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Odförande bar ordet 
Kallelse, Motioner 
V W l s e  

Laadsarkivet 
Brattfors hytta 
Att lilsa V m o r  
'ILgfedakUIru 
1 dombockenias varld 
FoikcWhger 
VBrmlilndSkaKyrkoarkn, 
DISGEN vad iir det? 
Antavla 27 
Far 10 år se'n 
Antavla 28 
HOLGER eiler DISGEN 
Utdrag ur Registerregister 
Tingsh- i Håijcbol 
Nya d e m m a r  1993 
C)stmarksFöddt 
Anor sokes 
Annoaser 

Stadgar 
Antagna den IS december 1983 

Ändringsbeslut vid årsmoten l986 och l989 
1 Fanningens namn ar VHrmlands 
sIslktfordrarf&mink 
2 Fairningens iind.mil &r att inom 
~s tadpochs t imulen i in tnsse t  
för släkt- och hembygddmbing och 
föma dem, som delar detta intresse- 
3M~tr i iHUerde11 ,wnnanmH- 
lersitt~forflhmingcnsverksam- 
het ochbáalar den Hrsavgift, somårs- 
motet M e r .  
4Aram8tet~rnireningmshogstabtslu- 
taade organ och häilcs under februari 
eller mars månad @e år. 
5~utserordforantde,,fyratillsju 
ordinarit styrelselcdamOter och fyra 
suppleanter för dessa. Styrelsens man- 
dattidHrtvåårmcdv8Xelvisavgångför 
halva styrelsen vart Ar. OrdR,randens 
mandaMarctt9,Arsaaotetutserodrsa 
ndaktor för föreningens medlemsblad. 
6 ~ u t s e r N g r M s o n i o c h e n r c -  
visorssuppleant, samtliga med ctt års 

7 hwn&t utser m valbcndning pH tn 
ka vara ven är^. 
-mandattidärctth. 
8 Räkenskaper drall föras per kalen- 
derår och revidera före Brsmbtct. 
9 KaUeise till grsnotCt samt föredrag- 
nlligslista skaii utsbdas minst 10 dagar 
im. 
10 Motioner till &rsmUtct skaii inläm- 
nas till styrelsen senast &n 15 januari. 
11 Rörtistt vid årsmöttt och andra 

f ö ~ t m U t ( h r g S a v Y 8 j e n E L r v a -  
rande medlem med en röst Lotten av- 
g 8 r v i d l & a r 6 s t & a l i ~ r . W l i k a  
lastetai i uvriga fiågor avgör ordforan- 
dtnsmcning. 
12 Stgnlsen kimmnntrfiner H ordfor- 
andtnskriUclSe.Styrelscn~faaab 
slut, da m b t  t iC ledamöter iir &Va- 

rade. 
13Sfynlsmacallutsckontatrtper~oner 
för föreningen i vaje m o n  av Viim- 
land. 
14 Stynlswi verkstäiler föreningens be- 
slut och svarar tör & lapande ilrcndena 
mdcrmandatperiodea 
15 Aiia sammanträden protokoWfs. 
Justeringsman utses vid alla möten till 
att jämte odfhmkn justera protokol- 
let. 
16 Farsiag tiii iindring av dessa stad- 
garskal i ida i f tugform~t i l l sCy-  
r c h  minst en m&nad fon W t e t  
stadavminst2/3avdevidHrssdtCto8t- 
varande dmrmntnn fordras for en 
stad-. 
17 Beslut om föreningens upplösning 
skall fattas av tv& pHvarandra följande 
medlemsmOtm, varav ett år h O t e .  
S t W a v m l l i s t 3 1 4 a v d e v i d ~ ~ -  
varande medlemmama fordras S r  att 
beslutomupplosningavfibrcningtnb 
tas. Sista motet avger varthan förening- 
ens -och ek~11omiskatillgAnga.r 
skallonr1JLmnan. 

Motioner tiil årsmötet 
De bhla motionana pH nästa sida har Motion daferad 940103 diskuterades av 
enligi stadgam kommit in Rire 15 ja- styrtlsea Denna vil l  ha tid E$ sig fram 
nuari 1994. till nästa stynlsemote 1994-02-28 Sbr att 
Motion daterad 940104 tillstyrktts av formdera sina kommentarer tiil motio- 
slyrelscn vid styrciscmote 1994-01-12. nen. 



Ordföranden har ordet 

Det nya släkrforskaråret 1994 har bö ja t  
bra för vår förening med en stor mängd 
nya medlemmar. Intresset for vår hobby 
breder ut sig allt mer kan man konsta- 
tera. Tack vare ett enastående engage- 
mang fran mina medarbetare i styrelsen, 
så har vi fått ihop ett vårprogram som 
jag tror skall passa bade nya och gamla 
medlemmar. Du har väl läst programmet 
pA sidan 23! 

Vid årsmötet kommer Kjell Fredriksson 
att berätta om vad man hade för sig for 
100 år sedan. Var och en som haft för- 
månen att få lyssna till Kjell vet, att man 
kan se fram emot en verklig högtids- 
stund. Den 16 april skall vi ha en litet 
mer informell traff då bland annat några 
av styrelsemedlemmama skall berätta om 
sin forskning. Men det är fritt fram för 
var och en att säga några ord. 

Slutligen gör vi en vanitflykt till Örebro 
dhr vi besöker Jesu Krisii Kyrka av Sista 
Dagars Heliga (mormonerna). Där far vi 
bekanta oss med den fantastiska data- 
basen "Family search. Missa inte detta 
tillfale! Bland de många miljoner per- 
soner som finns registrerade där kan Du 
mycket väl ha någon ana. 

Vårt bibliotek i Gamla Badhuset har be- 
rikats med en underbar bok om Gran- 
bergsdals hytta, skänkt av Karlskoga- 
Degerfors Släktforskarklubb vid vårt 10- 
årsjubileum. Ett stort tack till vår värm- 
ländska systeflorening! P i  tal om hyttor 
vill jag rekommendera intresserade att 
läsa det senaste numret av Släkt och 
Hävd. Där finns en lång artikel av B 
Kjeildorffsom handiar om bergsmännen 
i Långban och Långbansände. 

Elisabeth Thorsell har med hjäip av W 
Schenkmanis skrivit en ny lärobok i 
siäktforskning som också finns i vårt bib- 
liotek. Den heter "Slaktforskning. Va- 
gen till din egen historia". Den som 
tycker att "Steg for Steg" är för tjock att 
läsa kan mycket väl klara sig med den 
här boken. Vad jag speciellt &e mig vid 
var den klara och rediga beskrivningen 
av det nya folkboWoringssystemet. 

Lars-Gunnar Sander 

Kallelse till årsmöte 26 mars kl 1300 

Lördagen den 26 mars kl 13.00 kallas Du till årsmöte 
i Gamla Badhuset i Karlstad 

Förhandlingar enligt förslag till dagordning. 
Kjell Fredriksson, Karlstads kommuns kulturchef 

föreläser om Karistad for 100 år sedan. 
Tag gama med gäster 

Förslag till dagordning för ärsmötet 

1 Mötet öppnas 
2 Fråga om mötet anses stadgeenligt 
utlyst 
3 Godkännande av dagordningen 
4 Val av mötesordförande 
5 Val av mötessekreterare 
6 Val av justerare 
7 Verksamhetsberättelse och rakenska- 
Per 
8 Revisionsberättelse 
9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
10 Budget för 1995 
11 Motioner 
12 Medlemsavgift för 1995 

Motion 7 - 1994-01 -03 
Jag föreslår att årsavgift för 1995 fast- 
ställes till kr 100 per medlem och att 
familjeavgiften kr 10.00 slopas, således 
en kategori fullvärdig medlem. Min mo- 
tivering till detta är: 
I. Föreningen har inget reellt att ge som 
motiverar familjemedlems extra avgift 
om kr 10.00, eftersom familjemedlem 
ända kan delta i föreningsmöten som 
gäst. 

2. Administrativt vållar denna speciella 
redovisning av tv& kategorier medlem- 
mar ringa problem men ekonomiskt bi- 
drar det endast marginellt till förening- 
ens verksamhet. 20 familjemedlemmar 
är for närvarande redovisade. 

3. Mer verkningsfullt torde vara att ge- 
neröst uppmana medlemmar att ta med 
gäster till föreningsmöten, föredrag och 
därmed föra ut släktforskningens ide. 
Kurser måste ändock behandlas med sär- 
skild budget efter anordnande studie- 
förbunds regler. 

Harald Persson 

13 Val av ordförande för 1994 
14 Val av ordinarie ledamöter för 1994- 
1995 
15 Val av suppleanter for 1994-1995 
16 Val av revisorer och revisorssuppl för 
1994 
17 Val av redaktör för 1994 
18 Val av valberedning for 1994 
19 Övriga fragor 
20 Mötet avslutas 

I tur att avgi är Bernhard Granholm, 
Janet Leffler, Harald Persson, Sonja Pe- 
terson, Bertel Swanson 

Motion 2 - 1994-01-04 
Jag föreslår att följande ändring göres i 
föreningens stadgar, senast ändrade vid 
årsmöte 1989. 

5 3 Medlemskap erhåller den, som an- 
d e r  sitt intresse för föreningens verk- 
samhet och betalar den årsavgift, som 
årsmötet fastställer. 

Till hedersmedlem kan årsmöte kalla 
person &m i mycket betydlig grad bidra- 
git till föreningens verksamhet. Heders- 
medlem är befriad från årsavgifter. 

5 13 Paragrafen stryks. 

5 15 Ordet justeringsman byts ut till jus- 
terare. 

Harald Persson 

Styrelsens kommentarer redovisas pa 
foregaende sida. 



VerksamhetsberatteIse 1 993 

Verksamhetsåret 
Föreningens tionde verksamhetsår om- 
fattar tiden 1993-01-01 till 1993-12-31. 
Föreningens ändamål 
Föreningens ä n d a d  är att stödja och 
stimulera intresset för släki- och hem- 
bygdsforskning i Varmland och förena 
dem som delar detta intresse. Föreningen 
är ansluten till Sveriges Släktforskar- 
förbund. 
Medlemskap 
Medlemskap i föreningen erhåller den 
som a n d l e r  sitt intresse och betalar 
medlemsavgift. Vid årets slut hade för- 
eningen 473 medlemmar (varav 20 fa- 
miljemedlemmar), vilket är en ökning 
med 57 sedan förra verksamhetshrets 
slut. Medlemsutvecklingen har varit fol- 
jande: 
Antal medlemmar 92-12-3 1 416 
Nya medlemmar 1993 +77 
Utträden, avlidna, 
ej betald medlemsavgift -20 
Antal medlemmar 93-12-3 1 473 
Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften var för 1993 90 kr for 
ordinarie medlem och för 10 kr för fa- 
miljemedlem. För 1994 har årsmötet be- 
slutat oförändrad medlemsavgift 90 kr 
för ordinarie medlem. 
Styrelse 
Ordforande Lars-Gunnar Sander, Fors- 
hags 
Vice ordforande Bernhard Granholm, 
Grums 
Sekreterare Gunnar Jonsson, S m e  
Kassör Harald Persson, Karlstad 
Ledamöter Bo Cider, Moikom, Eivor 
Lantz, Hamrnarö, Sonja Peterson, Karl- 
stad 
Suppleanter Janet Leffler, Skoghall, 
Valla Johansson, SäfEie, Gunhild Svens- 
son, Karlstad, Bertel Swanson, Edane 
Revisorer Kerstin Moden, Karlstad, 
Gerhard Kaukerat, Slottsbron 
Revisorssuppleant Bengt Tholin, Karl- 
stad 
Valbemdning Gunnar Bergström, Karl- 
stad (sammankallande), Allan Johansson 
SäfEie, Stig Jonasson, Kristinehamn 
Redaktör Bernhard Granholm, Grums 
Materialförvaltare Bo Cider, Moikom 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har hållit sju protokolIforda 
sammanträden. 
En skärm med bilder som i korthet be- 
skriver föreningens verksamhet har 
stäilts ut i ett b&onster samt ph bib- 
lioteket i Karlstad 
Ett register för Ostmarks rninisterial- 
böcker, upprättat av Kerstin Risberg och 
Yngve Fredsberg, har bearbetais och sor- 
terats i en databas av Harald Persson. 
Registret trycks och säljs av föreningen. 
Ett liknande register för Fryksände är 
under framstallning. 
I syfte att reducera kostnadema för över- 
föring av medlemsavgifter fran Norge, 
har norskt postgirokonto öppnats. 
Bernhard Granholm har besökt Stor- 
stockholms Genealogiska Förening i 
samband med en temakväll om Värm- 
land. 
Harald Persson har deltagit i en DIS- 
GEN-cirkelledarkurs anordnad av fore- 
ningen DIS (databehandling i slakt- 
forskningen). 
Sonja Peterson har deltagit i seminariet 
"Ny giv for Varmlands historia". 
Lars-Gunnar Sander och Bernhard Gran- 
holm har deltagit i ett möte om domboks- 
registrering, anordnat av Föreningen 
Tingshuset i Häijebol. 
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släkt- 
forskarförbundets ordförandekonferens i 
Luleå den 13 augusti. 
Lars-Gunnar Sander och Harald Persson 
har som ombud representerat föreningen 
vid riksstämman i Luleå den 14 augusti. 
Vid släktforskardagarna i Luleå den 12- 
15 augusti deltog föreningen i den ut- 
stallning som alltid anordnas i detta sam- 
manhang. Information om föreningens 
verksamhet lämnades till intresserade 
och ett antal alster som framstallts av 
vannländska slakt- och hembygdsfors- 
kare visades. 

Slaktforskarförteckning 
Föreningen har deltagit i Sveriges 
Släktforskarförbunds projekt avseende 
utgivning av en landsomfattande släkt- 
forskafiörteckning p i  mikrokort. De un- 
derlag som lämnats in av medlemmar i 
Varmlands Slaktforskafiörening har 

sammanstallts och tryckts upp i ett M e  
som salts till intresserade. Ansvarig för 
detta arbete har varit Gunnar Jonsson, 
SäfEie. 

Medlemsmöten 
13 mars - ksmöte med sedvanliga års- 
mötesförhandlingar. Elisabeth Thorsell, 
fö~undsstyrelsens sekreterare och redak- 
tör för Släkihistoriskt Forum föreläste om 
domböcker. 
24 april - Föredrag av Kjell Aberg Mel- 
lerud: Vad släktforskaren kan finna i 
domböckerna. 
9 maj - Utflykt till tingshuset i Häijebol 
och till historiska platser i Gillberga- 
bygden. 
25 sept - Möte ph GamlaBadhuset i Karl- 
stad. Värmlandsarkiv visade forsknings- 
vägar, bildarkiv och mikrofilmning. 
Samma dag besök av Ostfolds Historie- 
lag. 
22 okt - Föredrag av docent Margareta 
Matovic: Från piga till maid, svenska 
kvinnors utvandring vid sekelskiftet från 
Värmland och Dalsland till Chicago. 
20 nov - *t hus på Gamla Badhuset. 
Föreningen demonstrerade hjälpmedel i 
forskningen och lämnade råd och upp- 
lysningar till den besökande allmänhe- 
ten. 
2 1 nov - Föreningens 10-årsjubileum fi- 
rades med jubileumsmiddag. 

Övrig medlemsservice 
Medlemsbladet har utkommit med @ra 
nummer. Utbyte av medlemsblad har 
skett med 65 andra släktforskarföre- 
ningar. Dessa pubiikationer förvaras i 
föreningens arkiv ph Gamla Badhuset 
och kan lånas av medlemmarna genom 
matenallorvaltarens försorg. Styrelsen 
har också besvarat ett antal brevfragor 
bhde från medlemmar och icke medlern- 
mar. Liksom tidigare år är korresponden- 
sen livlig med norska släktforskare. För- 
utom brev fran USA har vi aven fått en 
förfrågan från Australien som är en stor 
slaktforskarnation. 

Ekonomi 
Efter en blygsam ökning av medlemsan- 
talet under 1992 har antalet nya med- 



andshor 1994:l - Sida 5 

Balansrapport 

Tillgångar 
Kassa 
Postgiro 
Bank 
Inventarier 
Fordringar 
h e t s  förlust 
summa 

Ing bal Utg bal 
0.00 20.00 

3192.09 14018.89 
35030.00 30000.50 

1 .o0 1.00 
0.00 0.00 

9412.20 
38223.09 53452.59 

S M d e r  
Skulder 4750.50 19980.00 
Eget kapital 22938.40 33472.59 
h e t s  vinst 10534.19 
Summa 38223.09 53452.59 

Kommentar 
h e t s  resultat med förlust är hwudsak- 
ligen orsakat av tre saker: 

Fördröjd fakturering av sista numret 
1992 av tidskriften gjorde att kostnaden 
inte kunde hauiforas till 1992. Därför 
belastar cirka 5000 kr resultatet. Riks- 
stämman var förlagd till Luleå och var 
dessutom överraskande 4 dagar med dyra 
hotelinim för 2 personer mot de sedvan- 
liga 2 dagarna. Reparation av redaktion- 
ens skrivmaskin, cirka 500 kr, var inte 
förutsedd. 

Harald Persson 

Fortsättning från sida 4 

lemmar ånyo stigit kraftigt under 1993. 
Det är uppenbart att intresset för histo- 
ria och inte minst den egna släktens his- 
toria sprids i allt vidare kretsar. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som 
genom att berätta om sin hobby vacker 
intresse för släktforskning i sin omgiv- 
ning. Föreningen får också en ovärder- 
lig draghjälp från Folkrörelsearkivet, 
Emigrantregistret och Värmlandsarkiv 
till vilka institutioner vi står i stor tack- 
samhetsskuld. 

Karlstad i februari 1994 
Lars-Gunnar san de^ Bernhard Gran- 
holm, Gunnar Jonsson, Harald Persson, 
Gunhild Svensson, suppl for Eivor Lantz 
Bo Cidec Sonja Peterson 

Resultatrapport 

Intäkter 
Medlemsavgifter 
Familjeavgifter 
Kommunbidrag 
Landstingsbidrag 
Övriga iniäkier 
Rhteintäkter 
Underskott 
Summa 

Kostnader 
Tidskriften 
Trycksaker 
Porto 
Telefon 
Möten 
Resor 
Förbrukn.mtr1 
Riksstämman 
Externa givor 
Projekt 
Diverse 
Ext. medlemsavg 
Riksforbundet 
Överskott 
Summa 

Budget Resultat 
36000.00 39430.00 

190.00 
500.00 500.00 

5600.00 5000.00 
40.00 

1900.00 1875.00 
9412.20 

44000.00 56447.20 

Medlemmar ökar i antal aven i Norge. 
Detta är naturligt eftersom kontakter över 
gränsen varit omfattande i äldre tider och 
därmed kommer behov av att följa sina 
anor. Med ökande medlemsantal accen- 
tueras problemet med att betala avgifter 
från norsk valuta till svenska kronor. 

Samma medlemsavgift kr 90.00 har hit- 
tills gdlt för Norge och Sverige. Tyvärr 
tillämpar norska postgirot principen att 
debitera inbetalare till svenskt postgiro 
en avgift av NOK (norska kronor) 40.00 
och föreningen debiteras SEK (svenska 
kronor) 28.00 vid mottagandet. 

Dessutom innebär postbehandling av tid- 
skriften Värmlandshor till Norge 4 x 
7.00 i stället för i Sverige 4 x 2.40, sale- 
des en ren förlustaffär som med ökande 
medlemsantal inte kan tolereras. 

Budget för 

Intakter 
Medlemsavgifter 475x90 
Familjeavgifter 20x10 
Kommunbidrag 
Landstingsbidrag 
h i g a  intäkter 
Ränteintäkter 
Underskott 
Summa 

Kostnader 
Tidskriften 4x6000+3000 
Trycksaker 
Porto 
Telefon 
Möten 
Resor 
Förbrukn.mtr1 
Riksstamman 
Externa givor 
Projekt 
Diverse 
Ext. medlemsavg 
Riksforbundet 475x9 
Överskott 
Summa 

Budget 
42750.00 

200.00 
500.00 

5000.00 

2000.00 

50450.00 

27000.00 
500.00 

7000.00 
175.00 

1500.00 
2000.00 
1100.00 
4500.00 

900.00 
500.00 

4275.00 
1000.00 

50450.00 

Styrelsen har M o r  beslutat ansöka om 
konto vid Postgirot i Oslo. Kontot öpp- 
nades 30 dec 1993 och ska användas av 
våra norska medlemmar. Endast norska 
blanketter ska användas vid postkonto- 
ren. Inbetalning av medlemsavgift och 
bestäilningar av skrifter etc med note- 
ringar p i  inbetalningstalonger når för- 
eningens kassa någon dag senare. 

Postgiro 0806 1944339 
Vzrmlands Slzktforskarfirening 

Medlemsavgift för medlemmar i Norge 
för 1994 är kronor 85.00 i norska kro- 
nor. I annonser i Värmlandshor kom- 
mer att anges pris i norska kronor för 
skrifter. Avsikten är an lika behandling 
ska ske med hänsyn tagen till valuta- 
skillnader. Betala således nu in medlems- 
avgiften för 1 994. 

Harald Persson 
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Regeringen föreslår 

I Arets budgetproposition föreslås att 
nytt landsarkiv etableras i Karlstad. 
Man går alltså heit pA riksarkivets för- 
slag, för vilket vi redogjorde i förra 
numret. 

VarmlandsAnor har talat med arkivchef 
Bode Janzon för att få lite detaljer kring 
förslaget. Under hösten avser man bilda 
en planeringsorganisation i Karlstad för 
det nya arkivet. Tidigast varen 1995 
kommer arkivalierna fiån Göteborg att 
böja överföras. Organisationsmässigt 
kommer man att bygga p& Värmlands- 
arkivs nuvarande organisation. Lands- 
tinget blir huvudman för det nya arki- 
vet. 

Arkivmässigt är det den skillnaden att 
ett landsarkiv till större delen innehåller 
offentliga handlingar under det att det 
som hittills finns i Gamla Badhuset är 
material fiån näringsliv och foikrörelse- 

- organisationer. Landsarkivet i Karlstad 
kommer att fungera som övriga landsar- 
kiv och det kommer likt övriga landsar- 
kiv att stå under tillsyn av riksarkivet. 

Jämsides piigår planering av Värmlands 
Museums tillbyggnad, vilket är en för- 
utsättning för att friställa utrymmen for 
landsarkivet. Museet disponerar nu 1400 
kvm i Gamla Badhuset, vilket är mer än 
vad som behövs för landsarkivet. Man 
underhandlar med Karlstads kommun 
om att flytta över kommunarkivet till 
Gamla Badhuset. Detta arkiv har ju 
trångt med utrymme och har under åren 
fått avsta utrymme till andra förvalt- 
ningar i stadshuset. Gamla Badhuset 
skulle saledes kunna bli ett arkivcentrum, 
ett "Arkivens Hus" i Karlstad. Detta kan 
totalt bli ett Mturcen tm:  arkiv, bib- 
liotek och museum för länet inom gång- 
avstånd. 

Bode Janzon är angelägen om att fram- 
håila att vi alla, som nu är glada över ett 
nytt landsarkiv, bör skänka en tacksam- 
hetens tanke till f landshövdingen Rolf 
Edberg, som 1970 tog inititivet till bil- 
dandet av Värmlandsarkiv. Verksamhe- 
ten begynte då i Forshaga. 1983 flyttade 
man in i det da nyrenoverade Gamla 

landsarkiv Värmland 

Badhuset. Att denna byggnad då verkli- 
gen fanns kvar i sinnevärlden är ju även 
det en viktigt detalj i sammanhanget. 
Utan Rolf Edberg och andra historie- 
medvetna och framsynta personer hade 
M inte stått där v i  står idag. 

Vi håiler oss underrättade om uweck- 
lingen och Aterkommer efterhand med 
fler uppgifter allteftersom processen 
framskrider. En koncentrerad tiilbaka- 
blick och framtidsvision kan samman- 
fattas i följande tabell: 
1949 Foikrörelsernas arkiv bildas. 
1960 Emigrantregistret bildas. 
1970 Värmlandsarkiv bildas. 
1983 Arkiven flyttar in i Gamla Bad- 
huset. 
1985 Arkivutredningen startar. 
1987 Utredama i d:o besöker Värmlands- 
arkiv. 

1988 Arkivutredningen SOU 1988:ll 
klar. Landsarkiv i Karlstad m fl platser 
föreslås. 
1989 Arkivdepåkornmitten bildas. 
1991 D:o kommittés utredning SOU 
1991:3 1 klar. Förslag om nya landsar- 
kiv nedbantat. Förslag om d:o i Karlstad 
kvarstar. 
1993 Riksarkivet får regeringens upp- 
drag att ta fram detaljerat underlag för 
ett landsarkiv i Karlstad. Riksarkivet fö- 
reslår landsarkiv i Karlstad. 
1994 Regeringen föreslir landsarkiv i 
Karlstad. 
1995 Landsarkiv i Karlstad? 

Bernhard Granholm 

Landsarkivet i h 
Landsarkivet i 

Landsarkivet i 

Riksarkivet 
Landsarkivet i K r i g s a r k i v e t  

Stockholms stads31 
Landsarkiv 

:.i.ndsarkivet i 
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Landsarkivet i 

Stadsarkivet i 
Ha lm3 

w t Se Sven artikel p i  sida 



Brattfors hytta 1 540 - 1920 

I v a r  Stad n r  11 1993, tidskrift för 
Filipstads Giiie, redovisar Olof Ljung 
sina forskningar kring Brattfors hytta 
som ofta förväxlas med Brattfors- 
hyttan. 

Flertalet personer förefaller ha den upp- 
fattningen att det förutom hytian i Bratt- 
fors även har funnits en hytta nära Bratt- 
forshyttans järnvägsstation. Det har gi- 
vits olika förklaringar tiil varför jäm- 
vägsstationen och området däromkring 
fått namnet Brattforshyttan trots att det 
ej funnits någon hytta. Visserligen lag 
pA 1600-talet till omknng 1878 Heden- 
skogs hytta mitt emellan Brattfors och 
Brattforshyttans järnvägsstation, men det 
kan knappast vara förklaringen till att 
området fått namnet Brattforshyttan. 

En starkt bidragande orsak till att många 
är övertygade om att det funnits en hytta 
nära Brattforshyttans järnvägsstation är 
Jaimar Furuskogs bok "De värmländska 
järnbruken". Furuskog kallar ganska 
konsekvent Brattfors hytta för Brattfors- 
hyttan. I bokens register hänvisar han 
fem gånger till Brattforshyttan, men det 
handlar om Brattfors hytta. Tv& fotogra- 
fier samt en målning av konstnären Olof 
Nilsson anges förestäila Brattforshyttan, 
men det är i sjalva verket Brattfors hytta. 

En liknande måining av Olof Nilsson i 
"En bok om Filipstad" 1961 betecknas 
korrekt med "Brattfors hyttanlaggning". 

Vi11 man söka sig fram till omridet 
Brattforshyttan finns W i g a  vägskyltar 
med Brattforshyttan, vare sig man kom- 
mer fran Bratifors elier från Sutterhöj- 
den. Vi1 man använda bilkartor finner 
man p i  "Vår vägkarta" (Rabén och Sjö- 
gren 1985) Brattforshyttans järnvägssta- 
tion tydligt angiven. P i  den stora bil- 
kartan "Bl& kartan" 1987 saknas Bratt- 
forshyttan helt, men smi platser med 1- 
2 bostadshus som till exempel Lillback 
är fortfarande angivna. 

I en stor bilatlas som kom ut 1993 (Mo- 
tormännens) saknas platsangivelser helt 
i det aktuella området, beroende p i  att 
man nu ej markerar platser med under 
200 invånare. Däremot kommer Bratt- 
forshyttan felaktigt med p& en plats som 
medverkar till förväxling med Bratifors. 
Alldeles bredvid Brattfors läser man nu 
med mycket fin stil Brattforshyttan. 

I Brattfors fanns en hytta före 1540 till 
1920 och fortfarande finns en val beva- 
rad hyttniin. I Braifforshyttan har däre- 
mot som sagt aldrig funnits någon hytta. 

Olof Ljung 

Att läsa VärmlandsAnor 

Från redaktören för rikstidningen 
Släkthistoriskt Forum kom ett brev: 

Att hitta ett nytt nummer av Varm- 
landshor i brevlidan är spännande, är 
något som rör just min liila intressanta 
platt pA jorden. 

Och i senaste numret fanns minnsann Ulf 
Nilssons innehållsrika artikel om borg- 
mästarna i Filipstad. Naturligtvis ar 
Färnebo härad mycket intressantare än 
alla andra härader i vårt vackra Värm- 
land (beroende p i  att 114 av mina anor 
är darifrån, med utlöpare till Ransäter 
och Lysvik, som ocksi ar intressanta 
trakter). 

VärmlandsAnor har alltid haft ett bra 
innehåil, men p i  senare år har det blivit 
mycket bättre förpackat, ett tecken pA att 
redaktionen utnyttjar de möjligheter den 
moderna tekniken ger At alla att formge 
sina trycksaker p i  ett snyggt sätt 

Vid en hastig bläddring i några nummer 
av Värmlandshor finner man lärorika 
artiklar om svedjefinnar, domboksav- 
skrifter, värmländska mal i Göta Hov- 
rätt, antavlor (skulle aven platsa i Sven- 
ska Antavlor!), en sammanstallni .. . ng över 
järnbruk i Vánniand och pA Dal, bok- 
tips, nyhetsnotiser och frågespalten. 

Som för andra slaktforskartidningar gäl- 
ler att man ska spara den och läsa om de 
gamla numren med jämna mellanrum; 
sen sist har man ju forskat vidare och 
hittat nya ledtrådar att fundera över, och 
man kan hitta saker som man vid förra 
läsningen inte visste om att de skulle bli 
aktuella. 

Jag ser frám emot många nya nummer 
av VärmlandsAnor och önskar redaktö- 
ren all fortsatt framgång. 

Elisabeth Thorsell 



Två redaktörer 

Anders Höglund: 

Strax före jul firade Värmlands Släkt- 
forskarförening 10 & och nu är det dags 
att uppmärksamma ytterligare en jubi- 
lar, vårt medlemsblad, som också har fyllt 
10 år. 

De första staplande stegen togs i mars 
1984. DA utkom nr 1:84 av Nytt från 
Vannlands Släktforskarförening. Ur 
mina skrivmaskiner kom sedan ytterli- 
gare 20 nummer, fram till och med 1989. 
Därefter tog Bernhard Granholm vid och 
han håller fortfarande pA i en takt av @ra 
nummer per år. Vi som har varit med 
från början, har alltså fatt 37 nummer 
av vårt medlemsblad, som numera heter 
VärmiandsAnor. 

De gångna 10 åren har medlemsbladet 
inte bara beskrivit allehanda ting som har 
med släktforskning att göra. Tekniska 
landvinningar vad galler skrivmaskiner 
har också passerat revy. De fjm första 
numren skrev jag p5 en gammal rese- 
skriwiaskin som redan då sett sina bästa 
dagar. DA bö jade jag inse att det var dags 
för min första elektriska maskin. Den fick 
tjänstgöra fram till 1989, då VSF inves- 
terade i den maskin som Bernhard Gran- 
holm sedan övertog efter mig. 

Medlemskontakten viktig 
Som jag skrev redan i förra numret av 
VannlandsAnor, anser jag att det ar 
mycket viktigt med medlemskontakten i 
en förening. Ett av många skäl till att 
man lämnar en förening, är att man an- 
ser att medlemskap inte ger nigot. Ett 
bra sätt att rada bot p& detta, är att ge ut 
ett medlemsblad. Det får inte vara slafsigt 
hopkommet, illa kopierat, snett nitat, 
utan bilder osv. Den som tar p i  sig upp- 
giften, måste vara beredd att lägga ner 
nästan hela sin själ i bAde innehåll och 
lay out. DA får medlemmen nAgot läs- 
värt som synligt bevis för sitt medlem- 
skap. 

ser sit t  

Det gläder mig M o r  att se att VSF och 
Bernhard Granholm medvetet fortsatt att 
sträva efter att göra vårt medlemsblad 
bättre och bättre vad det galler teknik och 
innehåll. 

Ur "mina" medlemsblad 
I nummer 234 skrev jag första gången 
om ett nytt riksforbund för släktforskare. 
Den minnesgode kommer ihåg att det 
inte var helt utan våndor, som Sveriges 
Släktforskaforbund blev till. Det var 
stundtals ganska dramatiskt. Det blev i 
alla fall ett förbund till slut, och det for- 
mella bildandet skedde den 25 oktober 
1986. 

h m ö t e t  1986 blev ett möte med förhin- 
der. Vi hade engagerat Dag Stålsjö att 
hålla föredrag om "Ratten att ifragasätta 
var historia". Mordet pA statsminister 
Olof Palme skedde dagarna innan års- 
mötet skulle hållas, så det blev instäilt 
och flyttat en vecka framat i tiden. Detta 
innebar också att vi inte fick höra Dag 
Stålsjö kratta. 

I nummer 1:86 skrev jag om Claes-pro- 
jektet första gången. Det är projektet som 
skulle leda till att alla Sveriges gamla 
vigselböcker skulle laggas upp pA data. 
Detta ville jag stödja, så jag skrev om 
det flera gånger, samtidigt som jag gick 
med i det hela och själv registrerade 2 
socknar, och pAbö jade en tredje. 

verk 

I september 1987 gästades VSF av pro- 
fessor Par-Erik Back och arkivradet 
Claes Granström. Dessa båda herrar hade 
till uppgift att utreda förutsättningarna 
för ett landsarkiv i Karlstad. Det var en 
nästan hissnande tanke, att vi skulle få 
det så bra förspänt. 

Kvarnar mal ibland långsamt, och det 
skulle dröja ända tiii 1994 innan det blev 
verklighet med ett beslut om detta. 

Roligt och utmanande 
Efter dessa @ra plock ur "mina7' 2 1 med- 
lemsblad, vill jag avsluta med att säga 
att jag alltid tyckt om att leka med det 
skrivna ordet bade p i  allvar och skämt. 
Tiden som redaktör var bAde nöje och 
utmaning för mig, och förvissningen om 
att jag arbetade för en god sak, drev mig 
framåt i arbetet att göra något, så läsväri 
som möjligt. 

Bhde roligt och trist har ju dock ett slut, 
och i första numret 1989 annonserade jag 
efter min efterträdare som redaktör. Från 
och med 1 : 1990 och fortfarande är det 
Bernhard Granholm som har sysslan. 

Slutligen - som ett käckt tillrop till ho- 
nom och alla övriga som driver verksam- 
heten vidare i föreningen - vill jag än en 
gång föra in en dikt av Birger Norman i 
detta medlemsblad. Det får bli min syn 
pA varför man ska ta p& sig uppgifter i 
olika sammanhang. 

Den som int lägg sa i 
ha inge å dra sa u,: 

A inge hänner å tvatte. 

Den som ta ti jett 
fo e n  del dynje pb fingra. 

Men når allt komma tell allt 
va ha rennhannren utratte i vala? 

Anders Höglund 
fd redaktör 
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Bernhard Granholm: 

Ganska snart vid bildandet av Vannlands 
Släktforskarfiörening insåg man att det 
behövdes någon form av informations- 
medium. Man diskuterade ett medlems- 
blad och dåvarande ordförande Anders 
Höglund fick i uppdrag att utforma in- 
formationen till medlemmarna. 

Ett första medlemsblad kom ut varen 
1984. Det fick namnet "Nytt från Värm- 
lands Släkt€orskafi0rening7' med vinjett 
utformad av Ingrid Johansson, Grums. 
NAgra fasta rubriker föreslogs av vilka 
bland annat "Boktips" och "Anor sökes" 
lever kvar än. 

Tidningen utvecklades till ett intressant 
och aktuellt f o r n  för Värmlands släkt- 
forskare. Flera av medlemmarna bidrog 
med artiklar och redovisning av sina 
forskningsresultat och tidningen växte i 
bade upplaga och omfång. Det först- 
nämnda var ju beroende av medlemsan- 
talet i slaktforskafidreningen, viket ju i 
sin tur beror p3 intresset för släktforsk- 
ning. Men en intressant släktforskar- 
tidning kan ju väcka forskarintresse. Det 
är ibland svårt att säga vad som är orsak 
och verkan. 

1990 övertog jag uppdraget och fick i min 
hand en väl etablerad produkt att föra 
vidare. Till det Anders Höglund nämner 
om tidningen idag vill jag göra några 
kompletteringar. Fr o m nr 1992: 1 står 
Harald Persson för lay out. 

Tillsammans med skickligt utnyttjad 
datorteknik och ett bra iryckeri far tid- 
ningen det utseende den har. Det skall 
även pipekas att det är tack vare Haralds 
ideella arbete vi lyckas håila den tekniska 
nivån inom rimliga kostnader. 

Fr o m nr 1992:3 har tidningen namnet 
VärmiandsAnor. Även den nya vinjet- 
ten har ritats av Ingrid Johansson, nu 
boende i Värmskog. 

Bemhard Granholm 

Slaktens öden i 
domböckernas värld 

Fortsättning frin 1993:3 p i  Kjell 
Abergs föredrag i Karlstad 2414 1993 

Egen släkthistoria i domböcker 

2. Olof Aberg och Abergstorp 
Min farfars farfars far, Olof, var född 
1757, och står skriven i husförhörsläng- 
den som skräddare och nybyggare. Om- 
kring 1790 hade han byggt ett torp p i  
ofii grund ute i skogen vid den s k Kors- 
vägshagen, vid Saxån. Marken tillhörde 
hans kusin, bergsmannen Olof Håkans- 
son. Olof dog 1826. 

7 år senare bö jade ett mal vid Fämebo 
häradsrätt, där markägaren, bergsman- 
nen Jan Christoffersson vid Saxån hade 
instämt änkan Anna Aberg. Han yrkade 
p3 att hon dels skulle ifrånträda torp- 
lägenheten och dels "befordras till laga 
ansvar för olovligen försammad Averkan 
i3 kärandens skog7'. Änkan hade inte 
kommit till tinget och darfor blev saken 
uppskjuten. 

Nästa gång var i februari 1834, då än- 
kan företräddes av ett ombud, bergs- 
mannen Petter Pettersson i Bom. Denne 
hävdade att änkan skyddade sin ddste 
son Jans arv (min farfars farfar). Må- 
let uppsköts nu pA nytt, till oktober sam- 
ma år. Vid detta tillfalle kom samma 
ombud tillsammans med änkans 3 söner: 
Jan, Olof och Carl. 

Nu inlämnade käranden ett s k upp- 
skattningsinamment. Sedan förklarade 
svaranden att man inte ville g3 i svaro- 
mal förrän samtliga arvingar till den 
avlidne Olof Aberg hade inkallats. Det 
fanns d i g e n  2 döttrar, som var gifta 
och bodde i Stockholm! Av dessa var 
den ena död och således skulle hennes 
arvingar också instammas. Tiil tinget i 
mars 1835 var dessa instämda, men 
ingen kom. Nu meddelade man att det 
fanns ytterligare en dotter, som var gift 
och bodde i Närke. Man aberopade 
ocksa ett arrendekontrakt som Jan 
Christofferssons svärfar Olof Hakans- 

son, hade upprättat med Olof Aberg 
1817, det lydde pil 30 år och var alltså 
gällande fram till 1847. 

Dom. När domen föll formulerades den 
p& följande sätt: ". . . ifrågavarande lägen- 
het skulle avträdas till käranden farda- 
gen år 1836, då -den hade att i ett 
för ailt till den avträdande betala 350 
skilling Riksgälds ... , så framt icke än- 
kan Anna Aberg hade genom testamente 
.. . orubberlig rätt att över lägenheten en- 
sam råda, i vilket senare fall b e d t e  
mål kan förfalla ...". 

Redan i mars 1827 hade det efterfragade 
testamentet inlämnats till rätten och 
inskrivits i domboken. Haii står bl a: 
"vilkendera av oss som först med döden 
avgår, skall den efterlevande få behåila 
torpet, med alla befintliga lösören, samt 
hus efter den rättighet vi nu i torpet inne- 
har, utan minsta rubbning, till sin död". 

Jan Christoffersson dog redan 1843, ailt- 
så 4 år innan arrendekontraktet gick ut. 
Anna Aberg levde efter 1836 i ytterli- 
gare 52 år och dog i torpet 1888. PA den 
gamla generalstabskartan kallas torpet 
Abergstorp ! 

Jan Christoffersson och hans hustru 
Anna, hade tv3 barn, Jan och Katarina 
Jansson. De flyttade till Hammarö, utan- 
för Karlstad och inköpte Vidöns herrgård 
pil Hammarö omkring 1880. Där dog 
deras mor 1888. Jan och Katarina för- 
blev ogifta och sålde herrgården 19 12 och 
flyttade in till Karlstad. I Hammarö 
hembygdsbok från 1957 finns bl a en bild 
av herrgården, dár Jan och Katarina finns 
med. - 

3. Då man brände pigor å bal 
Förr i tiden var det ganska vanligt att 
pigor fick s k oäkta barn. Det bnikade 
"bara" resultera i böter och att de fick 
sitta p i  skampallen i kyrkan och få en 
straf@redikan. De som inte kunde böta 
blev risade utanför tingshusdörren. Men 
det kunde bli mycket värre om pigan 



dödade sitt nyfödda barn DA dömdes hon 
för barnamord, att brännas A bål. Det var 
kanske inte riktigt så hemskt som det 
later, det vanliga var att man forst hais- 
högg brottslingen och sedan brände krop- 
pen. 

Jag har hittat 3 pigor i Grythyttan som 
brändes för detta brott: Ingrid Anders- 
dotter i Hällefors 1673, Anna Bengts- 
dotter som inflyttat fran Roslagen 1699 
och Lisbeth Nilsdotter från Kastens hult 
1701. Den sistnämnda hade en syster 
Kerstin, som var gift med en av mina 
stamfader, Lars Persson i N. Ekeberg, 
nära Siiäors, men han var gift 2 gånger 
och jag härstammar från en son i andra 
giftet. Lars var min mormors mormors 
farfars farfar. 

4. Amd Eriksson i Flaskebo 
Jag vill nu berätta litet om en av min fius 
förfäder, Arvid Eriksson i Flaskebo, 
Bankeryd, väster om Jönköping. Han var 
född omkring 1648 och dog 1740,92 år 
enligt dödboken. Han var gift 2 gånger. 

Hans första hustni, Ingegerd Anders- 
dotter, dog 1729 och skulle då ha varit 
88 år och saledes född omkring l64 1 och 
några år äidre än sin man. Man får ta 
dessa s e o r  med en nypa salt, troligen 
var de 5-10 år yngre än angivelsen i död- 
boken. Deras äidsta barn, Kerstin var 
fodd omkring 1679 och det yngsta om- 
kring 10 år senare. 3 år efter hustruns 
död gifte Arvid om sig med en kvinna 
som var jämnårig med barnen! Marta 
Johansdotter f. 1693. De fick en son, 
Erik, född den 23111 1732, pA dagen 10 
månader efter deras bröllop. Anid var 
riksdagsman 17 19! (En ganska bra upp- 
täckt.) 

Jag nämnde att det var forst genom 1734 
års lag som vi fick en bestämmelse om 
att bouppteckningar skulle upprättas. 
Denna lag trädde i kraft den 119 1736! 
Arvid dog 1740, hans bouppteckning var 
således en bland de första som gjordes i 
Tveta härad i Jön köpings län. Det skulle 
visa sig att det inte var så lätt! Dödboken 
berättar inte vilken dag som Arvid dog, 

den anger bara att han begravdes den 9 
mars 1740. Domboken berättar att man 
höll arvsskifte efter Arvid den 1013 1740, 
dvs. dagen efter begravningen. 

6,s månader senare kommer änkan in- 
för tinget och berättar att hennes styv- 
barn kräver att man skall skifta boet. 
Rätten beslöt att häradshövdingen och en 
av nämndemännen skulle förrätta detta 
skifte och det kom att hållas den 27 no- 
vember. SA kommer vi fram till tinget 
den I7 januari 1741 och får veta att tings- 
rätten då ogiltigförklarar de 2 arvsskiften 
som hade hållits i Flaskebo den 10 mars 
och den 27 november föreghende år. 

Det sägs nu att änkan borde ha tagit sin 
"fördel och morgongiiva efter lag och 
boets formåga och sedan ha skiftat boet 
efter lottning och inte efter sitt eget be- 
hag och gottycke"! Vidare berättas att 
hon hade tagit de hemgifter som styv- 
barnen skulle ha. "Alldenstund Swaran- 
den Hust: Marith i Flaskebo icke kunnat 
upwisa någon riktig upteckning pA den 
ägendom, som wid hennes mans döds 
timma funnits, utan allenast ett arfskifte, 
som d(en) 10 Mariij och 27 Nov: förledit 
&r blefit Wt, hwilket är elandigt och 
så ofullkomligt, att man deraf icke kan 
inhämta Summa Inventarij eller hum stor 
behållningen warit till dehlning emellan 
henne och de andra arfingame. Icke häl- 
ler fanns Barnens undfångne hemmer  
och bosdehlen uti samma arfskiffte up- 
tagne och fast mindre deras Lotter hwar 
för sig upforda". PA g m d  av detta be- 
slöts att en ny bouppteckning skulle hål- 
las. Det blev den 26 mars 1741. Boupp- 
teckningen inlämnades sedan till rät- 
ten den 10 maj året efter. 

Den halshuggne slottsfogden 
i 4  kommer nu till min avslutning, här 
vill jag gA ännu längre tillbaka i tiden, 
före 1600-talets domböcker. Under me- 
deltiden och fram till bö jan av 1600-ta- 
let kallas städernas domböcker för Tän- 
keböcker. Se Lennart Palms artikel om 
domboksutghvor i Släkthistoriskt Forum 
N 4/84. I resten av landet skrevs do- 
marna for det mesta i s k dombrev pA 

pergament. De äldsta av dessa finns be- 
varade från 1200-talet och de flesta av 
dem har man under senare tid skrivit av 
och samlat i s k Diplomatarier. Här mö- 
ter vi det som man kan finna om våra 
föfiader, det är i första hand domar i 
brottmål, testamenten, gAvobrev och kö- 
pebrev. Dessutom kan man finna hand- 
lingar fran olika s k specialdomstolar. Ett 
exempel är domen från det som brukar 
kallas Linköpings blodbad 1600 som 
avkunnades av en specialdomstol. 

Jag vill skildra 3 av mina äidsta kända 
förfäder, som levde under 1400- och 
1500-talen. (Jag har publicerat min an- 
tavla i Svenska Antavlor N 9, 1989.) 
Under slutet av 1300-talet blev Jösse 
Finsson som bar ett hjorthorn i sitt frälse- 
vapen, landshövding eller fogde, som det 
hette då, i Dalarna, och omkring 10 år 
senare blev han också fogde över Väs- 
terås län. Han var min fm fm ff ff mm 
m€ fm mf mf. Det var under drottning 
Margaretas tid, då vi hade Kalmanini- 
onen. Han hade kommit pA en, uttryckt 
med dagens ord, fiffig skatteteknisk grej. 

Han köpte in kronogårdar för ett över- 
pris, sedan lat han skriva dem som fralse 
och eftersom han själv var frälseman fick 
han aven skatten frAn dessa gardar. 
Drottningen dog 14 12 och hennes efter- 
trädare Erik av Pommem fick kännedom 
om detta och lat anställa ett räfsteting 
1413 under ledning av biskop Peter i 
Västerås. Resultatet blev att Jösse fick 
lämna tillbaka inte mindre än 68 gårdar 
och 3 hyttor, som hter blev skrivna som 
krono. 

Men han blev inte avsatt utan förflyttad 
till ett nytt län, nämligen Östergötlands, 
med säte pA Stegeborgs slott i Slätbaken 
utanfor Soderköping. Jösse dog omkring 
1425 och fick sin grav i Vadstena klos- 
terkyrka, där gravstenen finns kvar än 
idag! 

Som en kuriositet vill jag nämna att en 
av hans efterträdare pA Stegeborg var 
en italienare som hette Giovanni Vale. 
Det sägs att uttrycket "Tvi Vale" var det 
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Folketellinger 

Folketellinger for Borge 1865 och Berg 
1900 har givits ut i bokform. Borge, som 
ligger mellan Sarpsborg och Fredrikstad 
hade 1865 omkring 170 och Berg, som 
nu ingår i Haldens kommun, hade 1900 
mer än 900 infiyttade svenskar. Namnen 
är registrerade bokstavstroget. 

Folketellingen för Borge kan beställas 
genom att sända 120:- plus porto 20:- 
till Odd Marthinsen, Skonnentveien 4, 
Vesten, N-1659 TORP, postgiro Oslo 
0823 0412414. 

Folketellingen för Berg kan beställas 
genom att sända 195:- plus porto 35:- 
till Knut Egil Hamre, Gimleveien 60, N- 
1786 HALDEN, postgiro Oslo 0803 
3910437. 
Samtliga belopp är angivna i norska kro- 
nor. 

Fortsättning från sida 10 

omdöme som han fick av bönderna i 
sitt län. Han blev avsatt 1434 under 
Engelbrekts uppror. 

Klockupproret 153 1, leddes av Måns 
Nilsson i Aspeboda, som var av Svin- 
hufvudsläkten, han var min fm frii ff ff 
mm mf mf. Man vägrade att lämna ut 
kyrkklockorna i Dalarna. En tidig 
"punktskatty'. För detta blev Måns Nils- 
son halshuggen och steglad i Stockholm 
under våren 1534. Domen finns i Stock- 
holms stads tänkebok (namn p i  städer- 
nas domböcker). Rune-Per Olofssons 
bok, Min lysande konung, har Mans 
Nilsson som huvudperson! 

S& till sist är M då framme vid slottsfog- 
den. Det var Erik Kuse, som var fogde 
på Stockholms slott. Han är min fm fm 
ff ff mm mm mm f. Det var i Stock- 
holms blodbad den 8/11 1520 som han 
blev halshuggen. I Kristian Tyranns 
domstol satt bl a Västerås stifts siste 
katolske biskop, Otto Svinhufvud, som 
var bror till en annan av mina förfäder. 

@el1 Abee 

Denna notis hittar man i Kila C:8 si- 
dan 232. 

18 12 den 13de Juni, p i  eftennidda- 
gen, timade den olycksbndelsen, att Ed: 
Studenten Engdahl, circa 50 år, millan 
Krakebråten och Torp, ifrån det förra p& 
högra sidan om vägen p i  Kullen, af- 
klädde sig, och med en rakeknif afskar 
alla Adror och senor p i  bida armarne, 
medelst ett skärande straxt nedom arm- 
vicket ända intill benet och det andra vid 
handleden. 

Sedan bloden afrunnit hade han släpat 
sig ner till wagen der han ännu vid lif 
fanns quarliggande. Fördes på kärra fram 
till Torp, der v. pastor i Kila besökte ho- 
nom och förpassade Engdahl genom 

Rättelser 

VärmlandsAnor 1993:4 sida 8: 

I 10-årskrönikan finns ett par fel. Det för- 
sta felet finns under Ar 1990, andra 
stycket. Där skall sta "Man hade an- 
bytarträff gäilande Gillbergs härad. 

Det andra felet finns under Ar 1992, 
fjärde stycket, där några ord bortfallit. 
Där skall stå: "En kurs i läsning av gam- 
mal stil hölls i regi av VSF och Studie- 
förbundet henskolan.  Peter Olausson 
och Arne Linnarud medverkade. VSF 
medverkade vid en dombokskonferens i 
Häljebol." 

VärmlandsAnor 1993:3 sida 15: 

I Aktuellt om Häljebol står att man bland 
annat testar registeråtergivning. Det skall 
vara mgesteritergivning. Regest är be- 
nämning p& ett kronologiskt ordnat sys- 
tematiskt utdrag ur en text, i detta fallet 
ur domböcker. 

Fjärdingskarln till Kronofogden. Bloden 
tycktes helt och hållit wara honom af- 
runnen, emedan såren woro innuti all- 
deles hvita, men han ägde likafullt kraf- 
ter nog att sjelf sätta sig upp i sängen 
och åter lagga sig. Kronofogden lät fora 
Engdahl till Carlstad, der han fick till- 
falle undslippa fangföraren. Engdahl 
passerade 3 a 4 dagar i Carlstad, hvar- 
efter han dränkte sig i Rudskarnet icke 
långt ifrån staden. 

Kila Prestegåxd den 3Ode Juni 1812. A, 
Lignell vice pastor i Kila 

Ovanstående notering i Kila dödbok har 
vi fått oss tillsänd fian John Olov Wik- 
ström, Karlstad och Gunnar Jonsson, 
Sällle. 

Det kom ett brev 

Vi tror inte vederbörande tar illa upp om 
vi saxar lite ur ett brev för det är så spon- 
tant och trevligt skrivet (tycker red som 
sjäiv uppvisar samma symptom). 

Hej ! 
Jag heter Margaret och har nyss talat med 
en man fran Hagfors som heter Walter 
Berg - ett givande samtal i alla hänseen- 
den. Du förstår väi an jag är en sån där 
tokstolle som sitter och glor i gamla dam- 
miga papper. NAväl jag är 37 år och har 
slaktforskat i över 20 år och nu skall jag 
göra slag i saken -jag vill bli medlem i 
Värmlands Släktforskarforening. 

P4 vår fiåga-omviket kommunvapen vi 
visade-i 1993:4 kom inte in-något svar. 
Om d e t m  berorpå okunnighet eknat t  
Duwe arhat attig6r-a npdér j3h'elgea 
~h&q&$ften2ir Kuistads gemla 
stadsva;pen,~soan fortfarandelår sliall an- 
vandas i vissa sammanhang. Eljest ärdet 
den bekanta solen, som används som 
kommmpen numera. 

-- - " . 



DISGEN - Vad ar det? 

DIS star för Föreningen för Datorhjäip I Släktforskningen och administreras 
av en grupp forskare i Linköping. Föreningen bildades i maj 1980 för att ta till 
vara datorns möjligheter i släktforskningen. De hävdar med stolthet att de är 
världens äldsta förening för datorhjalp till släktforskare De har nu mer än 
2500 medlemmar och är därmed den största enskilda foreningen i Sveriges Släkt- 
forskarforbund. 

En rad datorprogram produceras som 
säljs endast till medlemmar. Men med- 
lemsavgiften är för narVarande endast kr 
80 per år. Naturligtvis fordras regelbun- 
den kontakt med denna stora medlem- 
skader och detta sker med en medlems- 
tidning Diskulogen 4 ganger per Ar. 
Dessutom har regionala föreningar star- 
tats, Dis Syd, Dis Väst, Dis Ost, Dis Mitt. 
En egen elektronisk brevlAdaDis Family 
är via DisNet ansluten till andra brevla- 
dor. En sökbar databas DisBas kan p& 
sikt nås via Dis Family. 

Föreningen DIS säger i sitt broschyr- 
matenai att DISGEN är ett datorprogram 
som håller reda p i  den egna släkten och 
att programmet kan hantera upp till 30 
miljoner individer. Det kan med mor- 
monernas GEDCOM-standard utbyta 
uppgifter med andra släktforskarpro- 
gram. Progymmet är intressant m o r  
att för näwarande uppgifter kan expor- 
teras pA 9 olika språk genom att stalla 
om en parameter - svara på Mgor i en 
språklista. Vi vet alla hur besvärligt det 
kan vara att Sanda utdrag till vänner i 
Finland, Frankrike, Spanien eller USA. 
De kanske inte klarar svenska beteck- 
ningar for gifte, barn eller föraldrar. 

Endast till medlemmar 
DISGEN säljs endast till medIemmar och 
kostar kr 500. Övriga program som ges 
ut av DIS är DISBYT, för att byta upp- 
gifter och för att skapa en databas, den 
innehåller just nu mer än en halv miljon 
individer som levt före år 1900 fiån drygt 
300 medlemmar, DISFOR som är gratis 
till slaktforsMoreningar, DISREG för 
att skriva av kyrkböcker och framstalla 
register, för närvannde endast för Mac- 
intosh-datorer. 

För att bringa reda i dessa begrepp och 
för att söka få till stånd ett fungerande 

nätverk över Sverige kallade DIS till en 
konferens 10-12 sept i Norrköping eller 
rättare sagt i Kolmården 2 mil norr Norr- 
köping i Stafsjö Wärdshus & Hotel. 

Föreningen DIS drivs helt på ideell bas 
och vet att de nu inte klarar administra- 
tionen av kommunikation, uppdatering 
av program, information och service. 16 
representanter frAn lika mAnga före- 
ningar f h  Umeå i norr till Malmö i sö- 
der mötte upp för 3 dagars diskussioner 
kring ämnet Kurser i DISGEN. Fran 
Värmland deltog undertecknad. 

Det är frapperande viika djupa kunska- 
per i släktforskning, i programhantering 
och i dators tekniska möjligheter som 
medlemmar i slaktforskafiöreningar be- 
sitter. Inte heller fattas entusiasm, iver 
och vilja att prestera resultat. Kursda- 
g a m  skulle ha avslutats kl 2100 men 
iv3 dagar slutade först kl 2300 och tredje 
dagen reste vi hem. För Värmlands del 
pilgår diskussion om egna kurser kring 
datorhantenng av slaktforskarprogram. 
Vi Aterkommer till detta. 

Stafsjö Bruk 
Stafsjö bruk ligger i Kolmården vid E4 
cirka 2 mil norr Norrköping. Det star- 
tade som industri 1666 med kanon- 
tillverkning som specialitet. Bruket var 
1600- och 1700-talets motsvarighet till 
Bofors. Lokaliseringen utanför Norrkö- 
ping var motiverad av att i dessa trakter 
fanns malm, där fanns bostäder och när- 
heten till Bråviken framjade kommuni- 
kationerna. Numera tillverkas ventiler 
till papperssch massaindustrier. 

Under stormaktstiden sAgs stafsjöka- 
noner med respekt av vara fiender. I 
Stafsjö växte skalden Carl Fredrik Dahl- 
gren upp och dit förlade Carl Jonas Love 
Almqvist en del av handlingen i roma- 

Her kommer min värmlandske antavle. 
Jeg og mine foreldre er födt i Oslo, men 
jeg er nå tilbake til mine aners jord. Min 
farfar var fra Värmland bAde gjennom 
sin mor og far, min farmor var fia Dals- 
land. Min morfar var av finneslekt, slik 
at jeg også gjemom han har rötter i 
Värmland. 

Edel Mary Eriksen 
P1 1744 
680 65 Höljes 

nen Drottningens Juvelsmycke. Och visst 
är det en idyllisk del av Kolmården. P& 
andra sidan E4 strövar mängder av hjor- 
tar fritt, äig ses dA och då. Mortions- 
slingan kan verkligen bjuda på överrask- 
ningar. 

Stafsjö var pA den tiden en betydande 
industriort och naturligtvis måste där fin- 
nas ett ståndsmässigt värdshus som kun- 
de ta emot bAde kungar och vanliga väg- 
farande. Dasör byggdes Wardshuset 
cirka 300 meter söder bruket för drygt 
250 år sedan. 1985 gjordes en ombttande 
tillbyggnad i form av en modem hotell- 
anläggning. Det utsprungliga värdshu- 
set finns kvar och utgör nu konferens- 
delen i hotelirörelsen. 

Harald Persson 
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Urval av Edel Mary Eriksen 

Generation VI 
105. Olof Månsson, g m 
106. Karin Thorstensdtr 
107. Gunnar Olofsson, g m 
108. Anna Olofsdtr 
109. Jon Eriksson, g m 
110. Karin Nilsdtr 
111. Jacob Hofgren, kyrkoherde, f i Köla 
1673, d i Silbodal 1738, g m 
112. Magdalena Chatarina Heilicia, f 
1682, d 1741 
113. Segol Andersson, Skillingmark, g 
m 
114. Böret Segolsdtr 
115. Nils Månsson, Skillingmark, g m 
116. Sigrid Mattsdtr 
117. Olof Leksson, Köla g m 
118. Elisabeth (Lisken) Jonsdtr, f i Köla 
l674 

Generation VII 
221. Anders Jacobsson, soldat, bonde, 
nämndeman, f i Köla 16 15, d i Skilling- 
mark 1708, g m 
222. Sigrid Grellsdtr, f i Skillingmark 
1703 
223. Haquinius Elavi Hellichius, f i Ö 
Ullerud, d i Karlstad 1688, g m 
224. Christina Olofsdtr Spak, Karlstad 
233. Leek Andersson, bonde, Köla, g 
m 
234. Marit Olsdtr, f i Köla 1644 
235. Jonas Gregersson, bonde, Köla, g 
m 
236. Ingen Torbjömsdtr, Deje 

Generation Vm 
443. Jacob Olofsson i Korsbyn, Köla, g 
m 
444. Kerstin Andersdtr, Köla 
445. Elof, bonde i Hällekil, O Ullerud 
447. Olof Eriksson Spak, borgmästare, 
bruksägare, d ca 1662 i Karlstad, g m 
448. Karin Swensdtr Ekeroth 
465. Anders Hansson, bonde i Solberga, 
Köla, g m 
466. Kari Simonsdtr, Köla 
467. Olof Segolsson, bonde i N &ge- 
stad, nämndeman, Köla, g m 
468. Kersti Knutsdtr, Klässbol 
469. Gregor Elofsson, bonde i Lund, 
Köla g m 
470. Kersti Olofsdtr, Köla 

471. Torbjörn Eriksson Dejenström, 
bruksarrendator, Deje, g m 
472. Brita Eriksdtr, Deje 

Generation IX 
893. Erik Olofsson Spak, kronolaxfis- 
kare, borgmastare, Deje ca 1530, g 2 ggr 
(Malin Sprätt) 
897. Simon Örjansson fran Ragnarud, 
Köla 
933. Segol Olsson, Köla 
935. Knut Arnesson, Klässbol, g m 
936. Marit Pedersdtr, Klässbol 
939. Olof i Lund, Köla 

" r ! ! '  

L" 
Här kommer en antavla för Rolf Olsson. 
Om man studerar en karta, så ser man 
att anorna kommer fran ett litet område. 
Från Röna vid Klaggshanden till Grue 
finnskog i Norge och Spettungen i Lek- 
vattnet i väster är det inget stort område. 
Det finns några finska namn. God hjälp 
i forskningen har jag haft av Gottlunds 
dagbok och Rudolf Bratens bok Grue 
finnskogs bosättning. 

Eivor Olsson 
Söderled 2 
681 43 Kristinehamn 

För 10 år se'n Nya antavlor kommer 

Ur nr 1984:l 
Släktforskarforening bildas i Värmland 
var rubriken i Värmiands Folkblad hös- 
ten 1983 och Nya Wermlands-Tidningen 
skrev Rekordiniresse skapade kaos bland 
släktforskare. 

Styrelsemöte den 12 januari 1984 p& 
Bildarkivet i Kristinehamn. Drygt 130 
personer är antecknade som medlemmar, 
varav ett tiotal utanfor länet. 

Nytryck av dombok. För Fryksdalens vid- 
kommande har Sunne kommuns Mtur- 
tipendiat 1980, Gunnar Almqvist, Vas- 
tra Frölunda, nedlagt ett mångårigt, idogt 
och beundra[lsvärt arbete med att studera, 
registrera och på modem svenska sam- 
manfatta innehåilet i häradets svit av 
bevarade domböcker fran tiden 1602- 
1700. 

Nya försämringar fran riksarkivet. Från 
årsskiftet kostar det 80 kr att få svar p& 
en skriftlig förfrågan till riksarkivet el- 
ler något landsarkiv. 

Anders Höglund säger i sin ledare att 
"för att all information inte skall stanna 
inom Welsen kommer vi att bland an- 
nat ge ut medlemsblad. Detta är det för- 
sta trevande försöket att åstadkomma en 
medlemsinformation. Ingenting är hit- 
tills sagt om hur ofta den skall ges ut". 

Vi planerar att rationalisera utskriften av 
antavlor i V ~ a n d s A n o r .  Preliminärt 
blir det den utskrift som finns i program- 
met HOLGER. Dock blir denna med 1+4 
generationer i stallet för som nu med 
1+5. Detta innebär dels att antavlor kan 
sändas in i GEDCOM-format och dels 
att de kan samlas i en gemensam data- 
bas. Iden, som Peter Funke kläckte, var 
att vi skall få en samling värmiändska 
antavlor. I GEDCOM-format finns det 
då ocksa möjlighet att sända dem till 
DIS' databas DISFOR. 

Register till hittills inmatade antavlor 
upprättas efter hand av Peter Funke och 
Harald Persson. Peter har sänt ett prov 
pil detta med utdrag av personer födda i 
Vannland. Även Harald har presenterat 
registexprov. En Mga är ju om man skall 
skall ta med även utomvarmlänningar i 
registret och om man skall komplettera 
registret med respektive ansökares samt- 
liga aior. Tills vidare tillhandahåller inte 
VSF något register utan intresserade kan 
vända sig till Peter eller Harald medför- 
fiågan. För närvarande har vi cirka 10 
antavlor som står p i  kö att publiceras. 
Det är alltså inget krav att använda vår 
5-generationersblankett. Vi matar in den 
i datorformat eller ni kan sända den 
fardiginmatad pil diskett. Den femte ge- 
nerationen kommer att skrivas ut i ta- 
bellform. 

BGm 
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HOLGER eller DISGEN slaktforskarprogram 

I GENKLANG nr 1, juli 1993 gör Torbjörn Näs en jämförelse mellan 
dataprogrammen för släktforskning HOLGER och DISGEN. Vi gör utdrag ur 
hans artikel 

- Jag har själv använt datorn till släkt- 
forskning i drygt 5 år nu, och nyfiken 
som jag är har jag testat en del program 
för ändamalet. Och till att registrera sin 
egen släkt med, så finns det egentligne 
bara tvi program som kan komma W g a  
enligt min uppfattning. Det är DISGEN 
som säijs av föreningen DIS och HOL- 
GER som marknadsfors och säijs av våra 
släktfo~skande grannar i Leksand, Släkt- 
forskarnas hus. Bida programmen kos- 
tar cirka 600:- (juli 1993) vilket far be- 
traktas som mycket billigt for att vara 
dataprogram. 

- Jag började med att använda DISGEN 
för en ABC800 dator, för att övergi till 
en PC version så fort jag fick tillgång 
till en egen dator, registreringen gick bra 
och säkert om än något omständligt, man 
fick göra samma saker tvil gånger. Ef- 
terlängtad var den nya och helt omarbe- 
tade version 5.0 som kom i f '  DIS vi- 
ren 1991 och det var med mycken spän- 
ning jag installerade den p i  min dator. 

- Men efter ett antal månaders experi- 
ment och läsande i manualer gav jag upp. 
DISGEN var nu ett program för data- 
experter, inte för släktforskare. Ungefar 
vid den tiden blev jag bjuden att komma 
till Leksand p i  en helgkurs om datorer 
och släkiforskning arrangerad av fören- 
ingen Dalfoik, under ledning av Bosse 
Lindwall. 

- Där kom jag i kontakt med HOLGER 
för första gången och förstod att så här 
vill släktforskarna ha ett dataprogram, 
föredömligt enkelt och mycket snabb in- 
matning av uppgifter. Visst fanns en hel 
del mer att önska i fråga om listor o d 
men i de senaste demoversionerna jag 
sett har man tillgodosett detta mycket väl. 

- Man far hoppas att herrar programma- 
kare inte får samma idkr  som de som 
gjort DISGEN, och förstör de enkla och 
snabba mtinema i HOLGER Man vill 
ju få lite tid över för släktforskning också. 

VärmlandsAnor skall inte kommentera 
Torbjörn Näs utan skall istället göra en 
jMörelse mellan HOLGER och DIS- 
GEN. 

Våra kommentarer 
Hantering av anpersoner och övrig släkt, 
dvs studium av och "klatuing" i släkt- 
träd samt inmatning av personer är mer 
lätthanterligt i HOLGER än i DISGEN. 
Skärmbilden är enkel och ÖversWig. 
Man växlar hela tiden mellan två bilder: 
antavla och familj. I antavlelaget har man 
4 generationer presenterade. I silväl 
antavle- som familjebilden ser man vid 
vilka personer antavlan resp stamtavlan 
fortsätter. Detta ser man inte i DISGEN. 
Där ser man till exempel i barnskara inte 
vilket eller vilka av barnen som har egna 
barn. 

Vid inmatning av en person, så har man 
i HOLGER en överskådlig bild där man 
med piltangenterna flyttar sig mellan fö- 
delse-, död-, yrke- och vigseluppgifter. I 
DISGEN är detta något kdngligt och 
måste ske med hjälp av funktionstangen- 
ter. Man råkar lätt "hoppa ur" inmat- 
ningslaget M o r  att funktionstangenter 
byter funktion i olika steg av inmat- 
ningen. Efier ett sådant ofrivilligt urhopp 
hamnar man tvi steg bakåt i menyträdet 
och faf sedan stega fram till inmatnings- 
läget igen. 

Men HOLGER har även nackdelar jäm- 
fört med DISGEN. Den framsta nackde- 
len är utrymmesbehovet. En datafil med 
enbart basdata (fdelse-, död-, vigsel- och 
yrkesuppgifter) tar cirka 5 gånger sh stor 
plats i HOLGER som i DISGEN. Det är 
mycket "luft" (ASCII-noll) i HOLGER5 
datafil. I DISGEN ligger det väl packat. 
HOLGER kräver cirka 1 KB per individ 
aven om man som nämnt skriver enbart 
basdata. 

Man kan i HOLGER vid export inte ut- 
skilja ett begränsat antal personer lika 

enkelt som i DISGEN. I DISGEN kan 
man som nämnt göra urvd enklare. Dock 
bör pipekas att detta ar lite dunkelt 
beskrivet i handboken. I DISGEN får 
man när man gir  ur programmet en 
markering för den person man för till- 
fallet arbetade med och far sökhjälp till- 
baka till denne när man p3 nytt startar 
upp programmet. I HOLGER saknas 
denna fascilitet. Man kan inte göra gra- 
fiska stamtavlor i HOLGER Däremot är 
utformningen av HOLGERS grafiska 
antavla bättre än vad man kan få med 
DISGEN. Aven HOLGERS ansedel har 
enligt min mening ett bättre utseende. 

Man kan inte förprogrammera olika stil- 
sorter för olika m r  av listor och tavlor 
i HOLGER utan måste göra en gemen- 
sam installning för samtliga utskrifter. 
Man kan inte valja printerns olika stil- 
möjligheter, t ex ELIT 12 tknltum. 

befionng i GEDCOM-format fi4n DIS- 
GEN till HOLGER fungerar bra i stort. 
Frågan är dock vilken metod som är bäst: 
att samla alla flockar i DISGEN till ett 
"paket" eller att föra över flockarna en 
och en och sedan koppla i hop dem i 
HOLGER-programmet. Det kan bli pro- 
blem med kopplingarna mellan flocka- 
ma i den förstnämnda metoden. Alla 
inmatade notiser hamnar p3 ratt ställe 
vid övesonngen. Födelseby och fodel- 
sesocken, som i DISGEN åtskiljts med 
komma delas upp på resp rad i HOLGER 
(HOLGER har skilda rader för by(ort) 
och socken). Vissa detaljer fungerar inte 
vid överföringen, bland annat tidsupp- 
gifterfor notiser avtypen 1939-1945. Där 
förloras slutåret. Markering för tilltals- 
namn är olika i det bida programmen. 

Handboken är föredömligt enkel, kanske 
i vissa fall för kortfattad. Bland annat 
tycker jag att sakregistret är bristfalligt, 
men det gör il andra sidan att man Iat- 
tare finner det väsentliga. Handboken är 
pil 40 sidor i AS-format mot 184 sidor i 
A4 for DISGEN. 

HOLGER är försett med ett forsamlings- 
register och en historisk kalender. För- 
samiingsregistret visar pi3 den nu gäl- 



Utdrag ur registerregister 

Ur förordet: - - -Många uppgifter har 
inte kunnat kontrolleras under den korta 
tid som har stått till buds. - - - Alla skrift- 
liga kompletteringar och rättelser till den 
här första upplagan mottas M o r  tack- 
samt De bör sändas till förbundets Brom- 
makontor med adress: Box 15222,16115 

Fortsättning från sida 16 

lande församlingskoden. Det kan disku- 
teras om detta är den bästa lösningen. 
Ett alternativ vore att använda GEO-ko- 
den, som ju är uppbyggd efter den gamla 
häradsindelningen. Det finns synpunk- 
ter för och emot. 

HOLGER används av bland andra lands- 
arkiven i Härnösand och Ostersund. 

Sammanfattning 
HOLGER ar enligt min mening mer 
användarvanligt än DISGEN. Den stora 
nackdelen är det utrymme det kräver. För 
ägare av nyare datorer är detta inget pm- 
blem. Den senaste generationen datorer 
har stort utrymme. Men man måste räkna 
med att många slaktfofskare har upp till 
10 år gamla datorer och då kan det bli 
problem, i synnerhet om man har annat 
inmatat. 

HOLGER har begränsat antal typer av 
tavlor och listor för utskrift, men har i 
mitt tycke den bast utformade antavlan. 
Export av urval ur den egna databasen 
är lättare att göra med DISGEN. 

Det är alltså slutligen upp till vars och 
ens bedömning vilka fördelar man vär- 
desätter högst. Ytterligare en sak talar 
for val av DISGEN och det är om man 
ämnar mata in uppgifter för ett helt län. 
DISGEN klarar av 3 miljoner individer 
mot 390.000 för HOLGER. Vi11 man 
begränsa sig till en socken, så är HOL- 
GER ett användbart alternativ, bland 
annat med tanke p3 de sockenlistor, det 
vill saga lista p i  alla boende i en viss 
socken, man kan få. 

Bernhard Granholm 
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Utdrag.. . 
fortsättning från sida 17 

aven församlingar som upphört. Stav- 
ningen är normaliserad till den nu gäl- 
lande. 
Typ: Sedvanliga serielittera har använts. 
Små bokstäver anger avskrifter med den 
ning som finns i originalet. Stora bok- 
stäver anger personregoster i bokstavs- 
ordning. Sålunda är "ayy en topografiskt 
ordnad avskrift av HFL medan "e" är en 
tidsordnad avskrift av lysnings- och vig- 
selbok. När det inte är fiåga om strikta 
renskrifter eller register så har bokstavs- 
littera omgivits med parenteser. En re- 
konstruerad HFL eller ett s k familje- 
registerför en socken bar såiunda beteck- 
nats med "(a)". Om personregister finns 
däriill så borde noteringen vara "(a), 
(A)", men det har inte varit möjligt att 
utan närmare kunskaper om arbetena 
alltid göra korrekta noteringar härom. 

Följande exempel visar systemet: a av- 
skrift av HFL (a) modifierad renskrift av 
HFL, familjeregister och liknande topo- 
grafiskt ordnat A personregister till dito. 
b avskrift av flyttningslängd, tidsordnad 
liksom originalet. B personregister till 
dito, c avskrift av födelse- och doplängd, 
C personregister till dito, e avskriit av 
lysnings- och vigsellängd, tidsordnad E 
personregister till dito, f avskrift av död- 
och begravningsbok, F personregister till 
dito. 

Period: De angivna tidsperioderna ha i 
möjligaste mån preciserats. Tidsluckor 
p i  enstaka år kan dock förekomma. Det 
har varit ambitionen att ange h e n  så 
exakt som möjligt och när uppgift sak- 
nats har uppgift många gånger hämtats 
från SVARS katalog, till exempel när det 
angetts att registret avser allt fran bör- 
jan till 1860. 

Medium: bok maskinskrivet eller tryckt 
p5 papper i pärm och dylikt man hand- 
skrivet mk mikrokort, "fishe" adb ma- 
terialet finns på datamedium och sökning 
kan darfor ofta ske med flera skilda sök- 
argument. 

Fortsättning sida 19 
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Utdrag. . . 
fortsättning från sida 18 

Hänvisning: DIS Föreningen for Dator- 
hjäip i Slaktforskningen. EMIG Emi- 
grantregistret, Karlstad 
GLA Landsarkivet i Göteborg 
IGI International Genealogical Index. 
upprättat av mormonkyrkan. 
P16 Ingvar Dahi, Arvika. Säijs genom 
DIS. 
P2 1 Per Ahlen, Lidköping. 
125 För landsforsamlingam finns sär- 
skilt register över egenartade släktnamn. 

Tingshuset 
i Haljebol 

Enligt information fran Peter Olausson 
har renoveringen av tingshuset fortskri- 
dit, dock inte så snabbt som planerat. 

I domboksprojektet har som mest 4 ALU- 
anställda vant verksamma. Samtidigt 
med registreringen testar man olika me- 
toder i att registrera. Det är främst dom- 
böckerna frAn Gillbergs härad under 
1840- och 1850-talen man registrerar. 
Enligt farsk information från Gunnar 
Jonsson har man nu registrerat cirka 
60000 poster från åren 1844-1858. 

Man använder sig av GEOKOD vid re- 
gistrering av sockennamnen. Därigenom 
får man automatiskt aven härad och län 
registrerade, samt kan reducera fält- 
längden för socknar till 7 tecken. Över- 
sättning till koden l i m s  inmatad i da- 
tom så att sockennamnet kommer upp 
på skärmen och skrivs ut i klartext. Som 
tidigare nämnts registreras aven lagfarter 
och uppbud för tiden kring 1800. Detta 
är en värdefull kalla när det galler att 
spåra var människorna bott. 

Bland de metoder som testats är att läsa 
in text pA band, varefter de sedan skrivs 
in i datorn. Peter Olausson har sjäiv läst 
in protokoll fran 1750-talet varefter en 
av de ALU-anstäilda matat in texten. 
Denna blir då skriven i normaliserad 
form och således mer lättillgänglig för 

Fortsättning sida 21 
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An bytardag 
i Nyköping 

Nyköping Oxelösunds Släkt- 

forskarklubb anordnar anbytar- 
dag pA T S e n  i Nyköping lör- 
dagen den 2314 kl 10.00-16.00. 
Forskarområdet är Jönåker, Rö- 
nö, Hölebo, Oppunda och Vill- 
Attinge härader. 
Anmälan m e d  ang ivande av 
forskningsområde sänds senast 
614 till 

Anders Stenberg 
Trädg4rdsgata.n 2A 
613 32 Oxelösund 

Riksstämman 1 994 

1994 års riksstämma håils i Om- 
sköldsvik 27-28 augusti. Vi Ater- 

kommer  m e d  program i nästa 
nummer. 

Motioner 
till Riksstämman 

Motioner till Riksstämman får 
lämnas av resp fö ren ing  o c h  
skall vara insända senast 1514. 
Meddela styrelsen, om du har  

något du anser vi bör motionera 

om. 
Siyrelsen för VSF 

Folkrörelsernas Arkiv 

Folkrörelsernas ark iv i Värm- 
land håller årsmöte den 2213 kl 
18.30 i Gamla Badhuset. 
V W a n d s  Slaktforskarforening 
har som fören ing e n  röst  vid 
mötet. Aila medlemmar är dock 
vä lkomna att yttra sig. E f t e r  
årsmötesforhandlingama håiles 
ett föredrag. Prel iminärt  skal l  
Peter Olausson berätta om Hälje- 
bol. Även  övriga intresserade är 
välkomna till mötet. 

77 nya medlemmar 1993 

Adams Mary 
Ahlberg Margareta 
A l k l i nd  Ingr id  
Axelsson Gunnar 
Bengtsfors B ib l io tek  

Bergman 
Bl idh 
Blomkvi s t  
Bol i n  

Brodin 
Bäckström 
Bavman 
Bavman 
Carlgren 
Dahlström 
Edeus 
Emi lsson 
Er i ksson 

Forsberg 
Fredsberg 
Gravander 
Gustafsson 
Gustavsson 
Hamner 
Hansson 
Hansson 

Haslun 
H i  lden 
Hof fman 
Hvarfvenius 
Höijer 

Jansson 
Johansson 
Johansson 
Johansson 
Johansson 
Jonsson 

Jonsson 
Jönsson 
Jönsson 

Karlsson 
Karlsson 
Kearney 
Kallström 

Larsson 
Luthman 
Magnusson 
Magnusson 
Magnusson 
Me1 Lqvist 
Moden 
Nejcinyr 
N i  lsson 

Johan 
Anette 
Gunnar 
Gert 

Rolf 
B r i  t t a  
O1 Le 
Mar i ame 
Gun 

Thomas 
G m a  r 
S t i g  

Johnny 
Margareth 

Yngve 
Bo 
Johnny 

Lennart 
Lars Göran 
Rune 
E l i  
Be r t i  l 
Alb in  

I ngvard 
B r i  t t a  
Björn 
Torbjörn 

Ragnar 
Birger 

Carina 
Jan 
Gul l i 
Hoa 
Ann-Charlotte 

Doris 
Margit 
Lars 
Ueldon 

Bengta 
Kenneth 
I réne 

Mar i ame 
Robert 
Sigge 
Inga Li11 
Margareta 
Sune 
Per 

Travarvagen 8 
L i l l no r  1015 
Stenbärsgatan 3 
Kastanjevagen 13 

Box 24 
Vigelsjövagen 18 A 

Solhagsvagen 1 A 

Rundelgatan 7 
Styrbordsgatan 16 
N i  klassvangen 20 
Rattarevagen 3 

Langnäsvagen 19 
Lingnäsvagen 19 
Vallgatan 40 
Stenhagsgatan 4 C 

Oscar Uilde Strasse 14 
Hedegirden 3126 
Haga 2039 
Barrtagsvagen 14 A 
Lanbacken 14 

Hedisvagen 17 
Engholmsgatan 22 B 
Vadursgatan 14 
Södra vägen 22 
Kungsgatan 8 A 
Kungsgatan 8 A 
Södra Atlen 11 
Stöpafors 402 

Billbergsvagen 11 
Vasaplatsen 6 A 

Vasagatan 15 
As1 idsgatan 33 

Torggatan 11 
Ost ersandsvagen 15 
Törnrosvagen 2 
Barstavagen 1 
Haninargrand 7 
Barstad 2414 

Bolmörtsvagen 12 
Rosenlundsgatan 9 
Bergsmanagatan 14 
Bergsmanagatan 14 

1631 Lynn Valley Rd 
Runstensvagen 5 
Grastensvagen 6 
Styrbordsgatan 16 

Legendgatan 81 
Box 110 
Skogsgrand 5 

Spi reabagen 40 
Älvgatan 1 
Ekensborg Skeda 
Backheden Svensbyn 

175 39 JÄRFÄLLA 
660 50 VALBERG 

745 42 ENKÖPING 

660 50 VALBERG 
666 21 BENGTSFORS 
761 52 NORRTALJE 
691 52 KARLSKOGA 
653 42 KARLSTAD 
652 27 KARLSTAD 

671 m EDANE 
703 60 ÖREBRO 
663 02 HAMMARO 
663 02 HAMHARO 

661 43 SÄFFLE 

653 41 KARLSTAD 
D-50858 KOLN 
669 91 DEJE 
668 02 BACKEFORS 
841 00 ANGE 
680 97 ÖSTHARK 

684 93 WNKFORS 

652 21 KARLSTAD 
661 33 SÄFFLE 
663 00 SKOGHALL 
432 41 VARBERG 

432 41 VARBERG 
852 39 SUNDSVALL 

686 93 SUNNE 
633 69 SKOGSTORP 
414 63 GÖTEBORG 
856 30 SUNDSVALL 

660 50 VALBERG 

667 32 FORSHAGA 
574 34 VETLANDA 
660 50 VALBERG 
663 02 HAMMARO 
681 34 KRISTINEHAMN 

663 02 HAMAR6 
290 10 TOLLARP 
667 33 FORSHAGA 

691 31 KARLSKOGA 
691 31 KARLSKOGA 
N Vancower BCCanada 
857 41 SUNDSVALL 

653 50 KARLSTAD 
652 27 KARLSTAD 
422 55 HISINGSBACKA 
663 00 SKOGHALL 
662 50 SVANSKOG 
165 59 HASSELBY 

652 25 KARLSTAD 
585 97 LINKÖPING 
670 10 TOCKSFORS 
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halsas välkomna ! 

Nilsson 
N i  Lsson 
Olden 

Olsson 
O l sson 
Persson 
Persson 
Persson 
Pettersson 
P l adsen 
Post 
Rah l 
Sahlström 
Sahlstriim 
Samuelson 
Slaktföreningen 
Tengel i n  
T homasson 
Thorsel l 
Torp 
Valentinsson 
Ual lquist 
Zötterman 
Aransberg 

Marcus 
S t i g  
o d c h m d J  
Börje G 

Dagmar 
Jan 
Ma jvor 
H i  kael 
Ylva 
Phyl l i s  J 

Olle von 
Ingrid 
Torsten 
Kerstin 
Uno 
Solbergska 
Jan 
U 1  La-Lena 
E l  isabeth 
Lizzie 
C l emens 
Kerstin 
Björn 
Gerd 

Vanernsgatan 3 C 

Tullhusgatan 28 
Grihesgate 3 
Drevkroken 4 
Villagatan 5 
Stanpgatan 62 
Hollandergatan 36 
Meijerbergsgatan 4 
S:t Persgatan 5 E 
2185 Randy Avenue 
Alvagen 100 
Fjallgatan 6 
Dyevagen 5 C 
Dyevagen 5 C 

Villagatan 10 
Alvakersgatan 44 
Thermiavagen 4 
V i  tmossavagen 5 
Hastskovagen 45 
Södra vägen 22 
Söder lundsvagen 14 
Asplan E 2 
Langrevsgatan 30 
Postboks 48 

652 26 KARLSTAD 

652 27 KARLSTAD 

N-  1630 FREDRIKSTAD 
163 54 SPANGA 
686 98 GRÄSHARK 

411 01 GÖTEBORG 

685 30 TORSBY 

412 60 GÖTEBORG 

595 51 MJÖLBY 

White Bear L MN55110 
663 02 H M R Ö  

413 17 GÖTEBORG 

653 49 KARLSTAD 

653 49 KARLSTAD 

686 35 SUNNE 

653 49 KARLSTAD 
671 30 ARVIKA 
664 32 GRWS 

175 39 JÄRFÄLLA 

663 00 SKOGHALL 

653 50 KARLSTAD 

660 50 VALBERG 

133 43 SALTSJOBADEN 
N-2256 GRUE FINNSKOG 

Tingshuset. . . 
fortsättning från sida 19 

forskare i allmänhet. Man registrerar 
aven sockenstämmoprotokoll samt stu- 
derar bygdens historia. 

Styrelsen för tingshusforeningen tackar 
slutligen bland andra Värmlands Släkt- 
forskafidrening for stöd och gott samar- 
bete, dels för den information de far i 
Värmlandshor och dels för att de fick 
vara med och presentera sig vid vår fore- 
nings 10-årsjubileum i höstas. Red vi11 
genmäla att det är inte enbart altniism 
fran vår sida. Vi tror att ett gott samar- 
bete gagnar aven våra medlemmar. 

BGm 

Nytt register utgivet 

Avskrift av Ostmarks födelsebok 
1765-1820 (C: l )  har givits ut av 
föreningen. Avskriften är gjord 
av Kerstin Risberg och Yngve 
Fredsberg. Materialet har regist- 
rerats p3 dator av Harald Pers- 
son med registerprogrammet 
PCFile. 

Sortering och utskrift har gjorts 
pA datum, faderns namn, mo- 
derns namn och by- eller gårds- 
namn. Dessutom finns en sär- 
skild förteckning över oäkta 
födda och uppgifter pi3 bama- 
dödiighet. Person- och ortnamn 
har normerats till nuvarande 
stavning. I samtliga delregister 
finns alla registrerade falt ut- 
skrivna. Totalt är registret p3 
360 sidor. 

Avskriften ar noggrant utförd 
och kontrollerad. Det kan näm- 
nas att Kerstin Risberg ar di- 
striktssköterska med barnmor- 
skeexamen, viiket är ett motiv 
att intressera sig för en födelse- 
bok. Bland annat har hon note- 
rat de uppgifter, som finns i f& 
delseboken om tidigt döda barn. 
Att samtliga kolumner presen- 
teras i alla sortenngslistor har 
den fördelen att man snabbt får 
alla uppgifter vid alla sökin- 
gångar. Se även annons sida 23 

BGm 

Fr v: Sonja Pettersson och Elisabet Nilsson s>sselsatta med registre- 
ring av domböcker i Haljebol. Fotograf Anna-Lisa Granholm 
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197. Jag söker föräldrar och andra upp- 
gifter för Jonas Fröhbom. Han vistades 
i Ragunda, Jämtland 1705-1706 hos sin 
farbror som varit länsman. Denne hette 
Håkan Jonsson Frisk och var född 1644 
som son till bonden Jon Elofsson och 
hustru Ingeborg Olofsdtr i Backa, Sunne 
sn i Varmland. Fröhbom kallas 1706 for 
student. 
Stagan Lindqvist 
N Gröngatan IIA 
831 41 Ostersund 
Telefon 063-12 83 95 

198. Uppgift önskas om Lovisa Wid- 
bergs fader. Hon var f 1787 i Filipstad. I 
vissa kallor står 318. Den dagen döptes 
en Johanna Lovisa Strömholm, dtr till 
Abraham Strömholm. Hon kallas senare 
i hfi för Johanna Ulrica. Nhgon annan 
Lovisa, f i Filipstad det året har jag inte 
funnit. Däremot iinns i M 1794-1798, 
s60 under Salmodm, pigan Anna Jansdtr 
f 1760, ddtr Lowisa wcberg f 1787 (en- 
dast år 1798). I Filipstads dödboksreg 
finns Ambrosii Widberg, tullinsp, bruks- 
patron, änkling 1769 d 2811 1797. Lo- 
visa Widberg var g l8  10 m Johan Hen- 
rik (jan) Sandelin f 1784, d 1837, han- 
delsman i Filipstad. Hos makarna Sande- 
lin bodde till 1836. Lovisas mor Anna ' 
Jansson (Ferngren). Enl M hade hon 
aldrig vant gift. 
Ullagtvta Carlsson 
Grungdrdevägen 8 
161 42 Bromma 
Telefon 08-26 97 56 

199. Jeg önsker opplysninger om min 
olderfar og hans slektsbakgrunn: Jan 
Olsen Andrén f 2514 1849 i Segerstad 
(Vekte?). Hans mor var sannsynligen 
Nina Jandsdotter. Hans far var antagli- 
gen Oluf Gustav (Andersson) Andrén. 
Jan Nordum 
Seljerstigen 65 
N-13 70 Asker 

200. Jag söker: Hemmansägaren och fd 
soldaten Niclas (Andersson) Tenman f 
1412 1828 i Långserud, d 1715 i byna 
Lian (Lia) Silbodal. (Under 33 år 1848- 
188 1 soldat i Tenwik, Sillenids sn). Hus- 
trun Johanna Andersdtr f 118 1826. 
Barn: Julia f 811 1857, Augusta f 818 
1858, Sophia f 1712 1861, Claes 814 
1863, Anders Gustaf714 1865, Johan 16/ 
5 1867, Carl V i o r  1916 1871. Sophia 
emigrerade 1882 t Nord-Amerika, Augu- 
sta och Anders Gustaf1913 1886 och Carl 
V i o r  2911 1892. 
Bengt Ohlson 
Asevagen 13 
182 35 Danderyd 
Telefon 08-755 31 69 

201. P i  hösttinget 15111 1700 er en finne 
ved navmet Johan (Joel) Hauchen nemt. 
Det er mulig han var den forste i Haukiia. 
JH var finsk-svensk desertör fra krigen. 
Kom till Hauklia i Nes litt för 1700. Kom 
trolig til Norge 1686-1690. Ble jaget 
vekk fia Mangenskogen i 1690 der han 
hadde brent bråte på en liten plass ved 
siden av Per Sigfndsson Soot. 
Johnny Jakobsen 
Bråtevegen 9B 
N-2050 Jesshein 
Telefon 00947 - 63 97 40 18 

202. Jag söker födelseort och foraldrar 
till Maja Cajsa Annerstedt f 1796 i 
Värmland. Nyttade till Stockholm okänt 
år. 
Osten Kal1 
Vald 6376 
742 94 Osthammar 

203. Jag önskar fler uppgifter om Adolf 
Fredric Zetterberg 1773-1834, som 
1805 var bruksinspektor vid Edsvalla 
bruk i Varmland. Adolf Fredric hade en 
doner, Christina Gustafa 1804-1884, 
som var gift med prosten Johan Gustaf 
Waldenström 1793-1841 i Nor. 
Harald Zetterbeq 
Torggatan 7 B 
795 30 Rattvik 

185 i n r  1993:3 
Sven Myhl i Göteborg har meddelat an 
Cajsa Larsdtr avled i Edsvalla 1809, och 
därefter har Johan förmodligen flyttat till 
Svanskog och döttrama eventuellt till 
Gillberga. Med hjäip av Sven Myhl vet 
jag också att Cajsas hela namn var Cajsa 
Larsdtr Malmström och att hon anges 
som född 1758 i Alster alternativt Väse 
(system Anna som blev fostermor till en 
av systerdöttrarna anges som född i Vase 
1767), samt an hon vid tiden for gifter- 
målet var piga i Sunne (1791). 
Jag utvidgar frhgan: Har någon stött på 
Cajsa Larsdtr Malmström på någon av 
dessa orter? 
Peter Funke 
Gladiolusgatan 5 G 
431 61 Mölndal 
Telefon 031-27 78 97 

Redaktörens 
funderingar 

Kartan över landsarkivomrhdena bör 
inom överskådlig tid komma att se ut som 
figur p i  sida 6. Samtidigt skall aven 
Stockholms stadsarkiv få landsarkiv- 
status for Stockholms län. I utredning- 
en Oppenhet och minne (SOU 1988:ll) 
föreslogs aven ett landsarkiv i Umeå samt 
en nytt landsarkiv i Småland. I utred- 
ningen Statens arkivdepher (SOU 
199 l:3 1) bedömde man "inte tiden som 
mogen7' an ge förslag beträEande dessa 
sistnämnda områden. 

An Karlstad nu föreslås få nytt landsar- 
kiv kommenteras på annan plats i tid- 
ningen. Jag vill dock här göra en refie- 
xion betraffande övriga landet och stu- 
dera villkoren för en forskare i till ex- 
empel Kiruna. Vederbörande har nu un- 
gefar lika långt till sitt arkiv i Haniö- 
sand som en forskare i Karlstad skulle 
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Rullfilmlasare 

Renoverade mikrokortsläsare 

ha till ett arkiv i Liibeck Om ]Kininabon 
skulle 5 sitt arkiv i Umeå motsvaras detta 
avstånd för Karistadbon att ha arkivet i 
Köpenhamn. Med arkivet i Luleå blir 
avståndet lika med vårt avstand till Stock- 
holm. Jag skall här inte föra de nordli- 
gaste länens talan men det kan vara in- 
tressant att göra ovansiående avstands- 
jämförelse. 

Årets motioner 

Jag konstaterar beträffinde motionen om 
stadgadringar bl a att 5 13 i stadgarna 
inte tiiiämpas och således saknar förank- 
ring i verkligheten. I $16 står vad som 
gäiler för stadgeändringar. 

r' Annans, 

40 11 IOOC~Z~ wm soneraae i Lianim- 
ordning, Faderordning, ' Moder- 
ordning och'ortsardning. 

371 sidor ipxydlig meö re- 
gister. Datorhantering av materia- 
let medger även andra sorterings- 
önskemåi. Pris kr 240.00 + iiakt, 
Salic av V?irmlandc Slatctfnrchr- 

'för 89 släktforskare som syss- 
lar med släktermed anknytning 
til'i Värmland, med ortregister, 
>släktregister och specialregister 
,jämte blankett med ifyllnadsan- 
visningar 

Sätt in kr 20.00 + porto '9.50 
pa ,,postgiro -469660-5 .sa sa* 
der, vi 1 ex av förteckningen. 
Finns a+en i Gamla Badhuset, 
Karlstad 
Viimdands SZaktforskarfBrening 
Norra Berghaget, 66732 Forshaga 

Evad galler motionen om medlemsav- 
gifter och familjemedlemskap så föreslås 
att farnijemediemskapet skall slopas och 
att familjemedlemmar skail få deltaga 
som gäster. Avgiften 10:- sattes år 1984 
och var då anpassad till en full avgift pi% 
25:-. Den har sedan dess inte höjts. Flera 
andra sIäktforskarf"orenuigar har latit sin 
farnijeavgift följa med kostnadsutveck- 
lingen och har idag en avgift p& 35:- - 
40:-. 

BGm 

 öreni ingen Tigshuset i Hiiijebol 
har for Iiarvarande 85 medlem- 
mar. Medlemsavgiften& 50 kr/&, ' 

postgiro 55 76 58-2. Lan F n i  , 

tuschlavering i &er 
tingshuset, pris 200:-, och ett vy- 

I kort med tingshuset 1920, pris 3:- f 
Ist, till f6rmån for a r e -  
ningen. 

Varens program r 
Lördagen den 26 mars W 13.00 
hmiite  i forskarsalen, Gamla Bad- 
huset i Karlstad 
1. Seavanliga årsm6tesftkttandlingar 
2. Fökedrag av Kjell Fredriksson, 
Karistads kommuqs kuiturchef: 

Hur man levde, tänkte 
och trodde för 100'h sedan 

3. Kaffe med tilifäUe till Mgor och 

tiga databas Family &rcb (släkt- 
s0kr;ing) 
Du får >tillfiI21e att, leta efter anfader 
x h  siäktingar i databasen som inne- 
håiier ca 40 nUiljoner.personer, 
Beroexide på antalet deltagare kan yt- 1 
.erligare 'en i Orebro m 1 
liggas in . . ?rebm&tralouuvi med att samaka 
egna bilar.' I handeke av s to i  delta- 

garantal kan buss tådas. 
?öramåkmom deltagande& gs- 

Benihard Granhoim 
telefon 0555-1 11 53 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftershdning retur med 
den nya adressen till: 
Värmiands SläktforsMorening 
c/o Lars-Gunnar Sander 
Norra Berghaget 
667 32 FORSHAGA 

Föreningsbrev 

Har du valt din egen 
Hustryckare 

Nu ar valet lätt! 

Det ar bara a t t  trycka på 

Ramgatan 7, 653 41 Karlstad, Telefon 05415 66 75 

Värmlands mesta fullservicetryckeri? 


