om aftonen samma dag, men an- 
dra gånger avrest vid middagstid den 
ena dagen och återkommit samma tid 
påföljande dagen: Att ej vittnet nå- 
gon gång markt sin häst vara hårt 
riden, då Anders Nilsson hemkommit 
från sina resor, att betalning för skjut- 
sen skett med svenskt och ej norskt 
mynt: Att fisken, som den tilltalade 
tvenne gånger hade att, väl icke var 
mera än en fardig människa kunnat 
bära den till Eda och Köla, men i 
anseende till att Anders Nilsson ar 
låghalt, och har svårt att gå, anser 
vittnet honom behövt häst för att fo- 
retaga dessa omnämnda resor: Att 
vittnet icke markt antingen hos An- 
ders Nilsson eller Kerstin Anders- 
dotter, sedan kriget började, någon 
synnerlig tillgång på pengar, varken 
av danskt eller norskt mynt: Att vitt- 
net alldeles icke äger någon känne- 
dom vart Kerstin Andersdotter tagit 
vägen eller hon nu vistas: Att ehuru 
emellan Kullen och Sandviken är 
endast ett litet stycke väg och bägges 
dessa ställen belägna på Boda agor 
har ej vittnet förnummit något syn- 
nerligt förtroende emellan Anders 
Nilsson och Kerstin Andersdotter el- 
ler förmärkt dem hava hemliga sam- 
mankomster och rådläggningar: Och 
att vittnet ej blivit varse någon norsk 
bonde hos antingen Anders Nilsson 
eller Kerstin Andersdotter sedan kri- 
get utbrutit. Uppläst och erkänt. 

Därom tillfrågad yttrade Anders 
Nilsson att ingen varit närvarande i 
rummet, då han för herr baron 
Anckarsvard avgav den berättelse, 
som innefattas uti denna senares av- 
lämnade mamorial. 



Kronolänsman Larsson anförde, 
att sedan han nu frambragt all den 
upplysning han i detta mål kunnat 
vinna, så hemställer han vad avse- 
ende, som kan göras å Anders Nils- 
sons återkallelse av sin en gång in- 
för herr baron Anckarsvard gjorda 
bekannelse; och om icke samma be- 
rättelse må anses tillrackligen bevisa 
Anders Nilssons brottslighet, samt 
denna senare i anteckning därav med 
den påföljd beläggas, som brottet för- 
tjänar. 

Den tilltalade däremot åberopade 
sin oskuld och yrkade fullkomlig be- 
frielse från all ansvarighet i detta mål. 

Utslag 
Då de inlämnade betyg föranleda där- 
till att pigan Kerstin Andersdotter 
icke kan igenfinnas, utan hon troli- 
gen orten avvikit, anser häradsrätten 
sig icke längre kunna detta mål up- 
pehålla i avbidan på hennes 
ertappande, utan skall det åligga ved- 
erbörande kronobetjänte att henne nu 
ytterligare efterspana samt om hon 
anträffas, henne i anledning av An- 
ders Nilssons uppgift om brottslighet 
i detta mål särskilt tilltala; och tager 
nu häradsrätten under prövning må- 
let, vad det Anders Nilsson rör, var- 
vid i betraktande kommer, att ehuru 
väl bemälte Anders Nilssons inför 
häradsrätten gjorda uppgift, att han 
skall blivit skrämd till sin hos herr 
baron Anckarsvard avgivna bekän- 
nelse, saknar all anledning och såle- 
des icke anses förtjäna något synner- 
ligt avseende, kan likväl icke härads- 
rätten, då några sådana bindande 
omständigheter ej förekommit, de där 
styrka ovanberörda bekannelse, emot 
17 Cap 36 9 RgsB1, endast å samma 
bekannelse, särdeles som den velat 
återkallas, Anders Nilsson till det 
ifrågavarande brott fullt förvunnen 
anse, utan prövar skäligt, att, då må- 
lets grova beskaffenhet ej däruti med- 
giver edgång till sanningens 
utletande, med stöd av 32 9 uti ovan- 
åberopade kapitel och balk lämna 
saken åt framtiden, då den kan up- 
penbar varda; dock bliver detta ut- 
slag, jämlikt 25 Cap 5 $ - - - berörda 
balk, Kungl Majt:s och Rikets 

Höglovl Göta Hovrätts vidare pröv- derrättelse icke inlupit; vadan nu med 
ning i all ödmjukhet underställd; detta mål ej kunde vidtagas någon 
kommande nu Anders Nilsson, att åtgärd utan lämnades de närvarande 
under säker fangslig bevakning åter- vittnena tillstånd resa till deras hem- 
föras till länshäktet, att därstädes vist med åliggande, att därest de till- 
hållas i förvar intill dess Höglovl talade framdeles under tinget skulle 
Kungl Hovrätten sig över honom vi- anlända, sig då efter kallelse åter in- 
dare utlåtit. Den med detta utslag är finna. 
missnöjd etc 

Brev från kyrkoherden 
Nordmarks häradsrätt 23 fe- Enligt ankommet brev från 
bruari 1809, No 90 kyrkoherden av den 16 februari 1809 
Sedan Höglovl Kungl Göta Hovrätt hade Anders Nilsson den 14 näst- 
genom utslag den 20 december sist- förutgående med döden avgått, varom 
lidna år uti vissa delar ansett närmare brev frän doinhavanden avgått till 
uppl~sningar nödiga rörande tOrPa- Kungl Hovrätten den 2 april 1809. 
ren Anders Nilssons från Sandviken 
vid denna domstol den 14 nästföre- 1734 års lag, Rättegångs Balk, 
gående november undersökta brotts- Cap 17 
lighet att hava Rikets fiender lämnat 32 $ NU är i svårare brottmå] mer än 
underrättelser om svenska truppernas halft bevis emot then, som anklagas, 
ställning; så hade domhavanden uti och nekar han änta gierningen: fin- 
särskilda skrivelser den14 sistlidna ner Domaren thet fahra är om me- 
januari annlodat Kgns Bfhd att till ned; läm,, saken til framtiden, ta 
denna dag låta för ett sådant ända- then kan uppenbar varda, 
mål utforsla den tilltalade hit till 36 r;, Känd sak är så god som vitnad, 
tingsstället. och emellertid hos en när then som tilkäres, och ti] laga 
chef commenderande herr generalen ålder kommen, och ej vanvettig är, 
anhålla det herr baron Anckarsvärd frivilligt saken för Rätta, och 
måtte bliva beordrad sig vid rann- ej ther til pint, skrämd, eller svikeliga 
sakningen infinna; samt ävenledes förledd är. Men ej bör brott, 
anbefallt kronolänsman Larsson att i som å lif gä, fillas på egen bekan- 
övrigt inkalla alla de  Personer nelse, utan the omständigheter fin- 
flöglovl Kungl Hovrätten ansett böra nas, som bekännelsen styrcka, 
till upplysnings vinnande i målet 
höras. 

Till följd härav företogs nu detta 
ärende. då för kronolänsman Larsson 
sig inställde hans tillförordnade med- 
hjälpare i tjänsten vice kronolänsman 
Erik Persson i Backa vilken anmälde, 
det förre nämndemannen Nils Nils- 
son i Beted Jacob Månsson och 
Brynte Andersson i Boda samt 
klockaren Nils Halvardsson i Olerud 
blivit till vittnesmål inkallade och till 
vittnesmåls avläggande inkallade och 
vor0 av dem de tvenne förstnänmda 
nu också personligen närvarande; 
men den tilltalade hade ej från 
länshäktet hit anlänt utan berättade 
Erik Persson att en annan arrestant 
som förliden afton ankommit hit från 
Karlstad, skall omtalat det Anders 
Nilsson redan före detta i fangelset 
avlidit, varom dock någon säker un- 

kossor 
Vad hette kossorna som våra förfa- 
der hade i sina ladugårdar'? Svaret på 
den frågan finns i bouppteckninga- 
rna. Det är säkert många släktfors- 
kare som blivit angenämt överras- 
kade när de funnit kreaturen uppräk- 
nade och namngivna i de gamla do- 
kumenten. Nu har Katharina 
Leibring skrivit en doktorsavhand- 
ling som handlar om hur man gav 
kor, tjurar och oxar namn i Värm- 
land på 1700- och 1800-talen. Hon 
har använt just bouppteckningarna 
som källmaterial och har funnit om- 
kring tusen olika konamn. 



En värmländsk 

T 
Erici Benedictus 
1559 - 1634 

+ I 

Elfdalius, Sveno Benedicti 
l588 - 1666 

I 
Hesselbom, Helena (Eiiika) Mansdtr 
1642- 1697 

Fryxell, Olof 
1714- 1775 

I Fryxell, Sara 
1752 - l828 

I Elfdalia, Ellika 
-1683 

I Carlström, Johan Gustafsson 
1642- 1690 I 

I Tranzea, Lovisa Sofia 
l696 - 1750 

I Geijer, Johan Gustaf 
1719 - 1790 

Geijer, Bengt Gustaf 
1748- 1814 

Geijer, Erik Gustaf 
1783-1847 

I Geijer, Johanna Ulrika A@= 
l824 - l885 

Att de stora värmländska författarna 
har gemensamma anor från råd- 
mannen i Brätte, Börje Olofsson. är 
ett välkänt faktum sedan länge (se 
b1.a. ShF 4/84). I samband med att 
jag börjat intresserat mig för attlingar 
till prästen Ericus Jonix har jag fun- 
nit att även dennes son Benedictus 
Erici är stamfader till samma författ- 
arskara. En del av detta har sin för- 
klaring i att Benedictus dotter Ellika 
Elfdalia var gift med Gustaf Börjes- 

I I 

son, son till Börje Olofsson. Men 
även på den linjen finns det variatio- 
ner på släktskapet till Benedictus i 
jämförelse med "Börjeslinjen", och 
för t ex Nils Ferlin är linjen till Be- 
nedictus inte alls kopplad till Börjes 
attlingar i "min" version. Till skaran 
av värmlandsfödda författare har jag 
även fogat Bengt Bratt, som utgår 
från samma gren som Fröding, 
Lagerlöf och Tegnér, d v s Forsel- 
linjen från Sara Maria Geijer. 

Hamilton, Anna tivine Margareta 
1885- 1972 

Den grundlige forskaren kan 
självklart göra ytterligare kopplingar 
med eller utan hjälp av ShF 4184, men 
jag har strävat efter att hålla tavlan 
så läsbar som möjligt, så därför finns 
det inga markerade sidokopplingar. 

Vad vet vi då om Benedictus 
Erici? Ja, han var kyrkoherde i Älv- 
dalen i Värmland, föddes 1559 och 
avled 18 juli 1634. Enligt Wiberg 
skall texten på hans gravsten på 
Ekshärads kyrkogård i "ungefarlig 

von nrusenstierna, AgWS Julie treama 
1894 - 1940 



a strom, ara 7 
I Bergia, Anna Elisabet 

1682- l756 

Forsell, Bengt Gustaf Forsell, Anna Elisabet 
1726 - 1769 1728 - 1800 Il 
Forsell, Anna Stina I I Seidelia, Sara Maria I I Seidelia, Brita 1 1763- 1744 - 1834 1746 - 1796 

Allström, Erik Adolph Tegnér, Esaias Lagerlöf, Daniel 

I 
Allström, Anna Kristina 
1864-1916 

Fröding, Gustaf Ferdinand 
1819- 1885 1826 - 1881 

Översättning" lyda: Har vilar den be- 
römde herr Benedictus, född 1559, 
vars fader var herr Erik i Elfiedalen 
och farbror herr Jonas i Rangedal, 
vilka voro kyrkoherdar därstädes före 
honom. Han förestod kyrkan i 
Elfiedalen i 50 år och dog den 18 
juni (?) l634 - och hans hustru Mag- 
dalena, som var dotter till prosten 
och kyrkoherden Sven i Kil. Hon dog 
den I O januari samma år: 

Wiberg uppger som synes Jonas i 

Rangedal som farbror till Benedictus 
Erici, medan Edestam b1.a. anger att 
Jon(as) i Rangedal ar farfar till Be- 
nedictus. Benedictus far, Ericus Jon=, 
uppges for övrigt ha uppnått den an- 
märkningsvärda åldern av 105 år nar 
han avled, men till honom, liksom 
till hans mytomspunne far (!) Jonas i 
Rångedal kanske det finns skal att 
återkomma till i annat sammanhang. 

Kallor och referenser: 

Anders Edestam: Karlstads St@ Her- 
daminne. 
Bo Lindwall: Nils Ferlins förfader 
('iRötterV på Internet) 
dke Wiberg: Apertin 
Slakthistoriskt Forum (ShF) nr 4 
1984. 
Tack till Anita Larsson, Varmlands 
Nysater, för uppgifter om slakten 
Allström. 

Peter Funke, Mölndal 



j VannlandsAnor sidan 16 > 

Ur andra 
medlemsblad 

Utbytestidningar från ett hundratal 
andra slaktforskarföreningar finns 
pausrummet på Arkivcentrum Varm- 
land. Fråga i receptionen, så visar 
man Dig. Dar finns mycket att hämta 
för de som har anor på annat håll an 
Värmland och det har val de flesta. 

Disketten 2000:2 (DIS-Väst) An- 
tavla för Inger Maria Fernholm med 
anor från Kristinehamn och Kila 
(Lignell). 
Slakthistoriskt Forum 2000:3 (Sve- 
riges Slaktforskarförbund) Lantvar- 
net på lokalplanet av Stejan Jernberg. 
Cognomine Zibalon av Marianne 
Fröding: om skeppstimmermannen 
Anders Månsson vid Hillringsbergs 
bruk född 18 14 i Stavnas. 
Slakt och Havd 2000:l (Genealogi- 
ska Föreningen) Fasin eller Fassing 
- en vallonsk masmastarslakt av Ber- 
til l W K j e l l d o r -  medlemmar av 
slakten bodde bland annat i Kristi- 
nehamn, Kroppa (Baggetorp) och 
Lungsund (Brunnsbol och Slabråten). 
Bland kompletteringar och rättelser 
till genealogiska arbeten namns An- 
ders Malkolm Nelson på Nolby sa- 
teri i By sn. Bland svar på frågor 
namns kyrkoherden i Brunskog 
Bryntho Jonae Arvikander med hus- 
tru och dotter. 
Slakt-Trädet 2000:2 (Nord- 
varmlands Slaktforskarförening) 
Riksdagsmannen Jan Magnusson i 
Granbackstorp, avskrift av Kerstin 
Meric. Efterlysningar. Min farmors 
anor i Fryksande av Mats Sjökvist: 
proband ar Gertrud Eriksdotter f 1829 
i Torsby, d 1901 på Hallersrud, 
Hammarö. 
Adalingen 2000:2 (Adalens Slakt- 
forskarförening) Stora Värmland på 
äventyr, avskrift av Gunnel Forsin: 
en väldig rallare som fardades runt 
världen och som var född i Gräsmark 

AnKnytningen 2000:2 (Nyköping- 
Oxelösunds Slaktforskarförening) 
Fängelser och fångvård under 1800- 
talet i Sverige av Elis Harshammar: 
An-Siktet 2000:2 (Folkare Slakt- 
forskarförening) Om Christelig 
Begrafning av Barbro Kkstvöm 
Bryggan 2000:2 (Samfundet 
Emigrantforskningens Främjande) 
Res och släktforska i USA av Rune 
och Helga Wanggård. 
Medlemsblad nr 30 (Lulebygdens 
Forskarförening) Seder och bruk 
kring bröllop. 
Njudungen 2000:2 (Njudungs 
Genealogiska Föreningen) Lant- 
värnet av Allan Grund 
Slakthistoriskt Forum 2000:3 (Sve- 
riges Slaktforskarförbund) Barna- 
mord och okänd moder av Barbro 
NordlöJ: Lantvärnets historia av Al- 
lan Grund. Några praktiska råd för 
släktforskning i det nutida Ryssland 
av Ludmila Werkström. Att forska 
efter levande slakt av Mats Billgren: 
skattemyndigheten har redan ersatt 
det tidigare systemet med ett helt nytt. 

Utflyttad till 
kyrkogården 

Kjell Aberg i Mellerud, inte alldeles 
okänd i slaktforskarkretsar, har fun- 
nit följande märkliga notering i Sil- 
bodals utflyttningslängd B: l år 1865: 

Emma +, uteglömd i dödboken, 
överföres till Arjeng Kyrkogården, 
okt 4. 

Visst ar det fråga om en flyttning! 
Men normalt införs ju en "flyttning" 
av det har slaget i död- och begrav- 
ningsboken och inte i flyttningslang- 
,den. 

Medlems- 
en katen 

Med förra numret av VarmlandsAnor 
bifogade vi ett frågeformulär dar vi 
bad föreningens medlemmar att tala 
om vad de önskade få ut av medlem- 
skapet. Nar svarstiden hade gått ut 
den 1 augusti kunde vi tacksamt kon- 
statera att 77 medlemmar hörsammat 
styrelsens vädjan och besvarat enka- 
ten. Efter den 1 augusti anlände yt- 
terligare fem svar vilka tyvärr inte 
kom i tid för att få vara med i lott- 
dragningen. Enkätsvaren innehåller 
mängder av intressanta uppslag som 
det nu galler för styrelsen att göra nå- 
gonting av. Allt går naturligtvis inte 
att realisera och framför allt inte med 
en gång. Men redan nu i höst forsö- 
ker vi samordna de olika typerna av 
önskemål som kretsar kring den fin- 
ska invandringen till Värmland, ge- 
nom att ordna ett besök vid Finn- 
kulturcentrum i Torsby. Inte mindre 
an 52 medlemmar var intresserade av 
kurser. Och i höst har vi därför lagt 
in en fikatraff med lite information 
om hur man bevarar bilder. Vad som 
ar mycket glädjande ar, att tolv med- 
lemmar förklarat sig villiga att stalla 
upp som föreläsare, kursledare eller 
på annat satt aktivt medverka i för- 
eningens arbete. Bland de inkomna 
svaren har vi dragit fyra vinstlotter 
vilka utföll enligt nedan: 

CD-skivan Svenska Ortnamn 
Lars Pettersson, Spiksmedsvagen 7, 
Karlstad 

Ingvar Andersson: Uddeholms 
Historia 
Kurt Runström, Svandammsplan 1 
A, Hägersten 

Emanuel Ekman: Warmeland i sitt 
ämne och sin uppodling 
Stavnas Hembygdsförening, Klassbol 

Per Magnusson: Från handelsplats 
till storstad 
Annika Pedersen, Valhallavägen 5, 
Kristinehamn 



Varför friherrinnan inte 
kunde 

I VarmlandsAnor 1999:4 berättas 
från vårtinget 1834 med Näs harads- 
ratt i Rängedala om friherrinnan 
Eleonora von Kt-usenstierna, som gått 
i borgen tör avlidne Iöjtnanten B von 
Krusenstierna avseende en skuld på 
1200 riksdaler. Friherrinnan hade 
inte kunnat komma ut med pengama, 
och det har sin förklaring. 

Eleonora von Krusenstierna var 
född friherrinnan Rajalin - inte 
Rajalm som det står i artikeln - och 
Iöjtnanten, vars förnamn var Baltzar, 
var inte son utan svärson till henne. 
Han var brorson till hennes make, 
majoren Fredrik Wilhelm von Krus- 
enstiema och gift med deras dotter 
Johanna Maria. 

Majoren hade genom sin maka 
kommit i besittning av ett stort gods- 

komplex. Huvudgården var Saffle, 
men dar fanns också Billerud, Norra 
Skane och Smarsbol, alla i By socken, 
samt Stora och Lilla Herrestad i 
Botilsater. 

Major von Krusenstierna hade 
sommaren 1822 åkt till Amål för att 
sköta sin halsa med en brunnskur. 
Den hjälpte emellertid inte, han av- 
led på midsommarafton samma år. 

Ekonomin var troligen inte den 
basta vid majorens frånfalle, och bara 
några år senare finner vi friherrin- 
nan sittande pä en liten utgård i 
Smarsbol i smä förhållanden. Hon 
hade tvingats avyttra de många går- 
darna. 

En av hennes döttrar, Eleonora 
Wilhelmina blev i sitt andra akten- 
skap gift med en lantbrukare Sven 

Kand sångerska 
söker sin farfar 

Att släktforska i nutid ar ofta svårare 
än att söka sina rötter längre bakåt i 
tiden. Exempel på detta ar den kända 
singerskan Nanne Grönvall som sö- 
ker sin okande värmländske farfar. 

Nannes far Leif Roland Johans- 
son föddes på allmänna BB i Stock- 
holm den 13 juni 1943. Hans mor, 
Dagmar Johansson, född 1917, var 
ogift och bodde på mödrahemmet 
Skogsbo i Sundbyberg men hade 
vuxit upp i Vaxholm. 

Dagmar måste ha träffat Rolands 
pappa under hösten 1942. Enligt flera 
samstämmiga uppgifter skall han ha 
varit värmlänning, men ha vistats i 
Stockholm, förmodligen for att göra 
militartjänstgöring. Det kan också ha 
varit i Vaxholm. Han var antagligen 
född någon gång i början av 20-talet 
och bör således nu vara i 80-årsåldem 
om han ar i livet. 

Det har sagts att Rolands far 
skulle ha varit Dagmars stora kärlek 

men att han återvänt till Värmland 
för att ta hand om sin fars stora gård. 
Enligt uppgift skall han ha gift sig, 
men brevväxlat med Dagmar under 
senare år. Dagmars syskon visste vem 
han var men hade svurit på att inte 
avslöja detta. Dessutom brann hen- 
nes hus ner 1960 varvid gamla brev 
och fotografier gick upp i rök. 

Dagmar gifte sig så småningom 
med Ture Johansson som aldrig adop- 
terade Roland, men skrevs in i 
kyrkboken som fader ändå. 

Nanne Grönvall och hennes far 
har forgaves sökt i arkiven. Den som 
eventuellt kan bidraga med upplys- 
ningar ombedes kontakta Karin 
Sidenvall på NWT: 
te1 054- 199280 
e-post: karin.sidenvall@nwt.se 
postadress: NWT Box 28, 651 02 
Karlstad 
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Svensson i Gunnarsbol. En dotter till 
dem i sin tur tjänade en tid som bam- 
piga på Saffle gård, dar hennes mor- 
mor växt upp under betydligt lyckli- 
gare förhållanden, säkert betjänad av 
en egen barnpiga. 

Makarna Svensson fick flera barn 
och ättlingar till dem lever fortfa- 
rande i Safflebygden. Ett par av bar- 
nen antog namnet Gramen, det namn 
majoren Fredrik Wilhelm von Krus- 
enstierna bar innan han år 1801 blev 
adlad och adopterad på sin mors ätt. 

Gunnar Högborn, Ulricehamt7 

Kallor: 
Kyrkoarkivalier By socken 
Elgenstierna, G : Den introducerad 
svenska adelns ättartavlor 

Förbunds- 
försäkring 

Sveriges Slaktforskarförbund har 
tecknat en olycksfallsförsäkring för 
medlemmama hos Skandia gällande 
från den 1 febr i år och ett år framåt. 

Den kollektiva olycksfallsforsak- 
ringen avser ersättningsmomenten 
medicinsk invaliditet (med ersatt- 
ningsbelopp 10 basbelopp), ekono- 
misk invaliditet (20 basbelopp), 
dödsfallskapital (0,50 basbelopp), 
lake-, rese- och tandbehandlings- 
kostnader (nödvändiga och skäliga 
kostnader), rehabilitering (2 basbe- 
lopp), samt merkostnaderna person- 
liga tillhörigheter (0,50 basbelopp) 
och extra kostnader under den akuta 
läkningstiden (3 basbelopp). 

Giltigheten ar vid olycksfalls- 
skada som drabbar den försäkrade 
under arrangemang i regi av Sveri- 
ges Slaktforskarförbund eller dess 
föreningar samt vid resa direkt till 
och från sådant arrangemang. 

Vid inträffad skada skall den 
skadelidande vanda sig direkt till 
Skandia. 



Karoliner 

I jakten efter något helt annat på 
mikrokorten K03058 (innehållande 
militära rullor från år 17 1 8), stötte 
jag på en längd över Upplands 
Tremänningsregemente. P i  Falu 
kompani fann jag följande 
värmlänningar: 

.frïltvubeln Andes Ramsell, 33 åt; 6 
tjänsteår 
foruren Gtrstav ljman, 26 år. '/r 
tjänsteår 
föraren Ifenrik Mask, 18 år. 
% tjänsteår 
r.zrstrnästaren Lars Bromun, 20 år; 
% tjtjnsteår 
mönsterskrivaren Johan Raz~stedt, 
20 å/: % tjansteår 
tr-umslagaren Olof' Larsson Nyinan, 
20 år; % tjänsteår- 
piparen 010 f Larsson Giellting, 1 7 
år: % tjänsteår 

I samma volym (K03058) fanns aven 
en inkvarteringslängd för Kungl 

Upplands Ståndsdragonregemente 
upprättad i januari 17 18. Av denna 
framgår att regementet, infor det stun- 
dande anfallet mot Norge, låg i vinter- 
kvarter i Värmland. Manskapet var 
utplacerat i gårdar över hela landska- 
pet vilket följande axplock utvisar: 
kapten Taube på Rudskoga prast- 
gård, dragonen Hans Neyendotfpå 
Norra S ä n ~  i Gt-utns, dragonen Johan 
Georg Werner på Gyltenäs i Trankil, 
dragonen Henrik Geist på Skacksjö 
i Östra Ämtervik och dr-agonen Jon 
Krook på Likenrïs i Dall?y. 

Lars-Girnnar. Sander. 

Slaktforskarförbund. för bara 
180 krlar. Du far SIaMhislonsM Forum, 
Svenska Antavlor. köprabatter mm. 

Sveriges Slaktforskarförbund, 
Box 30222. 104 25 Stockholm. Tel. 08-695 08 

(90. E-posl:genealogi@genealogi.se 

Vedlagt sender jeg med en utskrift av 
det jeg har funnet, og håper å konime 
i kontakt med andre som forsker i 
samme slekter, for i få tips om hvor 
jeg kan lete videre, slik at jeg kan 
supplere med flere informasjoner om 
personene på slektsregistret. Det er 
mulig at denne utskriften ikke er  
100% korrekt, da jeg enkelte steder 
hade litt problemer med å iyde mikro- 
kortene. 

Wenche Mcrkhus 
Tizn-veien 22 
NO-3030 Drammen 
Norge 

Nerike Wrrrnlands Caroliner vid SIZik~/orskardagarna i Karlsfnd september 1999. 



Jr 2. far 

.arsson 

ohan Magnus 

I. ag, skomakare 

1014-1845 

t Kil, Rud 

. 2515-1842 

intavla nr 077 

kneration I 
Jr 2-3 (1) 

lr 1, ansökare 

ohansson 

[ils August 

2414-1 878 

Magnusson 

Lars 

Drhi? 
f. 23/4-1818 

St Kil, Väsby 

d. 24110-1846 

St Kil, Rud 

Upprattad för Nils August Johansson, f. 24/4-1878 i St Kil, Stubberud. Anor till Wenche Markhus. Orter i (S) lan om inte annat anges 

Maja Greta 

f 18110-1817 

St Kil, Sabytorp 

Generation II 
Nr 4-7 

Larsson, Magnus. SAgare 

Generation III 
Nr 8-15 

Mansson, Lars 

4 

Olofsson, Måns f. 171(4), St Kil, Gunnita 

5 

Generation IV 
Nr 16-31 

f. 5110-1790, St Kil, Gunnita 

8 

Olofsdotter, Margareta 

f 2614-1792, St Kil, Väsby 

9 

t Kil, Stubberud 

Generation V 
Nr 3 2 6 3  

Nilsson, Jonas. Driing, brukare 

f. 1789, St Kil, Säbytorp 

g. Ca 1815 10 

Olofsdotter, Stina 

f. 1776, St Kil, Sabytorp 

1 1  

25/5-1842 

ror, Höjen 

7110-1998 

f. 1757, St Kil, Gunnita 

Arvidsdotter, Elin 

f. 1761, St Kil 

Nilsson, Olof. Torpare 

f. 1/5-1755 

Nilsdotter, Annika 

f 2811 1-1759 

. . 

. . 

Mattisdotter, Ingrid f. 172(0), St Kil 

Elfdal-Thoresson, Nils 

f. 1725 

Larsdotter, Catharina 

f. 1751, C)e Ullerud 

Jönsson, Olof 

f. 14110-1738, St Kil, Sabytorp 

Olofsdotter, Marit 

f. 1741 

. 17/6-1947 

tockholm(A) 

. 2819-1 902 

.riksson 

.dla Elisabeth 

. . . . . - 

f. 8/3-1816 

Frykerud, Sktillerud 

7 

Jöns f. 171(0), St Kil, Saby 
Kristina f. 171(0) 

Höjfelt-Jonasson 

Jonas 

Soldat 

f 13110-1812 

Frykerud, Skog 

g. 7/5-1806 14 

Torstensdotter, Stina 

f. 7112-1 786, Frykerud, SkAllenid 

15 

Gabrielsson, Jonas 

f. 14/3-1810, Frykerud, Skog 

g. 14110-1810, Frykerud 12 

Joansdotter, Cajsa 

f. 1715- 1789, Frykemd, Lindesnar 

Ir 3. mor 

masdotter 

tina Cajsa 

Jonasson, Torsten 

311 1-1 747, (Frykerud,) Forsnas - 1792 

Larsdotter, Sigrid 

2014-1753, Frykerud, SkAllerud - 1824 

g. 11/8-1838 6 

Olsdotter 

Sara 

Torstensson, Lars 16/2-1703, Frykerud, SkAllerud - 1763, Frykerud 

Persdotter, Britta 11/5-1709, Frykerud, Backarna .- 1786, Frykerud 

Falk-Danielsson, Gabriel 

14/9-1737, Frykerud, Skog - 1809 

Jonasdotter, Maria 

1745, Frykerud, Skog - 1812, Frykerud 

Olofsson, Jonas 

2019-1765, Frykerud, Lindesnar - 1795 

I I 

Larsdotter, Kjerstin 

Falk, Daniel 1699, Fykerud - 5/1-1759, Fykerud, Skog 

Svensdotter, Kann 170(0), Karlstad - 174 1, Frykemd, Skog 

Christoffersson, Jonas 171 5, Frykerud, Skog - 1781, Frykerud 

Andersdotter, Margaretha 1794, Frykerud, Skog - 1773, Frykerud 

Ptilsson, Olof f 1/12-1729, Frykerud, Lindesnar 

Jonasdotter, Kierstin l736 - (-1770) 

- 

l 

13 

Svensson, Olof 

f. 1777, Frykerud 

I 

f. 1764 



Varför antavlor? - 

Jag vill ta tillfallet i akt och gemen- 
samt tacka de som sant in nya ver- 
sioner av tidigare i denna tidskrift pu- 
blicerade antavlor. Det ar i skrivande 
stund ännu ca två veckor kvar till den 
15 augusti då nya versioner skulle 
vara insända enligt uppropet i förra 
numret, och några ytterligare har ut- 
lovat antavlor. Nar samlingsvolymen 
ar klar någon gång i höst kommer 
den helt säkert att bli innehållsrik. 

1 vår medlemsenkät har vi fatt in 
många intressanta synpunkter, bl. a. 
på VarmlandsAnors utformning. Nå- 
gon ville att vi skulle ta bort an- 
tavlorna, eftersom de tar E r  mycket 
plats. Det aktualiserar frågan varför 
vi har antavlor i medlemstidningen. 
Det kan då vara på sin plats att an en 
gång citera Peter Funke i Mölndal, 
som gav iden att publicera antavlor. 
Så har skrev Peter for 10 år sedan: 

Nar jag som nybliven slaktfors- 
kare sökte i utgivna skrifter om 
vörmlandssläkter fann jag att det 
mesta av det skrivna Iiandlade om 
borgarslakter eller släktskapen mel- 
lan landskapets poeter och författare, 
men det var magert med bidrag om 
allmogeslukter. Efterhand som jag 
.forskat vidare har jag burit med mig 
min,fundering om behovet av en bre- 
dare samling om vurnzlandsslakter. 

När så forskarkatalogen kom ut 
förra året [l 988, min anm.] stärktes 
jag ytterligare i min uppfattning, /Or 

TV-serien i repris 
UR-akademiens TV-serie om slakt- 
forskning, som gick på söndags- 
morgnarna under våren, kommer att 
sandas i ett block natten till den 2 
oktober. Ett bra tillfalle att banda det 
hela for den som inte sett serien eller 
missat något avsnitt. Avsnitten ( l  l 
stycken) ar ungefar 10 minuter långa. 

smat ur 
i Slakthistoriskt Forum 2000:3 

visst ar det väl synd att så många in- 
tressanta forskningso&kt inte sprids 
utanför de egna släktleden! Eftersom 
det,finns ca 350 medlenzmar i YSF 
så borde det kzrnna innebära att vi 
tillsammans skulle kunna åstad- 
komma en unik sammanstullning 
över varmlandsslakter. Givetvis inne- 
bar det inte att de som forskar om 
slakter utanför landskapet inte skulle 
beredas utrymme, idealet vore jorstås 
om samtliga medlemmar lat sanda in 
sin antavla. (. ..) 

Utöver ovannämnda skäl för 
itisandandet av anorna jinns det yt- 
terligare ett, det kanske mest viktiga: 
.förhoppningsvis kotnmer det att leda 
till att mångu hittar gemensamma 
anor; och att det i siti tur bidrar till 
att stimulera slaktforskandet i och om 
Värmland. Det ar ofrankomligt att 
det finns ,forskare som har komplet- 
teringar av olika slag till de antavlor 
som blir publicerade. Det vore i s6 
fall förnämligt om sådana uppg@er 
inte bara nådde den som sant iti 
antavlan, utan att iiven redaktionen 
meddelodes. Darigenom kan vi hiilla 
bidragen så korrekta och fullständiga 
Som n7h~ligt. 

Ejtersom jag blev förste man ut 
hoppas jag att så många som möjligt 
hänger på! Och du som har lite 
'luckor' har och där i antavlan: var 
inte rädd att skicka in ditt bidrag 
ändå, ,förhoppningsvis finns det nå- 
gon som kan hjälpa till att ge dig en 
komplett antavla! 

Hjulp 2000-talets släktforskare 
på traven - skicka in din antavla till 
redaktionen så snart du kan! 

Så långt Peter Funkes ord från 
december 1989. Nu ar det vi som ar 
"2000-talets släktforskare'' och för- 
eningens medlemsantal har ökat till 
nästan 1000 personer! Säkerligen har 
också antalet släktforskare i och om 
Värmland ökat lika markant under 
det gångna decenniet. Jag har själv 
knutit flera intressanta kontakter ge- 

Det ar många har i trakten, som har 
Varmlandsanor. Ofta träffar vi på 
orterna Gräsmark och Lysvik i våra 
forskningar. Min makes farfar t ex, 
flyttade från Lysvik till Stocka såg, 
Harmånger, i slutet av 1800-talet. 
Han hette Lars Johan Larsson och var 
född 1111 2 1874 i Ransby säter, Lys- 
vik. Hans föräldrar var Lars Larsson 
född 1811 1841 i Näståsen, Ransby 
säter och Kajsa Olsdotter född 116 
1854 i Backa, Lysvik. Det skulle vara 
mycket roligt, om vi tick tag på några 
släktingar i Värmland. 

Karin Larsson 
Malångsvagen 3 
820 76 Jattendal 

Namnen i generation IV, ar hämtade 
från Arne och Moira Linnaruds re- 
gister över Lysviks C:l, C:2 och C:3. 
(Red:s anm.) 

non1 de antavlor jag publicerat, och 
jag tror att andra har samma erfaren- 
het. Släktforskning ar enligt min 
mening en social hobby, något man 
utövar tillsammans med andra. En 
del kanske inte håller med mig utan 
ser sig som "ensamforskare". Men 
hur mycket går inte dessa miste om? 

En av Varmlands Slaktforskar- 
förenings viktigaste uppgifter ar att 
vara en informationsspridare. Detta 
gör vi på olika satt, bl. genom Varm- 
IandsAnor. Antavlorna ar aven fort- 
sättningsvis en viktig del i tidningen. 
Det finns således utrymme for många 
fler antavlor aven fortsättningsvis. Så 
Peter Funkes uppmaning ovan står 
kvar! 

Carl-Johan Ivarsson 



Antavla nr 078 
Generation I 

Uppriittad a r  Lars Johan Larsson, f. 11/12-1874 på Ransbysatern i Lysvik. Svarfarfar t. Karin Larsson. Orter i (S) län om inte annat anges 
Generation II /Generation III 1 Generation IV I Generation V 

Nr 2-3 (1) 
Nr 2. far 

Larsson 

Lars 

HemmanSagare 

f 18/1-1841 

Lysvik, Ransbysateni 

d. 30111-1919 

Lysvik, Ransbyatern 

g. 25/3-1874 

Lysvik 

Nr 1. ansökare 

Larsson 

Lars Johan 

Shgverksarbetare 

f. 11/12-1874 

Lysvik, Ransbysatern 

d. efter 1920 

u f. 28/4-1818 

Lysvik, Backa 

I Kaj sa 
If. 17111-1775 I I 

Nr 4-7 
Persson 

Lars 

f. 2018-1804 

Lysvik, Ransby 

d. 1314-1 85 1 

Lysvik, Ransbysatern 

4 

Nilsdotter 

Karin 

f. 14/1-1804 

Lysvik, Ransby 

d. 5/1-1872 

Lysvik, Ransbysatern 

5 

Persson 

I Nr 3. mor 

Olsdotter 

I Harmånger(X), Stocka Olof I If. 6/5-1791, Sunne 

12 

Jonsdotter, Lisken 

f. 12/8-1784, Lysvik, Myringeby 

I 

Nr 8-15 
Persson, Per 

f. 1111 1-1774, Lysvik, Ransby 

d. 29/5-1817, Lysvik, Ransby 

8 

Larsdotter, Ingeborg 

f. 25/2-1776, Lysvik, Skaggegård 

d. 2/3-1817, Lysvik, Ransby 

9 

Olsson, Nils 

f 21110-1763, Lysvik, Berga V 

1 O 

Persdotter, Ingeborg 

f. 18/6-1772, Lysvik, Bjalverud 

d. Lysvik, Berga V 

1 1  

Olsson, Per 

6 

Nilsdotter 

f. 1/6-1854 

Lysvik, Backa O 
d. efter 1920 

Nilsson, Jon 

Ersdotter, Maria 

13 

Jönsson, Nils 

Nr 16-3 1 

Isaksson, Lars 

Persdotter, Ingeborg 

Jönsson, Olof 

Elofsdotter, Kerstin 

Larsson, Per 

Persdotter, Kerstin 

I 

f. 4/12-1814 

Lysvik, Backa 

7 

Nr 32-63 

14 

Nilsdotter, Karin 

f. 1/2-1776, Lysvik, LUvhsen V 

l S 

Persson, Nils 

Persdotter, Kerstin 



Bertil Persson m fl: 

Sunnemos 
historia. 

Ur arkiv och minnen. 

Varmlandstryck, Karlstad 1997, A4, 
inb, 450 sid, ill, kartor. Kan köpas 
hos Konsum i Sunnemo eller via 
Bertil Persson, Hyttvagen 25, 683 
95 Sunnemo, ca pris 340 kr. 

Denna bok ar framtagen i en studie- 
cirkel som startade 1992, under led- 
ning av Bertil Persson. Aret efter 
hölls en cirkel i släktforskning, och i 
samband med den beslutade man att 
ta fram material ur arkiven för att 
kunna skildra bygden och mannis- 
korna från förr. Materialet, främst 
kyrkböckerna blev lågornas rov då 
prästgården i Noretorp brann ner till 
grunden 18 17, så man har inte kom- 
mit så långt bak i tiden som man öns- 
kat. 

Man har jobbat fram ett material 
som sträcker sig från Privilegiebrevet 
1640 som utfärdades "för Berg- 
mästaren i Carlstad Johan Byrgeson 
att uppbygga en masugn uti en ström 
emellan Tutemo och Gräs i Elf- 
vedalhs Härad och Råda Sochn", och 
avslutad nästan 450 sidor senare med 
protokoll från kommunalnamnden 
anda fram till 195 1 ( kan det vara ratt 
enligt sekretessen?) och "Tabell för 
nativitetens och Mortalitetens årliga 
antecknande både i Stademe och på 
Landsbygden1'. 

Mellan dessa uppgifter har man 
blandat allsköns information; Hem- 
mansbeskrivningar från 17 10, man- 
talslängden for 17 15, kopior ur bru- 
kens kassaböcker, avskrifter ur dom- 
böcker rörande Sunnemo och dess be- 
folkning, bouppteckningar. Det finns 
berättelser från gamla Sunnemo-bor 
som berättar om livet förr, kolpriser 
från 185 1 .  Man kan rakna upp 
mycket mer. Har och var har man lagt 
in faktarutor. 

Boktips 
Vad kan man ha för nöje och nytta 

med den har boken? Jo, för mig som 
har lite svårt att läsa gammal stil, ar 
detta en gudagåva, jag har snabbt 
kunna ta till mig information om 
Sunnemo hämtat ur domböckerna, 
fatt se vad som döljer sig i brukens 
arkiv, och ta del av t.ex. ett skogsköp 
1775 som jag aldrig annars skulle ha 
letat upp i något arkiv. Vad ar min- 
dre bra? Jag saknar ordentlig kallhan- 
visning och årtal på vissa utdrag t.ex. 
på sid 78 finns ett Personnamns- 
register som jag anser inte har något 
varde eftersom inga datum finns an- 
givna. Den karta som finns i boken 
ar för otydlig och en mindre detalj- 
rik, men med mer information om 
gårdarna hade varit bättre. Layouten 
kunde ha gjorts lite mer lättläst, den 

att dölja det ratta faderskapet, såvida 
inte kontrahenterna blivit tagna på 
bar garning. 

Författaren visar på två fall, ett 
från Ragunda i Jämtland och ett från 
Stora Kil i Värmland. Det senare be- 
rör vice länsmannen Jan Larssons i 
Saby hustru Cajsa Persdotter. 

Lars-Gunnar Sander 

Studiecirkel inom 
Deje projektet: 

Ullerud. Vår plats 
i universum. 

Eget förlag, Karlstad 1999, 17 x 24,5 

cm, inb, 192 sid, il1 

kan nu upplevas lite mastig. Trots 
detta ar det en mycket välmatad do- Nar Dejeprojektet startade 1996 var en 

kumentation över Sunnemo som alla av aktiviteterna att samla ett antal per- 

med anor från dessa trakter bör ha soner med starkt intresse för bygden. 

eller ha last. Tillsammans med Vuxenskolan drog 

Marianne Fröding man igång en studiecirkel med temat 
Ullerud -vår plats i universum. I den 

Bernhard Granholm: 

Och hustrun lade 
sig hos drängen. 

Exempel på 
bondhustrurs sexualliv 

ca 1820 - 1830 
Eget förlag, Grums 2000, A4, haf- 
tad, 10 sid, kan köpas av författa- 
ren för 25 kr. 

I detta lilla häfte pekar Bernhard på 
en företeelse som kanske inte många 
släktforskare har reflekterat över. 

Att husbönder gjorde sina pigor 
med barn ar ju ett valkant faktum, 
vilket ofta ar dokumenterat eftersom 
det blev efterräkningar av ett eller 
annat slag. Nar en bondhustru fick 
barn, så antogs den akta mannen vara 
far. Men var det drängen som varit 
framme har, så var det därför lättare 

beslutade deltagarna att bygga upp 
ett bildarkiv, vilket resulterade i att det 
idag finns 2500 bilder inlagda i en da- 
tor. Av dessa har ett antal "godbitar" 
samlats i rubricerade bok. Resultatet 
ar ovanligt lyckat, speciellt med tanke 
på att det ar amatörer som står bakom 
arbetet. Bildmaterialet ar mycket val 
återgivet och redigerat. Även den som 
inte har någon anknytning till Deje- 
trakten kan säkerligen lockas att 
bladdra i boken med visst intresse. 

För en del platser finns korta his- 
toriska notiser till glädje for den slakt- 
forskare som inte ar särskilt bekant 
med trakten. En gammal karta från 
1830 över Mölnbacka bruk kan nog 
också intressera en och annan. 

Av utomordentligt stort varde ar 
att man verkligen bemödat sig att 
namnge alla personer på de många 
gruppfoton som finns. Alltifrån Deje 
1K:s fotbollslag från 1938 till ett 70- 
tal barn från en söndagsskolefest 
1944. 



Bilderna kanske inte ar tillräckligt 
gamla för att intressera så många slakt- 
forskare av idag, men alltefter som ti- 
den går kommer nog alltfler att upp- 
skatta denna bok. Som tyvärr ar så 
vanligt med den har typen av 
hembygdsböcker, så saknar man per- 
son- och ortsregister. 

Lars-Gunnar Sander 

Anders Mattsson: 

Ovre Fryksdalen 
Fryksande - Ostmark - 
Vitsand - Lekvattnet - 

Torsby. Historia 
- slakter - profiler. 

Utgiven av Matsonia AB, c/o Anders 
Mattsson, Granitvagen 32,653 50 
Karlstad. Karlstad 1998. Pris 400 kr. 
550 sid. Inbunden, illustrerad, kart- 
blad. Saknar register. ISBN 91- 
97291 9-1-9. 

Ovre Fryksdalen ar detsamma som 
nuvarande Fryksande socken och de 
på 1700- och 1800-talen från detta 
avsöndrade socknarna Östmark, Vits- 
and och Lekvattnet. Denna bygd har 
hittills saknat en sockenbok. Detta 
har nu ekon. dr. Anders Mattsson i 
Karlstad sökt att avhjälpa genom fö- 
religgande volym, som ar en verklig 
tegelsten på 550 sidor. 

Det ar lätt att imponeras av bo- 
kens omfang, och Mattsson lider inte 
av någon falsk blygsamhet nar han 
på bokens parm låter sig beskrivas 
på detta satt: "Hans [dvs. Mattssons] 
imponerande arbetsförmåga, parad 
med gott omdöme och hemmastadd- 
het i arkiven, har gjort honom till den 
idealiske lokalhistorikern". Vidare 
beskrivs hans bok som "rena guld- 
gruvan" för släktforskare. Att orden 
kommer från den valkande Knut 
Warmland, ar val ämnat att ge bo- 
ken ytterligare auktoritet. Men att ha 
kampat mig igenom boken - och jag 
menar vad jag skriver, ty det ar svårt 
att fi flyt i läsningen, undrar jag fort- 
farande vad Mattssons syfte egentli- 

gen ar. 
Visserligen berättar Mattsson 

detta redan i det 16 sidor (!) långa för- 
ordets första stycke. Främsta skalet 
ar förstås, att en samlad hembygdsbok 
har saknats. Men det ar nar Mattsson 
i nästa del av sitt syfte menar att sam- 
manställningar över berömda 
svenskar tenderar att undervärdera 
insatser gjorda av bygdens profiler, 
och att dessas insatser behöver teck- 
nas, som anmälaren ställer sig frå- 
gande. Detta synes sammanfatta den 
underförstådda historiesyn som går 
igenom hela boken, nämligen att his- 
toria skapas av "fargstarka profiler". 
Är bokens syfte att skriva en historia 
dar sammanhang betonas, eller ar det 
bara att göra en kavalkad av fakta och 
anekdoter? Av förordet tycks framgå, 
att bokens huvudavsnitt ar det som 
kallas del II, persongalleriet. Del I, 
"Historia", ar bara en bakgrunds- 
teckning. Som "grädde på moset", 
konstateras det glatt, finns slakt- 
samband och antavlor med. 

Dessa senare, som mestadels nog 
borde kallas familjesammanstall- 
ningar och enklare stamtavlor, ar in- 
skjutna i den löpande texten med 
mindre stil. Detta gör att texten blir 
uppstyckad och svårläst. Mattsson 
har haft så mycket att berätta, att han 
inte haft råd (?) till att börja nya ka- 
pitel på en ny sida. Boken ar därvid 
späckad med namn och fakta. Men 
egendomligt nog har inte Mattsson 
införlivat något person-, sak- eller 
ortregister i boken vilken gör den 
oerhört svår att använda som upp- 
slagsbok för genealogen. Visserligen 
utlovas i förordet ett separat person- 
register vid senare tillfalle. Men var- 
för har det inte gått att spara in några 
sidor, eller kanske t.0.m. lagt till 
några tryckark till de 138, med ett 
register? I föreliggande skick blir 
boken mest ett sammelsurium av 
namn. Det förekommer dessutom 
massor av hänvisningar av typ: "Mer 
om honom senare." Men vad som i 
detta fallet menas med "senare" kan 
man endast fa fram genom att strack- 
läsa boken.. . . 

Det som kallas för bokens his- 
toriedel har en disposition, som gör 

att det ar svårt att få några samman- 
hang i historien. Det finns en krono- 
logisk ansats som ar skönjbar men 
inte ar helt fullföljd. Men då har 
skildringen redan sprungit ifrån Ia- 
saren, in på detaljer av olika slag. 

Jag tycker också att Mattsson för- 
summar bilderna och deras didak- 
tiska möjligheter. Boken är visserli- 
gen illustrerad men bilderna har nas- 
tan helt förvisats till två bildavsnitt; 
i mitten och i slutet av boken. Det 
verkar som om det ar Mattssons stora 
berattarlust och mångordighet som 
har gjort att han inte har haft plats 
för bilderna i texten. Ambitionen har 
då varit att sammanställa så mycket 
fakta som möjligen kunnat tas fram. 
Men av den något egensinniga kall- 
och litteraturförteckningen att döma 
synes mycket vara hämtat ur littera- 
turen, och till mindre utsträckning ur 
de verkliga kallorna. 

Bokens största problem ar alltså 
denna ambition att E med så mycket 
det någonsin går, nar den tycks ha 
kombinerats med en bristande 
kallkritisk hållning. Det marks bl. a. 
i personteckningen över lekmanna- 
predikanten Johannes Johansson. Vi- 
dare saknas ofta ett vidare perspek- 
tiv på det förflutna. Ovre Fryksdalen 
synes ha varit en värld för sig, dar de 
ovan nämnda "fargstarka profilerna" 
har styrt historiens lopp. Jag tycker 
således att Mattsson ännu har en hel 
del att lära som lokalhistoriker. Men 
det kanske ar problemet nar man ar 
sin egen förläggare? 

Boken kanske istället kunde ha 
varit två - en historisk skildring, te- 
matisk eller kronologisk, och en mer 
renodlad person- och slakthistorisk 
bok. Men nu ar den som den ar. Ovre 
Fryksdalen har fått sin samlade 
hembygdsbok. Jag vill inte kalla den 
för en "guldgruva". Jag tror ändå att 
boken trots de omnämnda bristerna 
har ett varde för alla som ar intresse- 
rade av bygden. 

Carl-Johan Ivarsson 



Till ANOR SOKES tar vi ernotji-ågor om anor och ättlingar 
f i n  alla, som ar medlemmar i en slakiforskarförening 

519. Jag söker information om Olof 
Larsson född 1835-09-19 i Lysvik 
Sunne och hans maka Kajsa Ers- 
dotter född 1840-02-26 i Sunne even- 
tuellt Lysvik aven hon. Om någon vet 
nåt om dessa personer vore jag tack- 
sam för svar. Jag söker aven infor- 
mation om en plats i Lysvik som ska 
ha kallats för "Gubbtappan". Jag 
skulle vilja veta var den låg. 
Camilla Hellberg 
Ringvägen I O 
68830 Storfors 
te1 0550-62850 
055062850@telia.com 

520. Jag vill efterlysa Anna Maria 
Simonsdotter född 1857-04-21 i 
Södra Finnskoga. Enligt Landsarki- 
vet i Östersund har hon flyttat hem 
till S Finnskoga 1932-12-03. Kanske 
det finns någon som forskat i hennes 
slakt och om henne. Vore tacksam om 
allt sådant. 
Lok Gustaf Olsson 
Asen 4484 
796 90 Älvdalen 
gustav. olsson@spray.se 

521. Söker släktingar i Värmland, 
min morfar hette Leander Larsson 
Landberg född i Reparetorp Nyeds 
församling 1874. Han hade sex sys- 
kon. Han gifte sig med en norska som 
hette Anna Hansen från Kristiana. De 
flyttade till Småland runt 1900. 
Bengt Rikardsson 
Kätabo 
330 26 Burseiyd 
rikardsson. 03 71 501 43@telia.com 

522. Jeg vi1 etterlyse forfedrene til 
min morfar. Har fnlgende opplys- 
ninger: Morfars mor var Petra f. 
Andreasdotter? Hun skal vaxe dat- 
ter av Anna Katharina Andreasdtr f 
1860-06-24 i Glava, Värmland i 
Sverige. Hun reiste til Stavanger 
med datteren Petra og giftet seg med 
Ole Andreas Olsen f 1878 på Tasta i 

Stavanger, Norge. Anna Katharinas 
foreldre var Andreas Johanson f 1830 
g 1 856- 12- 1 6 med Anna Maria Otter 
f 1834-02-07. De fikk også bama 
Maria Kaisa f 1858-09- 17 i Stavnes? 
og tvillingene Johannes og Emma 
1862- 12-03, Emma dnde 1863-04- 
17. Vi tror Johannes dro til Amerika. 
Kan noen hjelpe meg med å finne ut 
hvem som var Petra's far, hvor hun 
ble fndt og når. Kanskje noen også 
vet noe mer om slekten Otter og hvor 
det ble av Johannes? 
Jorunn K. Harnmewold 
Ankewn. 8 
431 0 Hommersåk 
Norge 
boedtke@c2i.net 

523. Jag söker Nils Johnsson i Lilla 
Tomsjön 1745-1830 troligen född i 
Safsnas. Gift med Lisa Persdotter f 
1746. Bam: Maria f 177 1 (oäkta dot- 
ter till Lisa), Anna f 1777, Petter f 
1781, Nils f 1783, Jonas f 1786 och 
Olof f 1789. 
Sven Erik Eriksson 
Postvägen I 
784 77 Borlänge 
primme@telia.com 

524. Min mormors mor og far, er fndt 
i Sverige troligtvis et sted i Varm- 
land. I folketellingen for 1900 er de 
registrert i Vinger kommune i Norge 
på plassen Utgaardsagen. Navnene 
deres oppgis vme Andreas Johannes- 
sen og Marie Johnsdatter. De er 
begge f0dt i Sverige, han i 1833 og 
hun i 1844. Andreas arbeidet som 
landpostbud i Norge. I familien har 
det vaxt sagt at de kom fra Varm- 
land uavhengig av hverandre og gif- 
tet seg i Norge. De fikk mange barn 
fra midten av 1870-årene, min mor- 
mor var fndt i 188 1. Jeg ha h0rt snakk 
om steder som Haijeboda og Bortan 
uten at jeg vet om dette har noe med 
Andreas og Maries "ursprung" å 
i n r e .  Noen har også nevnt familie- 

navnet Kart i forbindelse med den ene 
av dem. Jeg ville v z r e  s v m t  
takknemlig om noen kunne hjelpe 
meg videre i denne saken. 
Bjmn Henry Syversen 
Stigenga 292 
0979 Oslo 
NORGE 

525. Jag söker uppgifter om Maria 
Jansdotter f 1 803-05-22 d 1848-03- 
28. Hennes fader var Jan Jonsson f 
1757-12-31 i Grava d 1826-05-23 g 
1803-04- 16 med Anna Pettersdotter 
f 1772 i Nors d 1850-04-19. Önskar 
också uppgifter om Stina Nordström 
f 1759 i Grava d 18 10-04-23 i Mår- 
backa, Östra Ämtervik. Gift med 
komminister, past.adj., skollärare 
Johan Gustafsson Agren f 1741 -06- 
10 i Gunnarsby, Sunne. Saknar år 
nar de sistnämnda gifte sig. 
Jan Wallin 
Östra Tullg. 7 
82452 Hudiksvall 
te1 0650-96658 
stocka.janne@teIia.com 

526. Har letat och aven annonserat 
efier min ff.ff OlofPersson f. ca 1770- 
75. Han mönstrar som artillerist vid 
Göta artillerireg.gbg. 180 1 och har 
Blomskog som soldmamn. Gifter sig 
vid gamisionsförs.gbg.med Martha 
Maria Olsdotter f ca 1770 i Bohus- 
1an.Olof far avsked 18 15 och famil- 
jen bosätter sig i Grinneröd, Fräkne 
hd.(O) Olof dör 1824 i Resteröd (O). 
Jag har fått en känsla att han möjli- 
gen är f i Blomskog Värmland, Rop- 
pas det i alla fall. 
Peo 
br.oro@telia.com 
T 
Du kan bli Stödjande medlem i Sveriges 
Slaktforskarförbund, för bara 
180 krlår. Du får Slakthistoriskt Forum, 
Svenska Antavlor, köprabatter m m .  

Sveriges Slaktforskarförbund, 
Box 30222, 104 25 Stockholm. Tel. 08-695 08 
90. E-post:genealogi@genealogi.se 

1 



527. Jag söker Anna Cajsa Blixt, som 
enligt mantalslängderna ska vara 
fGdd i Gunnarskog 1855- 12-26, men 
jag har inte kunnat hitta henne. Hon 
flyttade senare till Stockholm och 
gifte sig med Per Andersson 
Kruskopf 
Daniel Törner 
Husabyv. 21 
126 50 Hägersten 
te1 08-549 00 266 
~rogg@spray.se 

528. Jag har i min forskning på 
norska rötter kommit fram till Erich 
Olofsson Ancher, född l644 (i Göte- 
borg?). Det säges att han stammar 
från slakten Anckar i från Agn- 
hammar, Grums, men jag hittar inget 
förbindelseled med denna slakt. Nå- 

gonstans stod det att familjen kom via 
Lubeck till Oslo. Då denne Erich 
Anker tillhör en mycket känd slakt i 
Norge, förvånar det mig att ingen har 
kunnat verifiera detta eller kunnat 
hitta förbindelsen mellan dessa två 
släkter. Är det någon i Värmland som 
känner till något om detta? Jag är 
tacksam för allra minsta ledtråd. 
Ulla KristoJSërsen 
Michelets vei 68 
N- 1320 Stobekk 
Norge 
ulkristo@alfanett. no 

529. Jeg saker fremdeles etter min 
oldemor, Marie Johansons familie. 
Hun var fadt 1845 i Alster sokn i 
Värmland. Hun flyttet til Kristiania1 
Oslo, hvor hun giftet seg med Da- 

niel Hansen. Familien tilhnrte den Ka- 
tolsk-Apostoliske kirke i Oslo. Marie 
hadde en 19 år yngre soster, Emma 
Johanson, som også flyttet til Oslo og 
giftet seg med Kristian Iversen. 
Emma's bamebam, Eva B. Tjäder, gift 
med Karl-Erik Tjäder, varler bosatt i 
Karlstad i Sverige. Jeg vet at Eva drev 
med slektsgranskning og at familien 
var av  vallonsk avstamning. 
Etterkommere av Marie kan finnes p i  
mine slektssider på min hjemmeside 
http://home.no.netlastordal. 0nsker å 
etterlyse den svenske delen av 
familien for å i3 vite generasjoner bak- 
over i tiden. 
Anne Stor-dal 
Postboks 41 
2256 G~we Finnskog. 
storh@start.no >> 

530. Vilka var dessa två personer som fotografen Anna Ollson i Karlstad porträtterade 
till synes år 1901? P4 baksidan av det högra fotot star skrivet Sofi Gustafsson. 
Petra Fristad 
Björnemyr terr IB 
NO- 1453 Björnemyr 
Norge 
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Föreningens utgivning av 
böcker och register 

Föreningen säljer ett antal publikationev, bide egna och medlemmars. Medlemmar som önskar annonsplats ,for egna 
publikationer; kontakta ordföranden. För angivet pris tillkommer pack och porto. Order som överstiger 500:- skickas 
per postförskott, övriga faktureras. Egna publikationer kan aven köpas direkt hos föreningens sekreterare. Vi rekom- 
menderar bestullning via brevifbx till sekreteraren eller e-post till kilagenealogen@~sic~ipnet.se. Ed slutjors8ljning 
kan dröjsmål uppstå under trycktiden. 

Ölserud vigde 

AMP Cresco m. fl. 
641 vigslar i sju sorteringar. 
54 sidor i A4-mapp. 

60:- 

d 

Ortsregister 
Gunnar Jonsson 

................................. Värmland 70:- 
................................... Dalsland 40:- 

Bogen (S) 
Carl-Johan Ivarsson 

........... Fb, Vb, Db 1850-1920 225:- 

Botilsater (S) 
AMP Cresco och Gunnar Jonsson, 
SafJle 
Födde 1721-1920 ................... 225:- 

Eksharad (S) 
Mats Hellgren 

................... Födde 1665-1722 200:- 

................... Födde 1723-1799 140:- 
............. Förs. bok 1665-1750 200:- 

Fryksande (S) 
Knut Malmström 

................... Födde 1707-1765 290:- 

Kila (S) 
Gunnar Jonsson 

................... Födde 1640-181 7 225:- 

................... Födde 181 8-1900 225:- 
.................... Vigde 1689-1900 120:- 

.................. Bouppt. 1744-1859 60:- 

Lysvik (S) 
Arne och Moira Linnarud 

............ Fb, vb, db 1692-1793 350:- 

Norra Råda (S) 
Mats Hellgren 

................... Födde 1725-1769 140:- 

Stavnas (S) 
Jan Thimberg 

................... Födde 1687-1 775 170:- 

................... Födde 1776-1850 200:- 

................... Födde 1851-1920 210:- 
.................... Vigde 1687-1920 300:- 
..................... Döde 1687-1820 300:- 
..................... Döde 1821-1920 300:- 

Sunne (S) 
Margit Olsson och Arne Linnarud 
Fb, Vb, Db 1669-1721 (avskr.) 
140:- 
Fb, Vb, Db 1669-1736 (reg.). 300:- 
Fb, Vb, Db 1737-1758 (reg.) ,300:- 
Fb, Vb, Db 1759-1774 (reg.). 300:- 
Fb, Vb, Db 1775-1793 (reg.) .350:- 

Vitsand (S) 
Kerstin Risberg 

.................. Fb, Vb 1824-1860 250:- 

Äigå (S) 
KG Lindgren 

................... Födde 1688-1835 225:- 

................... Födde 1836-1924 225:- 
.................... Vigde 1688-1920 125:- 
..................... Döde 1687-1920 160:- 

Östmark (S) 
Kerstin Risberg 

................... Födde 1765-1820 240:- 

Arbetsvandringar Varm- 
land Härjedalen 

.................... under 1800-talet 100:- 
Roger Alderstrand och 
ABF Harjedalen 

Varmlands Slaktforskar- 
katalog 1999 
Ny utökad utgåva 
202 forskare med över 3600 forskar- 
uppgifter. Litteratur- och arkivtips. 
Släktutredningar i arkiv och sam- 
lingar. Registerförteckning mm. 102 

......................................... sidor 70:- 

Britta Johansson m$. 
Torp i Botilsater 
Format A4. Plasthäftad med skydds- 

...................................... omslag 60:- 

Axel Em. L$ 
Ölme Härads Dombok 
l629 - 1650 
Nytryck från 1997. Huvuddelen av 
materialet utgörs av ÖIme härads 
dombok. Dessutom finns ett par pro- 
tokoll från Visnum och Farnebo hära- 
der, Varnums kyrkobok för tiden 
1645-50, en mantalslängd for Ölme 
och Vamum 1642 mm. Häftad, 234 
sid, person och sakregister. 
............................................... 240:- 



Eric Sunde11 
Kvarnarna vid 
Rottnafallen 
Kvarnindustrins uppbyggnad från 
1600-talet. Teknik, matning, 
kvarnbeskrivningar, personindex. 
11 0 sidor i häfte med 4-färgsomslag 

........................................ 120:- 

Maj Olsson mfl. 
Torp och ödegårdar i 
Ölserud 
Format A4. Plasthaftad med skydds- 
omslag ...................................... 70:- 

Mats Hellgren 

En kyrkoherdes vardag 
Eksharad 1700-1758 
Andreas och Bengt Piscator, kyrko- 
herdar, har fört anteckningar om allt 
som tilldragit sig i prästgärden. Ar 
1758 omfattar dag för dag notering. 
Häftat 186 sid. ........................ 150:- 

Antavleblanketter A3, 5 st ..... 15:- 
Nytt från VSF 1984-91 
hel årgång ................................. 75:- 
VarmlandsAnor 1992-98 
per nummer .............................. 30:- 
hel årgång ............................... 100:- 
VarmlandsAnor 1999- 
per nummer .............................. 40:- 
hel årgång ............................... 120:- 
Råd och tips vid registrering 
av kyrkböcker ........................ 25:- 

Dalsland på 
DISBYT 

Vid Melleruds museum håller man 
på att registrera Dalslands befolkning 
genom tiderna. Mer an 50 000 per- 
soner finns f n att söka i D1S:s DIS- 
BYT-bas på Intemet. Det har bör ju 
vara mycket intressant för alla slakt- 
forskare som har sina rötter i syd- 
västra delen av Vannland! 

530. Jeg söker Anders Carlson f 1760 
muligens i Värmland, Bjurträsk, kom 
till Kengis gruvor i Pajala omkr 1790, 
g m Greta Johansdotter f 175 1. Deres 
barn var Catarina (Cajsa), Anders, 
Johannes och Margareta. Også hans 
svigersmn,  g m Anders datter 
Catharina f 1784, Jonas Fredrikson 
Lindeberg ( f  1777 i Kvaggen, 
Bjurkarn, Asviken) kom till Kengis. 
Han var bokhållare på Kengis bruk. 
Han lämnade sin fru senare, men dog 
på Kvaggen. Anders Carlsons sernner 
brukade namnet Karlström da de kom 
till Kaunisvaara, Pajala, der Jonas 
Lindeberg var nybyggare i 1808. En 
Anders Carlson som var violinist i 
Stockholm er nemnt kunne vara vår 
Anders, men dette har jeg ikke fatt 
bekrefting på. I Kengis var Anders 
mjdnare og senare hade han en sag i 
Kaunisvaara. Hans scanner blev 
smader. En av Anders snns~nar  flyt- 
tat til Norge - jeg er etterkommer av 
denne. Det er sagt (som i mange an- 
dre slekter) at Anders var vallon men 
jeg har ingen uppgifter på det. Men 
mange av hans etterkommere har 
valonsk utseende. Han var meget 
religim, og hadde et eget bmhytta i 
gården sin. Hans dotter Catarina gif- 
tet seg med Erik Grellson (Kreku) 
etter skillsmisse fra Jonas Lindeberg, 
ettersom denne fasvann. 
Marianne Sulesund 
Olamyrvegen l 
NO-603 7 Eidsnes, Norge 
Marianne.sula@c2i.net 

531. Jag söker data på en Erik Olsson 
f 17 19 i Tången, Holmedal (S). 
Håkan Himmelstrand 
Josefidalsvagen 26c 

532. Jag söker i första hand förald- 
rar till, men tar tacksamt emot öv- 
riga uppgifter om 
a) Lars Larsson f 1750 enligt hfl, g 
m Marit Jonsdotter f 1760 enligt hfl, 
dotter till Jon Jonsson och lngerd 
Bengtsdotter i Asteby, Fryksande. 
b) Karin Andersdotter f ca 1692 en- 
ligt db, g m Jon Nilsson f ca 169 1 i 
Rådom, Fryksande, d 1720, son till 

Nils Jonsson och Kerstin Kellars- 
dotter i Rådom. 
c) Bengt Isaksson f ca l698 enligt hfl. 
d) Bengt Isakssons hustru Marit 
Persdotter f ca 1706 i Asteby, 
Fryksande. 
e) Jöns Nilsson f ca 168 1 en1 hfl, g m 
Karin Persdotter f ca 1686 enligt hfl 
i Röbjörkeby, Fryksande, dotter till 
Per Rajbelsson och Annika Börjes- 
dotter. 
Astrid Hjelm 
Centralgatan 4 b 
815 38 Tierp 
te1 0293-12094 
astrid. hjelm@home.se 

533. Jag söker: 
a) Mjölnaren Håkan Olofsson f 17 18 
i Örtnas, Nyed. Senare bostatt i 
Mölnbacka. 
b) Mästersmeden Olof Andersson f 
1708 i Kroppa. Han var gift med 
Catrina Christophersdotter f 1 7 1 1 i 
Kroppa. Bosatt i Mölnbacka under 
1750-talet. 
c) Anders Bryntesson f 1734 nägon- 
stans i Värmland. 
d)  Anders Svensson och Annika 
Andersdotter frän Hult i Vase. 
Christer Ode-Lundberg 
Ekersgatan 15 
703 42 Örebro 
te1 019-10 71 25 

Sveriges dödbok 

Sveriges Slaktforskarforbund har nu 
kommit ut med den andra utgåvan 
av CD-skivan Sveriges dödbok. Den 
tidigare omfattade perioden 1968- 
1996. Förutom utökningen med 22 
år, så ar den nya utgåvan förbättrad 
på en rad punkter. Underlaget byg- 
ger på data från inte mindre an 90 
olika dataregister. Motsvarande siffra 
för den förra utgåvan var 16. Priset 
ar 495 kr for stödjande medlemmar i 
förbundet och 595 kr för icke-ined- 
lemmar. Om man sander tillbaka sin 
gamla CD får man 100 kr i rabatt 
(galler under år 2000). 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersändning retur 
med den nya adressen till: 
Vamilands Släktforskari?orening 
C/O Lars-Gunnar Sander 
Norra Berghaget 
667 32 FORSHAGA 

B 
Föreningsbrev 

A l l a  gröna saker ar inte grönsaker. 
Skenet kan bedra. Det som på ytan ar grönt kan vara allt 
annat än miljövänligt. 

När vi för några år sedan bytte färg pä Knappen 
trodde vi som många andra att det var enkelt att skilja 
miljövänligt från ovänligt. 

Nu vet vi bättre. Samtidigt har vi märkt hur mycket 
vi faktiskt kan påverka. När vi ställer om produktionen 
ställer vi också krav på våra underleverantörer. De i sin 
tur ställer krav p i  sina. På samma satt påverkas vi av 
kunder som ställer krav på oss, i flera fall ar de som vi 
miljöcertifierade, om än i sin bransch. Tillsammans sätter 
vi en massiv kraft i rörelse. En kraft som du kan bli en 
del av. 

När vi startade miljöarbetet var det för att starka var 
position p i  marknaden, för att tjäna mer pengar. Under 

arbetets ging har engagemanget blivit lika viktigt som 
lönsan~heten. 

Därför delar vi garna nied oss av allt vi lärt oss under 
arbetet fram till I S 0  14001. Både till kollegor i branschen 
och till alla er andra. Mycket finns samlat i Knappens 
miljöledningsdokument, 58 tätskrivna sidor. 

Alla grönsaker ar inte gröna. 

En erfarenhet av annat slag har vi samlat i en kokbok, dar 
Anders Ramsay som är kock på Restaurang Lydmar har 
komponerat tolv sinnliga recept. 

Beställ garna både miljölednings dokumentet och 
kokboken. Ring 054-22 15 00 och tala med Mikael, 
Anne, Göran, Wolge, Jörgen eller Jocke. 

Tryckeri Knappen. Det ar grönt. 
Ramgatan 7 ,  Karlstad. Telefon 054-22 15 00 

~ i l j ö c e r d  erad I S 0  14001 Svanenlicensierad 


