
g 
Fredagen den 17 mars, kl l 18.30, 
hal ler Varmlands SlEtktforskarför- 
ening arsmöte. Vi samlas pil Gamla 
Badhuset i Karlstad. 

Förutom sedvanliga drsmötesf0rhand- 
linsar, star ett intressant före- 
drag p% progfamnet. Förbundsstyrel- 
seledamoten Bertil Maslm fran 
Sundsval l pratar om släktforskning 
i Norge. 

Förslag till dagurdning - l\. Mötet aipnas 
2. Fraga om Mtet anses stadgeenligt 

utlyst 
P 3. Godkännande av dagor dn i ngen 

4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av justerare 
7. Genomgang av 1988 ars verksam- 

tsberattelse och räkenskaper 
8. Revisionsberättelse 

5 9. Fraga om styrelsens ansvarsfr i- 
het 

10. Bedlemsavgift för 1990 
11. Vai av ordförande för 1989 
12* Yal- av ordinarie ledamöter för  

:isss och m . + -  . + . . 

13. Val av suppleanter för 1989 och 
1990 

14. Val av revisorer och revisor- 
suppleanter för 1989 

15. Val av valberedning för 1989 
16, Uvriga fragor 
17. Mötet avslutas 

- 0 - 
Kaffe serveras, och det ges till- 
fälle til l  diskussioner och frage- 
stund. 

Styrelsen hälsar alla 
hjärtligt välkomna! 
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SVAR PA "ANOR SUKES" 
tinder "Anor sökes" i nr 1988:4 efterlyser 
Edel Mary Eriksen i Höljes sin stammor 
Karin Hinricsdotter, borgmastarinna i Karl- 
stad. 
Då jag har lösningen på hennes gåta, och 
dennk lösning kan ha ett hade allmänt och 
principiellt intresse, meddelar jag den 
till medlemsbladets läsare. 

Hinricsdtr ar en felskrivning för Swensdtr. 
Om felet uppstått redan i kalldokumentet 
eller hos den förste avskrivaren ar inte 
kant. Helt klart ar att den förste som be- 
gick felet har fått en lång rad efterföl- 
jare eller eftersägare. Detta ar ett vanligt 
förhållande bland värmländska personhistori- 
ker: samma fel dyker upp hos allesammans 
och blir ju inte sannare av att upprepas. 

I detta fall har jag inte sett efter i 
Fryxell. Han ar ju tidig, och därför miss- 
tänkt i sammanhanget. Ornberg likaså. - 

Följande uppgifter har jag tagit direkt ur 
Karlstads stads tingsrätts dombok, som inte 
kan ifrågasattas: 

En1 prot 1651 20/12 var Karin Swensdtr 
anka efter Anders Erichsson (Ekebohm). En 
dtr hette Ingierd Andersdtr. Dennas make 
Börge Olufsson (Spak) var både styvson och 
svärson till Karin. 

(1653 20/4) Karins son Swen Andersson res- 
terade på en järnleverans till göteborgs- 
köpmannen Mårten Dröijer. Karin ställde all 
sin egendom i pant för att radda sonen. 
(Deras stallning höll inte i längden) 

(1662 7/6) Swen Olufssons styvmoder Karin 
Swensdtr... 

- 

(l662 23/61 Anders Andersson Ekeboms brev 
från Jönköping angående hans fäderne, varpå 
hans moder Karin Swensddtter sig förklarade. 
Hennes andre man Olof Ericsson var nu ocksk 
död. Dennes söner Anders och Börge Olufsso. 
Spak involverade... 

(1662 11/8) Capitain Christopher Olufssons 
hustru Elisabet Hansdtr protesterade mot 
förlikningen mellan hennes svärfader Oluf 
Ericsson och hans barn såsom att ocke 
styvmodern Karin Swensdtr skulle så mycket -. 

slappa till... 

(1663 4/2) Capitainen Manhaftig Christoffer . 
Olufssons hustru Elisabet Hansdtr inlade en ' 

libell mot sal Anders Ericssons arvingar 
vari hon begärde först att emedan hennes 
svärfader Oluf Erichsson skulle ha försålt 
något av sin fasta, ty måtte ock styvmodern 
hustru Karin Swensdtr så store delar uti 
sine gardar och bruk avlhta till gäldens 
avbetalning. Hennes man med sina syskon 



ville ha sitt möderne (dvs arvet efter -Gåsbom, Peder Danielsson Faarell. d 1764 
2 

oiuf E:s första hustru Kirstin Börgesdtr) Gullan-~r Holn, ~ ~ ~ d ~ t i ~ ~ ~  9, 574 00 Vet- efter inventarium Anno 1644 7/5: Anders 
landa Andersson Ekebom exiperade på egna SYS- -Eksharad 1700 - 1800, Lillheden 

kons vagnar. I -Norra Råda 1700 - 1800. Torsbv 
(1663 1/7) Johan Andersson Ekeboms styvfar / -Filipstad 1650 - 1700 ' 

Oluf Erichsson.. . 1 Birger Johansson, Östersandsvagen 15, 1 574 34 Vetlanda 
, 

(1664 6/10) Hustru Karin Swensdotter be- 
gärde bördsbrev åt sin son Erich Andersson 
Ekebom. . . 

-Varnum 1700-tal, Kallegården 
-0lme 1600 - 1800, Kartåsen, Rudsnas, 
Svartberget, Viatorp, Ö Sunnas och V Cunnäs 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Ovanstående förklarar alltså Edel Marys 

och otaliga andras mysterium med den för- 
svunna Karin Hinricsdtr. Det ar inte klart 
vem som var far till Karin Swensdotter. 
Men om han var rådman i Karlstad vilket 
alla skrönikörer påstår med en mun (samma 
originalmun?) så hette han Swen Bengtsson 
Ekeroth, men jag vill inte bli citerad på 
den punkten. 

I Sörmlandsbugden 1989 har Harald Ottosson 
redovisat 200 sörmlänningar som uppnått 
100 år. Bland dessa återfinns 5 personer 
som ar födda i Värmland: 

Andersson, Louise (Lovisa), född i Karl- 
skoga men kom tidigt till Eskilstuna. Dar 
var hon i över 50 år medlem i Eskilstunas 
första baptistförsamling. Avled i Eskils- 
tuna 1957 vid 101 års ålder. 

Edel Mary Eriksen kan alltså konstatera 
föl jande: 

Hennes stammoder hette Swensdotter och 
inte Hinricsdotter. Hon var mycket riktigt 
faster (ingift sådan) till Nils Månsson 
Ekebohm. Dennes far var inte Måns Anders- 
son utan Måns Ericsson, dvs densammes son- 
son. Båda var fogdar en1 Nygren. Måns 
Ericsson Ekebom var alltså bror till Karin 
Swensdotters förste make Anders Ericsson! 

Bratlie, Arvid, född i Grava. Var under 
många år kontorschef vid Sparreholm och 
då aven kommunalt verksam. Därefter verk- 
sam i Stockholm dar han avled 1983 vid 101 
års ålder. 

Krantz, Axelina, född i Munkfors men kom 
som barn till Eskilstuna. Hon gifte sig 
med poliskonstapel C V Krantz, som avled 
1959. Själv levde hon till 1983 och blev 
100 år. 

Med vanlig halsning 
Pelle N a u L i u n  
Atrdalavägen l 2 9  
l 24 3 2 Bandhag en 

PS. Edestam har inte gått på den har gamla 
pumpen. Han gör val sina misstag kan jag 
tro, men har har han riktig uppgift om 
Christina Olufsdtr Spaks moder i Herdamin- 
net bd 2 sid 101, kh i Grava Håkan Hel- 
lichii hustru 2:o. 

Söderlund, Emna Sofia, född i Eda. Kom till 
Strängnäs 1916 och blev verksam som sömmer- 
ska hos maken, skräddarmästare Valfrid 
Söderlund. Avled 1984 vid 103 års ålder. 

Unger, Gertrud, född i Värmland. Tjanst- 
gjorde i 43 år som lärare vid Nyköpings 
kommunala flickskola. Avled i Stockholm 
1982 vid 100 ars ilder. 
nnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuu 

Däremot kan man vara hur missnöjd som 
helst med personregistret till herdaminnet, 
dar slarvas det på varenda sida hart nar! 
Men det registret har inte Edestam gjort 
själv. DS. 
nnnnnmnunnun~IIPnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnn 

VIGSELBOKSREGISTRER INGEN 
Ytterligare en socken ingår nu i projekt 
Claes - vigselboksregistreringen. Det ar 
Västra Emtervik, som renskrivs av Ulla 
Larsson, Mellerud 2231, 66052 Edsvalla. 
nnnnuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn¤nnnn 

Slaktforskarförteckning 
Från Njudungs Genealogiska Förening har 
vi fått en slaktforskarförteckning som 
införlivats med våra samlingar i Gamla 
Badhuset. Följande medlemmar har varmland- 
ska intressen: 

ANOR SUKES ANOR SUKES ANOR SUKES 
Undertecknad forskar b1.a. om finnarna vid 
hemmanet Solberg i Eksharad. Domböcker, Margareta Edkvist, Tranbarsstigen 64, 571 

i kyrkoarkivalier mm gås igenom för samman- ställning till en slaktutredning. Alla 
/ uppgifter om dessa finnar tas mycket tack- 

l samt emot. Jan-Etuk B jarrk, S jagtrihatigen 4 ,  533 73 
1 K ä U b y .  T&. 05iOl413 04 

00 ~assjö 
-Eksharad 

Conny Graessén, Stora Visatter, 585 97 
Linköping 
-8jurtjarn 1700-tal, Lanfors bruk, master- 
smed Hindrik Herou, f 1728 



N IOMANN INGAR SUKES 
Efterlysning av finnättlingar 

Efter flera års forskande bland finnarna 
och deras attlingar i Mangskog fick jag 
iden att försöka följa alla attlingar 
till en av dem, eller åtminstone så många 
som kunde spåras i arkiven. På måfå valde 
jag ut Jöran Simonsson Luoainen i Slobyn, 
f ca 1600, i mantalslängd Slobyn från ca 
1640. 

Efter 1 1/2 års arbete med Simonssons 
attlingar, anser jag det meningslöst att 
lagga ner mer tid på att söka bortflyt- 
tade och emigrerade före år 1900, utan 
koncentrerar mig nu på pastorsexpedition- 
er och telefonkontakter. Tack förresten 
alla ni, som brevledes har gett mig 
hjälp, det har också gett en del grenar 
i USA. 

Inom Arvika kommun och Gräsmarks sn för- 
söker jag mera noggrant följa alla gre- 
nar, men målet ar ju att få med så många 
som möjligt. I detta syfte har jag sam- 
manställt nedanstående beskrivning över 
personer, härstammande från anfadern ca 
3 - 4 generationer framåt. Hör någon av 
dessa till Dina förfader, så vore jag 
tacksam om Du kontaktade mig, för att 
försäkra Dig om att ingå i den (förhopp- 
ningsvis) kommande boken. 

* Per Olsson, f 1724 i Slobyn, gm Maria 
Svensdotter. Bosatt i Slobyn. 

* Anna Olofsdotter, f 1699 i Slobyn, gm 
Johan Torbiörnsson. I Mölnerud, Brun- 
skog. 

* Jertrud Olofsdotter, f 1701 i Slobyn, 
gm Erich Andersson i Takene, Mangskog. 

* Britta Olofsdotter, f 1693 i Slobyn, 
gm Jonas Nilsson i Slobyn. 

* Olof Olofsson Grytt, f 1704 i Slobyn, 
gm Ingeborg Olofsdotter i Slobyn. 

* Brynte Sigfridsson, f 1706 i Takene, 
Mangskog, gm Karin Svensdotter i Byn, 
Brunskog. 

* Nils Sigfridsson, f 1716 i Takene, 1 gm 
Kjersti Staffansdotter, 2 gm Marit 
Elofsdotter i Takene, Mangskog. 

* Michel Sigfridsson, f 1702 i Takene, gm 
Elin Nilsdotter i Slobyn. 

* Sven Sigfridsson, f 1700 i Takene, gm 
Karin Bengtsdotter i Takene. 

* Pehr Mattsson, f 1726 i Slobyn, 1 gm 
Kjersti Andersdotter, 2 gm Maria Lars- 
dotter i Slobyn och Byn, Brunskog. 

* Margeta Mattesdotter, f 1719 i Slobyn, 
gm Påhl Jansson i Salsjön, Gräsmark. 

* Kari Hindriksdotter, f 1696, gm Nils 
Jonsson i Gylterud, Mangskog. 

* Walborg Olofsdotter, f 1706 i Humsjön, 
Mangskog, gm Bartil Hindrichsson i Tim- 
bonas, Gräsmark. 

* Olof Olofsson, f 1709 i Humsjön, Mang- 

skog, gm Karin Carlsdotter i Humsjön. 
* Karin Olofsdotter, f 1713 i Humsjön, gm 
Olof Carlsson i Humsjön. 

* Anders Olofsson, f 1703 i Humsjön, gm 
Malin Persdotter i Humsjön. 

* Kari Olsdotter, f 1710 i Humsjön, gm Per 
Hindrichsson i Humsjön. 

* Gertrud Olsdotter, f 1717 i Humsjön, gm 
Erik Hindriksson i Sälsjön. 

* Kari Giöransdotter, f 1700 i Slobyn, gm 
Lars Andersson i Tobyn, Mangskog. 

VARMLANDSKA SLAKTEN BERGGREN 
FRAN SAXAN 

med dess utgreningar 
Av Per Gustaf Berggren, 1908 

Undertecknad håller på med en genomgång 
och uppföljning av rubricerade slaktbok. 
En fråga som ar aktuell för närvarande ar 
föl jande: 
Olof Jansson, bruksidkare på Saxån (Farne- 
bo sn), f 1706, d 1748, g 1730 m Anna 
(Annicka) Månsdotter, f 1704, d 1781 i Gås- 
born, omg m bokhållaren på Saxån sedermera 
brukspatron på Gåsbornshyttan Joakim Berg, 
f 1721, d 1-62 i Gåsborn. 

Olof och Annicka hade sonen Johan Olofsson 
Berggren, f 1731, som var den l:e bäraren 
av namnet Berggren. Enligt traditionen hade 
han en bror. Pojkarna tog först namnet 
Berg efter styvfadern men ändrade det se- 
nare till Berggren. Min fråga ar om någon 
känner till denne borttappade eventuelle 
broder. 

Aven tacksam för övriga upplysningar och 
kompletteringar till denna Berggrens-slakt 
och dess utgreningar. 

BORTTAPPADE SVER I G E S L A K T I  NGAR 
Jag skriver för en bekants rakning, som 
önskar komma i kontakt med sina släktingar 
i Sverige. De namn och platser hon känner 
till ar följande: 
Jon Nelson, född 1857, död i Amerika 1933. 
jon var gift med Elizabeth 
Lars Nelson, den yngsta av bröderna, stan- 
nade i Sverige och övertog gården Brumberg 
i Lekvattnet. 
Deras fars namn var Nels på Brumberg, el- 
ler Brunnberg. 
Andra syskon var Jon Nelson, Nels Sundberg 
(kanhända en någ), Peter Nelson, som ut- 
vandrade till Amerika, och senare till 



Canada. 
Familjens tre döttrar var Kerstie, Hannah 
och Marja. Marja kom till Amerika men för- 
svann. Ingen i Amerika eller Sverige hörde 
ifrån henne! 
Elizabeth, Jons fru, hade en syster, Kate. 
Hon kom troligen också till Amerika. Hon 
var eventuellt gift i Sverige. 

Detta ar allt hon vet om sin morfars sida 
av slakten. Hoppas någon kan hjälpa till 
med att hitta de borttappade rötterna. 

NORSKA fxllNmNINGEN 1801 
I Slakthistoriskt Forum 3/88 kunde man i 
en artikel om släktforskning i Norge läsa 
att folkräkningen 1801 ar databehandlad av 
Historisk Institutt vid universitetet i 
Bergen och finns på mikrokort med både 
för- och efternamnsregister. I varje fall 
för mig var detta en sensationell nyhet. 
Har kunde man alltså se var i Norge ett 
visst släktnamn förekomm - trodde jag. Så 
enkelt var det emellertid inte! Vid för- 
frågan hos universitetet visade det sig 
att mikrokortregistret ar sorterat på fyl- 
ken. Korten lär kunna lånas från respekti- 
ve fylkesbibliotek och på den vägen får 
man alltså'gå igenom hela Norge. Något to- 
talregister finns inte och universitetet 
kan inte tanka sig att göra undersökningar 
i databasen för enskilda forskares rakning. 
Och det ar synd! 

ANDRA FUREN I NGARS MEDLEMSBLAD 

berätta om egna upplevelser från detta år- 
hundrade. För nytillkomna unga slaktfors- 
kare av i dag torde 1800-talet te sig 
lika avlägset och spännande som 1700-talet 
gjorde för kollegorna i detta sekels bör- 
jan. 

Den stora skillnaden ar naturligtvis att 
arkivmaterialet från 1800-talet ar så 
mycket större och rikhaltigare. En kalla 
som t ex inte namns i de genealogiska 
läroböckerna ar dagstidningarna. Från 
Kungliga Biblioteket kan man gratis rekvi- 
rera en katalog över mikrofilmade tidning- 
ar. Dar kan man också se från vilka bib- 
liotek dessa filmer kan fjärrlånas. 

Att läsa en landsortstidning från 1800-ta- 
let ar både roligt, spännande och laro- 
rikt. Tidningen berättar om den miljö för- 
fäderna levde i och vad man talade om på 
stan. Ofta hittar man en anfaders döds- 
annons och har man tur kan dar också fin- 
nas ett referat från begravningen. 

mmnnnmmnnnnnnnnn 

G E N E R A L R E G I S T E R  
Håkan Skogsjö har i Slakthistoriskt Forum 
nr 4/88 tagit upp mina visioner om ett 
"generalregister" över samtliga personer 
som ar omnämnda i alla genealogiska skrif- 
ter. Se meeiemsbladet 1988:3. Han tycker 
att tanken ar spännande och menar att för- 
bundet kan tänka sig att utreda frågan. 
Skogsjö påpekar också att "det redan i dag 
ar svårt att orientera sig i den tryckta 
slaktlitteraturen - hur kommer det inte 
att vara om tio, tjugo eller trettio år? 
Det som speciellt vållar problem ar slakt- 
monografier, ofta tryckta i små upplagor 
och utredningar publicerade på undanskymda 
stallen, exempelvis i hembygdsföreningar- 
nas årsböcker." 

Det ar säkerligen helt riktigt som Skogsjö 
antyder, att man bör starta registreringen 
från dessa mindre kända skrifter. Mot bak- Vi har etablerat utbyte av medlemsblad med 

ytterligare två föreningar: i ,grund härav bör förbundsordförandens tan- 
Anbudet, Eskilstuna-Strängnäs släktforskar- kar på en bibliografi över genealogisk 
Klubb. 'litteratur f i  högsta prioritet. 
Anknytningen, Nyköping-Oxelösunds Slakt- I I riktning-stravar aven ett projekt 
forskarklubb. 

l som förbundet har beslutat att ta itu med. 
Medlemsblad från andra föreningar finns 
till låns från vårt arkiv i Gamla Badhuset. 
Betänk att de ofta innehåller efterlysning- 
ar och att Du kanske sitter inne med sva- 
ret! 
nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn 

GAMLA DAGSTIDNINGAR 
Vi närmar oss nu år 2000 med stormsteg och 
1800-talet faller alltmer ner i historiens 
djup. Det kan vid det har laget inte fin- 
nas många människor kvar i livet som kan 

Det galler en kartläggning av alla regis- 
ter som ar intressanta för släktforskare. 
Det finns nämligen många register men 
någon samlad bild av vad som ar registre- 
rat har ingen. 

Det rör sig aven på det har området inom 
GF. I GF-Aktuellt nr 83 får vi veta att 
det inom GF sedan några år bedrivs ett in- 
tensivt arbete att genom dataregistrering 
stalla hittills relativt okända delar av 
föreningens samlingar till forskarnas för- 
fogande. Exakt vad det ar man registrerar 



får läsaren tyvärr inget begrepp om, men 
det hela verkar intressant. 

I samma nummer presenteras en sammanställ- 
ning över GF:s samlingar som i kommande 
nummer skall beskrivas i detalj punkt för 
punkt. Det vittnar om ett strukturerat 
tankande som bådar gott inför framtiden. 
Till detta skall sagas att GF funderar på 
att ordna en temakvall med ämnet "databa- 
ser för släktforskare". 

DIS har kommit en bit på väg mot ett "ge- 
neralregister". I Diskulogen nr 13 skriver 
nye ordföranden Sture Bjelkåker i sin pro- 
gramförklaring, att man under 1989 kommer 
att satsa på ett forskarregister "som möj- 
liggörs tack vare den stora spridningen av 
DISGEN. Då det sammanlagda antalet indivi- 
der som matats in med DISGEN redan är uppe 
i flera hundra tusen - och snart kanske 
överstiger en miljon - kommer ett samsor- 
terat register baserat på ortnamn, efter- 
namn och tidsperioder att kunna bli mycket 
användbart för forskarkontakter." 

Men redan i samma nummer anmäls svårighe- 
ter. DIS arbetar ju med persondatorer och 
är hänvisad till disketter som lagrings- 
media. Björn Johansson skriver således: 
"Våra försök med DIS Forskarregister har 
snabbt kommit in i ett nytt skede. Trots 
det blygsamma antalet av bidrag som in- 
sants, har vi konstaterat att de framtagna 
registren snabbt fyller flera disketter. 
Det ar därför svårt att för ögonblicket 
saga hur vi kommer att publicera materia- 
let ." 
Det har laget borde man val ha kunnat för- 
utse, men alla försök ar lovvärda. För att 
realisera sina ideer på det har området 
måste nog DIS tanka sig en stordatorlös- 
ning vare sig man vill eller inte. 

Att det ar fler som har sina funderingar 
kring ett "generalregister" förstår man 
nar man i Slakthistoriskt Forum laser Ulf 
Berggrens kommentarer till DIS satsning: 
"Drömmen vore att alla forskares resultat 
fanns tillgängliga på samma ställe. Men 
dit ar det naturligtvis lång väg. Att an- 
vändare av DIS program nu får denna möj- 
lighet ar i alla fall en början. Men det 
vore en ännu större insats om man även 
kunde se till att forskare som använder 
andra program och/eller datorer kunde kom- 
ma med i samma register. Nar tas detta 
steg?" 

På skilda håll börjar man således tänka 
till och för mig verkar det som om utveck- 
lingen mer eller mindre medvetet går i 
riktning mot ett "generalregister". Den 
stora faran ar att höga kostnader och 
problem med finansieringen kan stoppa ut- 
vecklingen. De ekonomiska frågorna kan 

därför i framtiden tvinga de stora aktö- 
rerna (förbundet, GF och DIS) till samar- 
bete på det har området. Tills vidare 
skulle säkerligen en utredning inom för- 
bundet halsas välkommen av många. 

TVADAGARS BUSSRESA TILL 
UPPLANDS VALLONBRUK. VAREN 1988 

Att få starta till detta intressanta res- 
mål en strålande vacker lördag i maj, kan 
bara bli till ett fint och välbevarat min- 
ne. Resenärer samlades från Arvika i norr, 
Segmon i söder och Molkom i öster för att 
tillsammans resa till Uppland för att få 
se och få veta så mycket som möjligt om 
vallonernas tillvaro i Sverige. Att detta 
intresse utökades med besök på Skokloster 
och Uppsala stad, tillförde helt natur- 
ligt intresset för svensk kulturhistoria 
fler perspektiv. 

Efter busstopp för kaffe i Örebro lan, 
kom vi till Skokloster. Detta barockslott 
byggdes på 1600-talet och har inte and- 
rats mycket sedan dess. Det ar en impone- 
rande byggnad. Vi vandrade genom salar 
och salonger och fick höra historia be- 
rättad för oss av en förtjusande och kun- 
nig guide. Vi beundrade den enorma vapen- 
samlingen från Sveriges stormaktstid. 

Strax intill slottet finns ett Motormuse- 
um dit den intresserade kunde gå. I res- 
taurangen intill var vår lunch framdukad. 

Uppsala stad. Här hade vi nöjet att träf- 
fa ännu en av alla trevliga guider vi 
hade med oss dessa två dagar. Vid Uppsala 
Domkyrka startade vi vår guidade stads- 
rundtur i buss. Domkyrkan som i 800 år 
varit svenskt ärkebiskopssäte. Vi vandra- 
de runt på Uppsala Slott, där Gustav Vasa 
för 400 år sedan riktade slottsbackens 
kanoner mot Domkyrkan. Mycket finns att - 
se och berätta om och vår guide var vår 
reporter direkt på plats, mitt i Sveriges 
historia. 

Efter middagen på vårt hotell välkomnades 
alla intresserade till samkväm och kvälls- 
kaffe. Inbjudna gäster var medlemmar från 
Föreningen släktforskare i Uppland och 
styrelsemedlemmar från Sällskapet Vallon- 
ättlingar. Ingen nämnd och ingen glömd, 
det känns så fint att de alla visat oss 
detta intresse. Bernt Duhan, som kan val- 
lonernas historia, gav oss en fin och 
värdefull orientering inför söndagens be- 
sök på vallonernas bruk. En halsning till 
Er alla: Välkomna som medlemmar i vallon- 
föreningen! Ni behöver inte vara vallon- 
ättling. 



Medlemmarna i de tre föreningarna enades 
om att understryka hur viktig kontakten 
ar mellan olika forskare. Adresserna får 
Du har: 

Föreningen 
Släktforskare i Uppland 
Ake Klene11 
Rödhakeviigm 18 A 
756 52 Uppsala 

Sällskapet Vallonättlingar 
Straridvägen 5 A 
114 51 Stockholm 

Söndag. Efter frukost samlades vi för 
fortsatt färd i ett lika vackert vader. 
Vi kom till hterbybruk för att se Sveri- 
ges enda bevarade vallonsmedja. Guiden 
berättade att har fanns en hytta redan 
1543 när Gustav Vasa blev ägare till bru- 
ket. Produktionen övergick så smihingom 
från krigsmaterial till stångjärn med 
Lois de Geer på 1600-talet och det blev 
det stora lyftet för hterbybruk. 

Vi åkte till Dannemora gruva och drack 
vårt förmiddagskaffe. Denna gruva ar omta- 
lad första gången 1481 som silvergruva och 
under Gustav Vasa var den använd som jarn- 
gruva. Ännu idag bryts har råvara till me- 
tallindustrin. 

Lövsta bruk. Si vackert och så välskött. 
Bruksgatan med sina olika byggnader och 
Brukskyrkan från 1727 dar den förnäma ba- 
rockorgeln finns i sitt ursprungliga skick 
Bruket brändes ner av den ryska Ostersjö- 
flottans soldater 1719 men byggdes efter 
detta upp igen och har idag samma utseende 
som då, för 250 år sedan. Redan p& 1500- 
talet fannsahar ett bondebruk som i början 
av 1600 omnämns som kronobruk. Två hollan- 
dare kom att arrendera bruket som &r 1643 
köptes av L de Geer. Han ägde samtidigt 
Usterbybruk och Gimo bruk. 

Även p& Lövsta hade vi turen att få följa 
en skicklig och trevlig guide, genom his- 
toria och nutid. Lunchen väntade på oss på 
Brukets Restaurang. 

Innan vi lämnade Uppland, tog vi vägen 
över Karlholms Bruk. Vi stannade också 
till i Älrkarieby p& Karl X1IL:s brr, över 
Dalalvens vackra fall. 

Efter att ha passerat Gävle kom vi till 
Valbo Köpcentrum, för vart kaffe och för 
chansen at t handla( ! ) 

Jag och Grums Buss tackar alla trevliga 
och kunniga medresenärer som beslöt sig 
för att följa med pH resa till de uppländ- 
ska vallonbruken våren -88. 

NY RESA TILL VALLONBRUKEN 
Grums-Molkoms resegrupp och Grums Buss 
kommer i år att göra ett antal resor och 
ar Du intresserad, kontakta undertecknad. 

Tvidagarsresa till Vallonbruken i Uppland 
6 - 7 maj. Pris: 670:-, som inkluderar 
middag, logi, frukost, lunch, kaffe, 
guider och buss. Hör av Dig snarast med 
Din anmälan. 

Ytterligare några resor: 
Tvädagars till Skaraborg, 27 - 28 maj. 
Vänern runt, utställningen på Lackö slott 
10 juni 
Dalsland. Sverige i miniatyr, 1 juli 
Dalama. Vildmarkstur i Sälenfjällen, 29 
juli 
Bohuslän. Kwtvägen Grebbestad - Hunnebo- 
strand, 5 augusti 
Norge. Elverum skoqsaiusem, Höljes 
kraftverk, 2 september 
Veckoresa till Nordkap, 10 - 16 juli 
Kontakta Ingrid Johansson, Stationsgatan 
4, 664 02 Slottsbron, tel. 0555/308 82 
eller 0570/610 70 

Utdrag ur den berömda Hustaf lan 
All överhet ar av Gud, all upproriskhet 
mot överheten, ar ett brott mot vår Herre, 
att göra slg skyldig till ett sadant brott, 
var man försvuren till Helvet efter döden, 
men den som förhöll sig foglig, 
och fann sig i sitt eländiga öde i jämner- 
dalen, vantade rika be- i Himnelen. - Q - 
Hustaflan, tillägg till Luthers Lilla 
katekes, hade stor betydelse för samhälls- 
uppfattningen i Sverige, ännu in på 1800- 
talet. 

K O R S O R D E T  
Det ar ännu ej för sent att lämna in kors- 
ordet som finns i nr 4/88. Tiden ar för- 
längd till den 17 mars. - 

URn- 

NY REDAKTUR FUR MEDLEMSBLADET 
Underteoknad önskar att bli entle- 
digad frän uppdraget som redaktör. 
Du som tycker att det ar roligt 
att skriva, antag utmaningen att 
g e  vara föreningsmedlemmar infor- 
mation i 4 medlemsblad per Hr. Om 
Du tycker att det ar för rycket 
för en person, s 1 8  Dig ihop med 
e n  eller ett par andra, och bilda 
e n  redaktionskommitte. 

Anders Höglund 
redaktöt 



SKRIV F&RSLAG TILL MOTION NAgra allmänna rad till 
INF&R F6RBUNDSSTAMMANI motionsskrivare: 

Enligt släktforskarför- - 
bundets stadgar är det med- 
lemföreningarna som far 
lämna in motioner till för- - 
bundsstämman. Inför stänunan 
den 16-17 september 1989 
ska de vara inne hos för- 
bundss.tyrelsen senast den 
31 mars. - 
Aven om det är föreningarna 
som star som inlämnare, 
bygger motionerna oftast pA 
ideer av enskilda före- 
ningsmedlemmar. Ju mer för- 
bundets verksamhet beror pA 
motioner till stamnian, 
desto mer är det alltsa de 
enskilda släktforskarnas 
ÖnskemAl som styr. 

Har du inte själv nAgon - 
g h g  funderat över nagot 
och sagt för dig själv: 
nDet där borde förbundet 

Skriv enkelt och rakt 
pA sak. 

Blanda inte olika 
fragor. Har du flera 
förslag sa skriv flera 
motioner. 

Motioner till förbunds- 
stämman ska vara p& 
förbundsniva, alltsa 
sadant som berör släkt- 
forskarna i flera före- 
ningar, 

Avsluta motionen med 
att-satser, d v s med 
förslag till beslut som 
du anser att stämman 
ska fatta. 

Skicka förslaget till 
motion till din före- 
ning. 

kunna ordnatw? Skriv dA ett 
förslag till motion och 
skicka den till förenings- 
styrelsen före den 1 mars 
1989. Du kan förstas ocksA 
ta upp fragan muntligt med 
nAgon i styrelsen. Om sty- 
relsen tycker förslaget är 
bra, skickar den in det 
(som föreningsmotion) till 
förbundsstyrelsen. 

Den som vill studera 
exempel pA motioner kan be 
föreningsstyrelsen att fA 
se Angeläget nr 3/1988, där 
alla motionerna till 1988 
Ars st&nma finns med. DBr 
finns f Ö ocksA förbunds- 
styrelsens förslag till hur 
den ansag att stämman borde 
besluta. I de flesta - men 
inte alla - fallen beslöt 
stammrin enligt styrelsens 
f Örslag. 


