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Magnus Erikssons 
landslag 

Av Magnus Erikssons 
landslag från omkring 
1350 finns ett hundratal 
avskrifter. En av dessa, 
daterad till 1400-talets 
mitt, har tillhört gamla 
Stifts- och Iaroverksbib- 
lioteket i Karlstad och 
förvaras nu i Folkrörel- 
sernas arkiv. 

Bilden visar första sidan 
med förteckning över la- 
gens innehåll. 

Ur Värmsk lag och lands- 
lag i Värmländsk Historia 
i arkivens belysning. 
1977. Fotograf Bertil 
Ludvigsson. 

Mer om Folkrörelsearki- 
vet på sida 3 och 4. 



VarmlandsAwr utges som medlems- 
tidning Rlr Vaimlaads Slilktforskarföre- 
ning. Bidrag iili tidningen, synpunkter 
på inriktningen och tips om håndeiser 
för bevakning mottas tacksamt av Re- 
dakt&en. Citat ur VgrmlandsAnor far 
@ras, om kallan anges. 

Upplaga 750 ex, 4 ggrlår 

Ansvarig utgivare Lars-Gunnar San- 
der 

Redaktör Bernhard Granholm, Ljung- 
gatan39 C,66432 Gnuns. TelefonO555- 
61153 

Produktion Consulting Data, Malm- 
torgsgatan 18, 65340 Karlstad. Telefon 
054-218777 Tel& 054-2 18777 

Tryck Tryckeri AB Knappen, Karlstad 

Manusstopp för 1994:4 är 8 nov 1994 

Varmlands 
Slaktforskarförening 

F-en bildades 1983 och har tiii än- 
damåi att stodja och stimulera intresset 
för slakt- och hembydsfonkning i V m -  
land och förena dem sam delar detta in- 
tresse. Ftircningen år ansluten till Sveri- 
ges SIaktforskarferbund. 

Organisationsnummer 873220 1-6897 
FOmdngens adress c/o Sander, Norra 
Berghage$, 66732 Forshaga 
Medlemsavgiften år 90 kr för ordinarie 
medlem och 10 kr för familjemedlem 
(1994). Avgiften sättes in på forenuig- 
ens postgiro 46 96 60-5. For medlem- 
mar i Norge är avgiften 85 norsira kro- 
norsomsattesinpåwrsktpostgim0806 
1944339. 
ArkivEmigrantregisUet, Box33 1,65208 
Karlstad. Telefon 054-159272 

Besgksadress Gamla Badhuset, Norra 
Strandgatan 4, Karlstad 

Styrelsen 1994 
Ordförande Lars-Gunnar Sander, Nor- 
ra Berghaget, 66732 Forshaga. Telefon 
054-872754 

Vice ordiörande Bernhard GmnhoIm, 
Ljunggatan 39 C, 66432 Grums. Telefon 
055561 153 

Sekreterare Gunnar Jonson, Älvhags- 
gatan 25, 66140 SafEle. Telefon 0533- 
10559 

Kassör HaraldPersson, Malmtorgsgatan 
18,65340 Karlstad. Telefon054-218777 

MateriolforvrutPreBo Cider, Skolgatan 
12,66060 Molkom. TelefbnO553-10378 

Registrator Sonja Peterson, 61mega&n 
9 4  65BOKarlstad Telefon054-219411 

Ltd& Eivor Lantz, Lin- 20, 
66341 Hammarö. Telefon 054-525727 
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Fryksande Kyrkoböcker 
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Erick och Stina 
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1OstmarkpAgiirf6rnaIvarandesyste- 
matiska avskrifter av Fryksiinde för- 
samlings IryTkobocker. Det är forskare 
vid Link6pingsuniv~tet &m bestallt 
arbetet Arbetsformedlingen har stallt 
uppmed4arbetsloSasompAde#asatt 
fått ett visserligen tidsbegränsat men 
ändock meningsflllt arbete. 

Når ViirmiandsAnor vecka 32 besokte 
Biblioteket i Ostmark, dar gruppen fått 
lokaler, p å g i c k l a m l l i g a v F ~ f 6 -  
delsebok 1707-1765 &h nImnillar. h- 
betsledaren Gothe Nilsson fkån Nyskoga, 
sjalv arbetslos, leder iasningen av den. 
gamla skrivstilen. Uppgiftema från i 
detta fall födelseboken föres upp på 
ansedlar som skrivs in i ett DBaseiIi pro- 
gram som så småningom ska sändas på 
diskett till Linköping. Dar kommer 
Fryksände att Iankas samman med lik- 
nande Iasningar från andra församiingar 
i Sverige för att så smaningom bida en 
något så när total beskrivning av Sveri- 
ges befolkning. 

Inskrivning i dataprogrammet sker med 
bokstavstrogen återgivning, vilket inne- 

bär att sökning inte kan ske på vanligt 
sätt. Som bekant kan namnet Gettnd till 
exempelstavaspåenmiingdsatt,G&t- 
rud, GarthniQ Giertru etc. Det iinns IOS- 
ningar till detta men & år än så Lange 
rätt komplicerade. 

H d d  Persson 

Fotnot 1. FMelseboken för Frykshde 
1707-1765 är redan bearbetad av f ad- 
junkten vid realskolan i Torsby Knut 
Malmström, ett arbete som Torsby kul- 
tumämnd 1981 Ut trycka i stencilerat 
utfirande. Hur noggrann Malmstrom än 
var så kan nu konstateras att en del fel 
finns som kommer iiam vid denna an- 
dra genomgång av Irallmaterialet. 

Fotnot 2. under vintern kommer dess- 
utom samma födelsebok att saiuf8ras av 
VWands  Slaktforskarforening med 
rättelser i databearbetning, med mrma- 
Iiserad stavning och sortering i datum, 
fader, moder och ortordningar. Antalet 
fadda utgôr cirka 5870 f& sodoiania 
Fryksände, Ostmuk med Lekvattnet och 
Vitsand 



En guldgruva för släktforskare 

Vid folkrörelsearkivets arsmöte i Pr höll Lars-Gunnar Sander ett föredrag om 
slaktforskning och d i  i synnerhet vad en släktforskare kan finna i Folkrörelse- 
arkivet. Föredraget i sin helhet kommer att finnas i kommande utgava av 
Wermlandica Med författarens och Föreningen för Värmlandslitteraturs be- 
nägna tillstånd Aterger vi här delar av föredraget. 

Den som har sina rötter i Värmiand bör 
inte missa att besöka Folkrörelsemas Ar- 
kiv i Gamia Badhuset i Karlstad som för- 
varar en hel del material av ett slag som 
man med utgångspunkt från namnet inte 
skulle förvänta sig att Wfh på dar. Och 
har man tur, vilket inte alls är omöjligt, 
kan arkivet visa sig vara en verklig guld- 
gruva för släktforskaren. 

Hembygdsforskaren och skriftstäilaren 
Linus Brodins bibliotek utgör en unik 
boksamling under ett och samma tak, 
innehallande värmländsk historia fram- 
för alit i form av släkt- och sockenböcker. 

Vissa böcker har Atskilliga år på nacken 
som till exempel Carlstads Stiftstidning 
i inbunden form från bö jan av 1800-ta- 
let. Dessa band är försedda med person- 
register, vilket inte är alltför vanligt i 
publikationer av detta slag. Har man en 
värmländsk prästman i släkten, som av- 
led vid denna tid, kan man således snabbt 
slA upp nekrologen över honom i stifts- 
tidningen. 

Antalet värmiändska släktböcker är be- 
tydligt större än vad i varje fall jag anat 
Det insåg jag först sedan jag sett Linus 
Brodins bibliotek. Många av dessa är fiån 
tidigt 1900-tal. De lockar till läsning ef- 
tersom redigering av bild och text fak- 
tiskt verkar vara bättre än i nutida släkt- 
böcker. Ett särskilt spännande inslag är 
mängden av mycket gamla fotografier av 
gårdar och personer. 

Biografier 
Om man har anfader i Karlstad, får man 
inte försumma att ta en titt i Carl Ema- 
nuel Nygrens biografiska samlingar. 
De består av ett komegister innehåiiande 
karlstadsbor fran äldsta tider och framat. 

Vad Nygren är för Karlstad är Femow 
för Filipstad. Fernows släkttavlor över 
filipstadssläkter är kanske Folkrörelse- 
arkivets förnämsia raritet. Originalen far 
inte lånas men de är tillgängliga för fors- 
karen på mikrofilm. 

En annan typ av biogra6er är Emil Sund- 
bergs Karlstadsstudenter för vissa år- 
gångar under senare delen av 1800-ta- 
let. De maskinskrivna foliosidorna utgör 
en synnerligen intressant läsning. För 
varje student presenteras en antavla, van- 
ligen omfattande cirka sju sidor. 

Bland handskrifterna finner man folk- 
skolläraren Petrus Westlinds nedteck- 
ningar fran sin forskning om Vitsand. 
Han beskriver bland annat hur man hade 
det under nödåren kring 1868. Ett ta- 
lande bevis för den stora nöden är rä- 
kenskaperna för de så kallade undsätt- 
ningslånen. 

I Folkrörelsearkivet förvaras också ett 
antal släktutredningar av hög klass. Ett 
utmärkt exempel är kronolänsman 
Lars-Gustaf Bengtssons släkt. Förutom 
mAnga släkttavlor och ett register sa 
kompletteras utredningen med en impo- 
nerande samling mycket gamla foton av 
släktmedlemmar. Bland övriga släkt- 
utredningar kan namnas Hammarén 

Hammarö samt slakttavlor över slak- 
terna Ullholm och Fryxell. 

Innehållsrika dagböcker 
Dagböcker brukar vara innehållsrika, så 
även de som förvaras hos Folkrörelse- 
arkivet. En dagbok som jag faste mig 
särskilt vid var Johan Erik Bodins. Han 
var predikant i Ansgariiföreningen och 
som sådan reste han land och rike runt 
vid sekelskiftet. Under sina resor fyllde 
han en hel serie tjocka dagböcker med 

T v Gussie Wennberg, maka till Carl 
Wennbee, Karlstad, med twi vdninnor 
j& i detta fotojdn cirka 1905 ge miljdn 
och bild av damernas tygrika klader. 
Fotograf dr Julie Asker med ateljéer i 
Tmssnds (.v och Kristinehamn. Ellhör 
Cdstads-Gillets bildarkiv. 

tatskrivna dagboksanteckningar. Där 
beskriver han vädret dag för dag, plat- 
serna han besökte och människorna som 
han träffade. Slaktforskaren uppskattar 
naturligtvis ortregistret i slutet av varje 
bok. 

Man kan säga att husförhörslängderna 
utgör basen för släktforskningen i vårt 
land. Men i senare tid förde aven nikyr- 
korna och nykterhetsföreningarna med- 
lemsliggare som i ganska stor utsträck- 
ning liknar statskyrkans husförhörslang- 
der. Liksom i husförhörslängden finner 
vi också här kolumner för till exempel 
fódelsedata, in- och utilyttning samt an- 
teckningar. 

Här har jag endast redovisat några smak- 
prov på den nytta släktforskaren kan ha 
av Folkrörelsearkivets material. Uppräk- 
ningen skulle kunna fortsätta med många 
fler exempel. 

Lars-Gunnar Sander 



Arkivdepån i Forshaga 

Vi har i anslutning till Lars-Gunnars 
artikel om folkrörelsearkivet gjort ett 
besök p i  depån i Forshaga. Den ä r  in- 
rymd i den byggnad som skulle blivit 
vattenreningsverk vid Mölnbacka- 
Trysils sulfitmasseindustri i Forshaga. 
Där har Folkrörelsearkivet i Värm- 
land tillsammans med Värmlandsar- 
kiv IAtit inrymma en arkivdepå. 

En dag i maj besökte Vannlandshor 
depån och arkivarie Anette Calen. Hon 
förevisade depån och berättade bland 
annat att material fr%i de olika arkiv- 
bildama laggs upp ämnesvis och sorte- 
rat på socknar. Inom varje arkivbildares 
arkiv placeras dokumenten enligt all- 
männa arkivschemat. 

Inte bara dokument forvaras. Där finns 
aven till exempel regalier som använts i 
nykterhetsloger samt idrottspriser. 

En 78-varvsskiva med Per Albin Hans- 
sons tal på fredsdagen finns aven i de- 
pån men den får man inte utan vidare 
lyssna på. Den ingår i socialdemokrater- 

Volym Dl: I Pbn Baptistförsamlingen i 
S& med utdrag ur medlemsmatrikeln 
för år 1886. Foto Bernhard Granholm 

nas arkiv. För denna arkivbildare har 
utfärdats specialbestämmelser. Dess ar- 
kivmaterial är inte tillgängligt utan till- 
stånd från partiets kansli. 

Eljest är så gott som allt material i de- 
pån tillgingligt och kan f3 läsas i Gamla 
Badhuset. 

Forskaren har alltsa att bestäila materia- 
let i Gamla Badhuset helst veckan före 
ett forskningsbesök. Hämtning av arki- 
valier ur depån sker p& tisdagar och tors- 
dagar. 

Depån inrymmer aven ett filmarkiv där 
temperatur och fuktighet hålles inom 
faststäilda gränser. Där skall mikrofilm 
kunna bevaras i minst 200 år. 

BGm 

Anette Calén visar afischerför Anna-Lisa Granholm. Foto Bernhard Granholm 



Erick och Stina till Amerika 
Erick and the Ties that Bind är berättelsen om Erick Sivertson 
Nortomme, född 1852 i byn Hovin i Gauldalen söder om Trond- 
heim, och hans hustru Stina Jonsdotter, född 1862 i Kymmen, Gräs- 
mark. Författaren Lyle E Siverson, San José CA, är sonson till Erick 
och Stina. 

Gunnel Kvamström vid Emigrantre- 
gistret i Karlstad har skrivit om Svensk- 
Amerikanska släktkrönikor i Werm- 
landica 1992. Hon säger i företalet till 
artikeln: 

-Många som söker eper sina röaer re- 
.dwisar sedan sin forskning i form av 
sloktböcker. I & bbocker som skänkis till 
Emigrantregistret i KarIstadj av både 
M(erik<uLska och svenska forskare, har 
sjdlvfallet de flesta släkterna vdrm- 
h d s k  hc9rkom.d Men hdrf ins  och; 
s ~ ö c k e r  från andra landskap. Ge- 
menscuntfor & ~ a f o r f & a r n a  är en 
vilja atf Overfora sldlktens muntliga tra- 
&n till tryckt fonn 

Erick och Stina fick tolv barn mellan åren 
1881 och 1908. Av författarens företal 
framgår att det är tack vare deras berät- 
telser som boken kunnat bli till. Sam- 
stämmigheten i dessa berättelser, som 
gått vidare till barnbarnen, är så stor att 
författaren utgir från att de är sanna. 
Släktens härstamning från Norge och 
Sverige har dokumenterats genom far- 
brodern Godney Siversons forskning. 
Hans sumwWällning av slakttradet har 
författaren innefattat i följande ord: 

- Han hade ett äkta intresse for varje 
p ~ ,  w, ZÖV OCA knopp på s-crda 

Farbrodern John Siverson besökte Norge 
och Sverige och kunde komplettera 
Godfreys forskning. 

Den yngsta fastern, Agnes Siverson 
Trygstad, har varit en rik inforrnations- 
kalla Hon var den som längst bodde kvar 
med föraldrarna och hon hörde dem tala 
om alla sina minnen från "de gyllene 
åren7'. Hon stäilde fragor och de hade tid 
att svara. Under collegetiden skulle hon 

skriva en sjalvbiografisk uppsats och till- 
bringade många timmar med sin far, då 
de gick igenom släktens öden, Uppsats- 
ens titel var Mitt Arv och den bö jade så 
här: 

- Att kunna skryia med kunglig här- 
komst vore kanske mycket Onskvärt av 
mång4 men i mina ögon f m s  tid inget 
b&treoch frnareän aithärdammofiån 
engrupp av dikta, rät@zmma och arbet- 
samma matrniskor. De var matrnlrkor 
som var Uitresserade av atf leva ett me- 
ningsfulii liv, & strdva for forbaaring 
och villiga atf ge livet sitt bua Ett ont 
med &ssa ideal är en av liv& rikade 
och dyrbara.de gåvor, en gåva for vil- 
ken jag är djupt tacksam. 

Flera kusiner har i sina berättelser bi- 
dragit med många lustiga episoder från 
föräldrarnas barndom. Det är sina "nära 
och kära" som författaren skildrar och 
alla repliker han har lagt in i texten har 
gjort berättelsen mycket levande. I före- 
talet riktas också ett tack till Bo Cider, 
Emigrantregistret, för god hjälp i forsk- 
ningen kring emigrationen och Värm- 
lands historia. 

The Wedding 
Boken börjar med dagen för Ericks och 
Stinas bröllop. Man får följa Stinas tan- 
kar när hon vaknat på morgonen och det 
ännu är tyst i huset. Föräldrarna och sys- 
konen passerar revy, likaså de dagliga 
sysslorna. Rum efter rum i det timrade 
huset beskrivs. Tankarna gick vidare till 
Eric och hans dagliga sysslor och hur hon 
snart skall dela dessa med honom. Hon 
W e  på åren som gatt sedan de l m -  
nade Sverige, på skolan som inrymdes i 
deras hem och dit Erick kom som lärare. 
Hon tänkte pi  sin konfirmationsdag ett 
halvt Ar tidigare som också ägt mm i 

hemmet, eftersom Kviteseids församiing 
ännu inte hade någon kyrka utan man 
brukade ha gudstjänsterna hos dem. Hon 
var sexton år och Enck tjugosex år. 

Också Erick vaknade tidigt och man får 
följa hans tankar som går till dagen, då 
han kom som lärare till Kviteseid. Hur 
han lärde känna och tycka om Stina och 
hennes familj. Tankarna fortsätter kring 
de många vardagliga händelserna i sko- 
lan och på hans farm, fram till den dag 
när Stinas far och han beger sig iväg för 
att ta ut lysning. 

Kapitlet avslutas med en utförlig skiid- 
ring av brtillopshögtiden på Kymmens 
farm (Stinas hem), av såväi gäster, kläd- 
sel och mat som själva vigselakten. 

Erick's Roots in Nomay 
Detta kapitel på tjugotvå sidor om Ericks 
rötter i Norge skildrar också resan till 
Amerika och den första tiden dar. Man 
får en detaljrik redogörelse om fösa- 
dema, om torpet Nystuen under gården 
Nortomme i Horgs församling, Gadda- 
len, om Encks barndom och om levnads- 
förhållandena vid denna tid. Ericks öns- 
kan att bli lärare föreföll omöjlig för en 
torpareson. 

De bistra tiderna påverkade många fdn 
Horg att emigrera, också Ericks famiij. 
Torpet såldes för att få pengar till biljet- 
ter At fadern och Erikcks äldre bror och 
syster. De ville inte att den femtonårige 
Erick skulle följa med, eftersom han inte 
kunde bli konfirmerad före avesan och 
det var ju ovisst nat detta skulle kunna 
ske i Amerika. Men sockenprästen ord- 
nade dispens för honom och ytterligare 
en pojke fdn Horg så de blev kontirme- 
rade i Nidarosdomen strax före avresan 
från Trondheim. Det var en stor upple- 
velse för Erick att för första gången i sitt 
liv komma till Trondheim och att dess- 
utom bli konfirmerad i den stora domen. 

berresan för den grupp på 23 personer 
fdn Horg, som samtidigt emigrerade den 
13 maj 1867, är utförligt skildrad. Efter 
fem månader anlände de till LaCrosse i 



Erick och Stina. . . 
Fortsättning från sida 5 

Wisconsin. De hade dA färdats frAn 
Quebec och över Stora sjöarna till Chi- 
cago, därefter med hjulångare på Iilinois 
River söderut till StLouis och sedan på 
Mississippi norrut till LaCrosse. 

Fadern och syskonen fortsatte till StPaul 
och vidare västerut för att få arbete som 
järnvägsbyggare, system som kocka. Till 
sin besvikelse var Erick för liten och Men 
för sådant arbete, så han fick mot en ringa 
lön samt kost och logi arbete hos en fa- 
milj fran Horg, som hade en farm vid 
LaCrosse. Under hela vintern hörde han 
ingenting fran fadern. 

SA snart som isen smält och bAttrafiken 
kom igång på Mississippi, köpte han för 
sina få kontanter en biljett till St.Paul. 
Men var skulle han söka fadern? Han fick 
rådet att söka vid järnvägsbygget mot 
Mankato. Pengarna var slut och för sitt 
uppehäile och för att kunna resa vidare 
mot Mankato, var han tvungen att söka 
arbete i St.Paul. Till slut lyckades han få 
anställning hos en bageri- och restau- 
rangägare. Men lönen var liten och det 
såg ut att aldrig bli tillräckligt till bit- 
biljetten. 

DA bestämde han sig för att vandra till 
fots. Han följde en mindre vag som först 
gick utmed Mississippi och sedan utmed 
Minnesota River. Övernatta fick han göra 
utomhus. När han kom fram till Man- 
kato, SA gick han till förläggningens 
mattalt och där satt hans far och At. Gläd- 
jen blev stor på ömse håll. 

Erick fick arbete i Ottawa, inte så långt 
f%n Mankato, hos en walesare som hade 
både affar och farm. Erick bodde på far- 
men men arbetade både här och där i af- 
f&en. Han lärde sig engelska med wale- 
sisk accent, som följde honom livet ut. 
Av tyska invandrare lärde han sig också 
något av det tyska språket. PA vintrarna 
fick han tillEdle att gA i skola. Han läste 
alla kurser och kunde sA srniningom 
hjäipa till med undervisningen av de 
yngre eleverna. Den önskan om att bli 

Iarare, som syntes ouppnåelig för torpare- 
sonen i Norge, hade nu gåti i uppfyllelse, 
när han fick intyg på att han kunde un- 
dervisa. 

Modem och de andra syskonen lämnade 
Norge på våren 1869. Under hösten och 
vintern bodde de tillsammans med fadern 
i tält vidjämVagbyggariägret i Mankato. 
PA våren 1870 flyttade familjen, utom 
Erick, till Kragero township, Chippewa 
County, Minnesota, där det redan bodde 
många invandrare från Norge. Första 
bostaden var en jordkoja och fadern ar- 
betade både pA farmen och med jämvags- 
bygge. Efter att ha arbetat sju år i Ottawa, 
så köpte Erick år 1874 mark i Watson, 
Lac QUI Parle County, inte långt från där 
föraldrama bodde. 

Stinas Roots in Sweden 
Kapitlet omfattar 34 sidor och det bö rjar 
med att man får följa prästen i Grkmark, 
när han falrdas genom den vackra byg- 
den till Hailestomta i Kymmen. h e t  är 
1862 och hans ärende är att välkomna 
den nyinflyttade familjen till Gräsmark 
och samtidigt döpa den nyfödda dottern 
Stina. Fadern var född i Gunnarskog och 
modem i Brunskog. 

De kommande åren blev strävsamma och 
det var sällan tillräckligt med mat. 
Högtidsstunderna för Stina var guds- 
tjänsterna i Gräsmarks ky-rka, f m s t  för 
musiken och psalmsången. 

Emigrationen från Gräsmark hade bör- 
jat och breven fiån Amerika piverkade 
Stinas föräidrar att också utvandra. Fa- 
dern emigrerade i maj 1869 över Kris- 
tiania. Han fick arbete som besättnings- 
man pA ett alldeles nytt fartyg och däri- 
genom biljetten till halva priset. Desti- 
nationen var Quebec och därefter for han 
vidare över Stora sjöama till Milwaukee, 
Wisconsin. Sedan följde han en av emi- 
granter väi upptrampad "oxspannsväg" 
till StPaul. Där blev hanvärvad förjäm- 
vägsbygge och fick biljett till Mankato, 
Minnesota. 

Modem och de Atta barnen kunde inte 
emigrera förrän Stinas far hade tjänat 
ihop pengar till biljetter At dem. Men i 
slutet av 1869 lämnade hon och nu nio 
barnen Gräsmark. I september hade yt- 
terligare en dotter fötts. Tillsammans 
med en morbroder till Stina åkte de till 
Kristiania, där de hyrde tre små rum. 
Morbrodern och modem fick snart ar- 
bete, modem som hembiträde i en för- 
mögen familj. System Emilia 12 år och 
Stina 7 år fick se efter två mindre sys- 
kon och babyn på 3 månader samtidigt 
som de agnade många timmar At att stic- 
ka täcken. 

Fadern, som var en duktig snickare, an- 
vände varje ledig stund till att f ö f l - g a  
nyttosaker som han sålde. Med tillskott 
av de förtjänstema hade han redan på 
varen 1870 fatt ihop tillräckligt med 
pengar till biljetter At familjen. Den 9 
april påbörjade sallskapet den långa f&- 
den till Amerika. Stinas mor var mycket 
orolig över hur hon med alla de smA 
skulle ta sig ombord på fartyget. Mor- 
brodern och de tvi äldsta pojkarna skulle 
se till att kistor och koffertar kom med. 
Modem bar en packe filtar och den Atta- 
månaders babyn. Emelia bar mååringen 
och höll treåringen vid handen Stina fick 
ta ansvaret för femåringen och sexå- 
ringen och dessutom hade de sängkla- 
der att bära. Med 260 emigranter om- 
bord så blev det trångt där de skulle sova 
och där de skulle laga mat. 

Överresan skildras utförligt bAde när de 
för att undvika kollision med ett isberg 
kom ur kurs och också den svåra storm 
som varade i &A dygn. De dygnen fick 
de tillbringa i mörker under däck. Inga 
lyktor fick tändas på grund av den stora 
brandfaran när fartyget hävdes hit och 
dit. Den lilla Attamånaders dottern kia- 
rade inte påfrestningarna utan dog och 
fick begravas i havet. 

När de landsteg i Quebec, så försvann 
lilla sexåriga Maria och morbrodern och 
de äldsta barnen fick leta efter henne. Till 
slut hittade de Maria tillsammans med 
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ett gift par, som hon lart känna under 
resan. Stinas mor upphörde aldrig att 
undra över om paret hade tänkt ta med 
sig Maria som sitt barn. 

Efter fyra månaders resa kom de till 
Milwaukee, dar fadern mötte dem. Han 
tog dem till Mankato, dar de fick bo med 
honom i en liten barack i iägret för jani- 
vägsbyggarna. Men det blev ändå bekvä- 
mare än de trånga utrymmena pA farty- 
get och alla var tacksamma och glada 
över att vara tillsammans igen. Stina har 
bedttat att modem ofta sjöng med sina 
barn, både Vannlandssången och psal- 
mer. 

PA våren 1871 valde Stinas far och mor- 
bror ut "land" intill varandra i Lac Qu 
Parle County. Men de arbetade kvar vid 
järnvägsbygget till i mars 1872. DA hade 
fadern sparat tillräckligt med pengar för 
att köpa en kiirra, redskap, ett par oxar, 
en ko samt ett par nya skor till sin hus- 
tru. Med ailt detta drog de till fots iväg 
utmed Minnesota River. Bitvis fick de 
minsta och Stinas mor, som skulle ha 
barn i april, åka på kärran. De övemat- 
tade under bar himmel och tände eldar 
för att värma sig och laga mat vid. Inga 
broar fanns utan de fick vada över bäckar 
och floder, som efter snösmältningen 
hade mycket vatten. Strax innan de var 
framme vid målet Lac Qui Parle County 
måste de ta sig över Chippewa River, som 
då var mycket djup vid vadstället. Vat- 
ten nådde upp över botten av kärran och 
oxarna måste sträcka på halsarna for att 
det inte skulle nå över deras huvuden. 
Alla kom över men en del husgeråd och 
kartongen med de nya skorna drev bort 
med strömmen. 

I fortsättningen skildras nybyggnads- 
tiden p& farmen som de kallade för 
Kymmen. Första tiden bodde man som 
sA manga andra i en torvkoja. Alla 
familjemedlemmarna hjäpte till med ar- 
betet Da Euuis sysslor som passade också 
för de yngsta. Först när de utfort sitt ar- 
bete fick de leka Sammanhållningen var 
god bland nybyggarn och man får veta 
namnen på grannarna och varifrån de 
kommit. 

i . 
CUB \\; *BAHAMAS 

Merida- p y..  

Första årets skörd såg ut att bli bra men 
så kom gräshopporna. Det de inte At upp 
räckte bara för familjens eget behov och 
ingenting blev över att sälja eller byta 
till andra förnödenheter. Den värsta snö- 
storm som de någonsin upplevt inträf- 
fade i januari 1873 och varade i tre da- 
gar. Den kom utan förvarning när 
f ö r ä l h  var på besök hos en granne 
och när Stinas far den andra dagen för- 
sökte gA hem tiil barnen, så höll han på 
att omkomma. Han blev liggande med- 
vetslös men hunden som han hade med 
hittade hem och fick de äldsta pojkarna 
att förstå att något hade hänt. De följde 
med hunden så att de hittade sin far och 
kunde bära hem honom. 

Efter vårbruket 1873 bö jade de bygga 
ett riktigt hus. Under vintern hade de kört 
fram timmer och gjort i ordning till bygg- 
naden. Det var med glädje och tacksam- 
het de flyttade in i det nya huset fiån jord- 
kojans smutsiga golv. Inte förrän 1881 
fick Stinas far homesteads certifikat pA 

den mark han stakade ut l87 1. Han hade 
också köpt mera mark av grannar och 
av järnvägsbolaget, så h e n  hade 1200 
acres prima &e jord och 1% acres skog. 
Certihkatet på den sist inköpta marken 
kom inte för- 1883, fem månader ef- 
ter hans död den 2 november 1882. 

The Years on the Watson Farm 
Här skildras åren 1878-1889 med Erick 
och Stina och deras växande familj. Den 
första vintern efter bröllopet, då bådavar 
sysselsatta utomhus, hade de god tid att 
riktigt lära känna varandra. Det var då 
de berättade om barndomstiden, om 
emigrationen och om den första tiden i 
Amerika innan de trmades. Man far 
också reda på Ericks alla syskon och de- 
ras familjer, som är deras grannar i Wat- 
son. PA söndagarna deltog de för det 
mesta i Kviteseids församling, där Stinas 
släkt var medlemmar och Erick varit 1ä- 
rare. Men de kande också tillhörighet till 
Sion Church i Watson. Där var de flesta 
av Ericks slaktingar medlemmar. 



Erick och Stina. . . 
Fortsättning från sida 7 

PA vilren 1879 pilbörjades järnvägen 
S.Pau1-Dakota och mAnga nybyggare 
kunde få arbete där. Staden Miland växte 
upp inom det område där medlemmama 
i Kviteseids församiing bodde. Samtidigt 
växte också staden Watson upp men 
Erick och Stina hade mera kontakt med 
Milan trots att det var närmare till Wat- 
son. Av det som producerades på farmen 
kunde de säija till Milan och Watson. 
Skörtiama varierade och priserna gick 
upp och ner men trots det kunde de un- 
der åren utöka farmen och göra hemmet 
mera komfortabelt. 

Kurs vid 
Högskolan 
i Karlstad 

Till våren böjar en kurs i 
Lokalliistoria - material och 
metod, 10 poäng. 

Denna kurs kommer att gå 
kvällstid på onsdagar. 

Upplysningar kan erhållas 
av Peter Olausson 

telefon 054-83 84 28 
eller 0533-3 10 24 

Anmälan senast 15/10. 

Anmälningsblanketter kan 
erhållas genom antagnings- 
expeditionen 

telefon 054-83 80 00 

Kursschema och litteratur- 
lista erhåiles genom Solveig 
Eriksson 

telefon 054 - 83 82 95 

När deras första barn, Sophia, föddes, så 
bestämde de att deras efternamn skulle 
vara Siverson och inte Sivertson eller 
Nortomme. 

Man far veta vilka som Stinas syskon 
gifte sig med och det är genomgaende 
med skandinaver. Erick och Stina tog 
aktiv del i byggmdet av Kviteseids kyrka. 
Det gällde insatser av bilde arbete och 
pengar. Stina var också en av initiativta- 
garna till East Side Ladies Aid i Kvite- 
seid. Hennes morbror hade 1877 varit 
med och startat en förening for hjälp och 
missionsarbete i Kviteseid men avsiån- 
det gjorde att Stina inte kunde vara där 
så ofta. DWor ville hon starta en före- 
ning i församlingens östra del. 

En svilger till Stina hade ett varuhus i 
Milan och planerade att öppna ett också 
i Louisburg, en uppvikande stad 20 miles 
från Milan. SvAgern föreslog Erick att 
bli hans kompanjon och ta hand om va- 
ruhuset i Louisburg. Erick hade ju erfa- 
renhet av butiksrörelse efter de sju år han 
arbetetat inom yrket i Ottawa. Det var 
inte lätt att veta, vilket som skulle bli bM, 

Rysslands 
okända svenskar 

Jag vill nämna att tidskriften Populär 
Historia i sitt nästa nummer tar upp en 
sak av allmänt intresse f& Vänniand. 

Under slutet av 1 Soo-talet utvandrade en 
grupp smeder från de värmländska sko- 
garna och etablerade en koloni vid Ural- 
bergens sluttningar. Kolonin växte sig 
stark men slogs i spillror av den ryska 
revolutionen. 

Artikeln kommer i nr 5 med beräknad 
utgivningsdag 6 oktober. 

LeifNorbn, Bankeryd 

att fortsätta med farmen eller flytta till 
Louisburg. En fördel med att flytta dit 
var att barnen kunde få bättre skolgång 
där äu vid Watson farm. SA till slut be- 
stämde de att arrendera ut h e n  och 
flytta- 

När Erick körde nyttlasset, så tänkte han 
p3 alia släktingar och vänner de måste 
lämna för att böja på nytt. Han beslöt 
vända tillbaka till f-en för att stanna. 
Men då sade Stina att detta hade de ju 
diskuterat fardigt, så nu borde han alit 
aka iväg med fiyttlasset och hämta henne 
och barnen dagen darpå. DA blev Erick 
lugn och kände att de gjorde rätt. 

Gunnel Kvarnström 

Fotnot. Beställ Wermlandica 1992 på 
Emigrantregistret och läs om den spän- 
nande fortsättningen. Erick och Stina 
fick många lyckliga år tillsammans med 
inte bara vin i bägaren. Inte minst bely- 
ser berättelsen de svårigheter som mötte 
invandrare i ett frammande land och om 
hur de acklimatiserade sig. HP 

Det kom ett brev 

Samtidigt med beställning av pärmen 
Östmarks Födde 1765-1820 skriver leif 
Noren, Bankeryd, följande: 

Dessutom skulle jag vilja att i Värm- 
landshor få framfora ett hjärtligt tack 
till Yngve Fredsberg i Östmark för den 
hjälpsamhet jag rönt bAde före och un- 
der mitt släktforskarbesök i Östmark. 

Han var enastående och är val värd en 
stor bukett av sommarens alla blommor! 



Fortsatt brevväxling med SVAR 

Som svar på Ditt brev 1994-04-27 Ear vi 
lämna följande: 

De nillnlmer som konverteras av SVAR 
är de s k mormonfilmerna. Kvaliteten 
kan därför variera beroende dels på for- 
lagan vid mikronImningstilifället, dels 
på den tekniska utrustningen på kame- 
rorna under 1950- och 1960-talet. Vid 
konverteringen Atgärdas brister så långt 
nutida teknik medger. I Junsele används 
den gängse förminskningsgraden vid 
konvertering: fran 35 mm till 16 mm. 

Jämförelsen med de långt senare mikro- 
filmade volymerna fiån HLA med SVAR 
nummer S09878 är inte korrekt, efter- 
som dessa är filmade med modernare 
kameror och med möjligheten att höja 
och sänka kameran beroende på voly- 
mens storlek, d v s individuell behand- 
ling av volymerna. 

Texten på indextavlan är inte alltid läs- 
bar heller bland kyrkbokskorten. 

Den röda fagen pA indexraden ingår i 
SVARs sortiment. 

I detia brev går jag inte in på de yiterli- 
gare aspekter som Du tagit upp i arti- 
keln i VärmiandsAnor, vilken kommer 
att besvaras separat. 

Det bifogade mikrokortet har nöjaktig 
läsbarhet och jag ser inte &got skäl till 
att byta ut volymen. Jag förutsätter att 
den andra volymen är av likartad kvali- 
tet. 

Jag sänder såväi Ditt brev som mitt svar 
for kännedom till Märit Fämiöf, som är 
platschef i Ramsele för SVARs depi3 och 
rådgivare för konverteringsarbetet i Jun- 
sele. 

Med vanlig hälsning 
Svensk arkivinformation SVAR 

Irma Ridbdck 

Irma Ridbäck fran SVAR har kom- 
menterat mina synpunkter p& SVARs 
konvertering av domboksmaterialet. 
Se brev i spalten till vänster. 

P& en punkt hade jag direkt fel och det 
var betraifFande jamförelsen med en £h- 
ning utford av landsarkivet i Härnösand. 
Det gäilde de renoverade domböckexna 
från V&temorriands län i Svea hovrätt. 
Jag visste inte att dessa var filmade av 
mormonerna och trodde att det nu rörde 
sig om nylilmning i Junsele. Men Sven 
dessa mikrokort är konverterade från 30- 
40 år gamla ruilfilmer och dålig kvalitet 
i förlagan kan inte skyllas pA personalen 
i Junsele. Jag ber m o r  personalen om 
ursäkt för mitt påstående om dessa kort. 

Att bilderna är orienterade som de är på 
korten beror ju på hur de låg pi3 rulifilme- 
rna och att vid konvertering vända varje 
bild 90' är väl teoretiskt inte omöjligt 
men orealistiskt att genomföra. Det 
mesta av domboksmaterialet är skrivet 
med så stor stil att den är läsbar även vid 
förminskning till 50 bilderlkort. Men stor 
del är skrivet med liten stil. I material 
jag undersökt kan det röra sig om 10- 15 
% som har liten stil. 

PA en punkt är jag inte nöjd med irma 
Ridbacks svar. Jag klagade pA att index- 
raden på korten har mörk färg och Rid- 
bäck svarar att detta ingår i SVARS sor- 
timent. Detta visste jag ju om; annars 
hade jag inte klagat! Jag hoppas vi fär 
war på den fdgan vid SVARs besök i 
september, det vill säga om man tänker 
Frang& de mörka och svårlästa indexra- 
derna. 

Som framgår av artikel på annan plats, 
så fortgår konverteringen och jag vill ge 
:n eloge till personalen i Junsele för den 
snabbhet med viiken man arbetar sig ige- 
nom materialet. Till viss del konverterar 
man ju också sådant som saknas hos läns- 
iblioteken och således ej gått att l h .  
3et är bra. Man far väga detta mot den 
uitik jag framforde i förra numret av 
VärmiandsAnor. 

Det är varierande kvalitet på det mate- 
rial man konverterar. Jag nybe-de ett 
av de kort jag klagat på och fick då ett 
där flertalet mtor har bättre kvalitet, men 
då har A andra sidan ett par rutor så tunn 
text att de är svArlästa av den anled- 
ningen. 

Bernhard Granholm 

SVAR 
information 
Domböcker 
preliminär 

konverteringsplan 

och månad nedan anger 
n& materialet är färdigt för 
användning. Förskjutning i 
tid kan uppkomma av olika 
skäl till exempel krångel 
med maskinerna. 

Arkiv Beräknas 
klart 

Svea hovrätt 94-03 

Göta hovrätt 94-06 

ULA: län O 1  ej Sthlm stad 
l& 03 94-11 
län 04, 18, 19 95-05 
(avser endast hov- 
rätter) 

ULA stader 96-05 
Om konvertering av rullar 
radhusrätter (RR) inom 
ULA-distrktet kan ske 1995, 
prioriteras dessa före rullar 
som rör Stockholms stad. 

Aterstaende län kommer att 
förtecknas i ny konverte- 
ringsplan, som beräknas ut- 
ges cirka 95-05. 



Fryksande socken 
Fryksände socken liksom större delen av Sverige upplever under 
1600-talet en omfattande utveckling. Detta trots att de otaliga kri- 
gen decimerar befolkningen och tvingar fram stora skatteuttag. 
Aren närmast före och efter 1630 blir de besvärligaste för allmogen 
i Sverige. Utskrivningarna till armén är som störst och fler och fler 
skatter har införts för att bekosta krigen. 

Från en skattelängd år 1600 far M reda 
pA att antalet gårdar i Fryksände detta år 
är 48 st. 1628 års mantalslängd säger 76 
gårdar som har stigit till 96 år 1648,162 
år 1673 och 195 år 1697. Det ger en fyr- 
dubbling av antalet gårdar p5 hundra år. 

Finnar vandrar in 
En bidragande orsak till denna ökning 
är naturligwis finninvandringen. Första 
gangen finnarna uppträder i mantals- 
längderna är år 1646. DA redovisas 11 
gikrdar, 1665 har antalet stigit till 23, 
1679 är det 17 och 1697 18 finngardar. 
Några exakta uppgifter pA antalet inne- 
vånare går inte att få. Mantalslängderna 
redovisar inte samtliga familjemedlem- 
mar och förmodligen inte heller samt- 
liga familjer. Den enda bevarade husför- 
hörslängden, den från 1698, är dessutom 
i långa stycken oläslig. Ett medeltai p4 5 
personer per hushåll är kanske en nm- 
lig gissning, vilket i så fall skulle utgöra 
en totalbefolkning i socknen på cirka 
1000 personer vid sekelskiftet år 1700. 

Trots den mycket stora utskrivningen av 
soldater som äger rum under 1600-talet 
ökar befolkningen markant under detta 
århundrade. Orsaken torde vara bättre 
levnadsvillkor än tidigare, d& antalet 
i n n e v k  varit i det närmaste oföränd- 
rat. En kombination av bättre jordbruks- 
metoder, bättre tillgång på jord och for- 
bättring av bostäderna verkar vara skä- 
let. 

Nyodlingens tid 
Från cirka 1580 ser vi att upptagningen 
av ny mark skjuter fart och pågår, med 
en kort stagnation 1625-1640 på grund 
av krigen, med oförminskad styrka un- 
der hela århundradet. Den nybrutna mar- 
ken kan antingen användas till att skapa 
ett nytt hemman eller utöka befintligt 

hemmans ägor. Mellan 1580 och 1610 
tillkommer ett stort antal nya hemman, 
medan efter 1610 tillkomsten av nya är 
mycket begrimad. Sålunda tillkommer 
under denna tid: 

l58 l Pedersby (Persby) och Aspa (Aspe) 
1583 Kollerud, habol  ( b e b y ) ,  Mol- 
naryd (Mölnerud), Kielkesryd (Käike- 
nid) 
1597 Önnerud, Smedzby (Smedsenid) 
1603 Bergeby, Heden (Edet) 
1604 Skalleby 
1605 Killingerud 
1623 kronohemmanet Bergsäng 
163 5 Wadjetorp skattlägges 
1636 Ashagen 
1643 Wästanå 
1649 Vitsand 
1650 Långerud 

Invandringen frAn Finland startar sa 
smått under 1620-talet. Finnarna sökte 
sig till de stora s k o g a .  i socknens väs- 
tra delar och sakta växer dessa bosätt- 
ningar upp till gårdar som skattlägges 
med bö jan 1644. 

Första finska hemman 1644 är Norra 
Lekvattnet, Södra Lekvattnet, Bredsjön, 
Runsjön, Ulvsjön, Nona Röjdasen, Man- 
gen och Gransjön samtidigt som en finne 
bosätter sig i det redan tidigare befint- 
liga Spettungen. Därefter tillkommer 
Rattsjöberg, Mulkärn och Vittjärn 1646, 
Södra Röjdåsen 1650, Röjdoset 1653, 
Tväråna 1655 och Arnsjön 1657. 

Bosättningar fanns också pA andra stäl- 
len som inte kom att skattläggas som 
hemman som exempelvis Lilläna och 
BastvAlen cirka 1656, Rörkullen cirka 
1662. Periodvis IAg flera av dessa hem- 
man öde men de allra flesta fortlever in 
till vara dagar. 

Kor och hästar men få svin 
man få en uppfattning om levnads- 

villkoren kan man lampligen studera 
boskapslängder och tiondeiängder. Bada 
var förteckning över erlagd skatt. Bo- 
skapslängderna upprättades 1626-1641 
men finns endast bevarade för sju av 
dessa år. I boskapslängdema redovisas 
djurinnehav samt tota1 utsädesmängden 
gård för gård. 

Medelbonden hade 5-6 kor, en häst, n&- 
gon kviga samt 3-4 iår och getter. Anta- 
let svin var mycket litet, endast cirka l i 
medeltal. Utsädeswingden ligger runt 2 
tunnor, vilket motsvarar cirka 1 hektar 
åker. Förmodligen är uppgifterna om 
utsädesmängd inte tillförlitliga. En an- 
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nan beskrivning några år senare ger en 
bild av större åkerareal och denna torde 
vara korrektare. 

Totalt för hela socknen ger detta 80 går- 
dar med 488 kor och 1421 av samtliga 
kreatur. Den relativt ringa åkerarealen 
och det stora djurinnehavet ger ett in- 
tryck av att man satsade på boskapssköt- 
sel framför åkerbruk men åkerarealen är 
i ständigt växande på de flesta hemman. 
Varken djur- eller XtWki~ehav är sär- 
skilt j-t fördelat bland gårdarna. Det 
verkar som om det var jämnare fördelat 

under 1500-talet. Jöns Markusson i Fens- 
bol brukade hela 2% ha, 14 kor och 21 
övriga kreatur och med denna formögen- 
het får han betraktas som F~ksändes 
mest förmögna bonde. 

Anmärkningsvärt i övrigt är att den ena 
av gårdarna i h e n i d ,  som skattlades i 
slutet av 1500-talet, redan efter cirka 30 
år är en av de rikaste i socknen. Nybyg- 
garen hette Erik och han har vid denna 
tid 1 % ha åker, 10 kor och 27 övriga krea- 
tur. Hans son Jon i den andra gården 
besitter 1 ha, 6 kor och 5 övriga djur. 
ömenid skattlades som % skattehem- 
man men blev förmedlat först till 113 och 
sedan till '/z skattehemman pA grund av 
sin snabba utveckling. Den allra största 
delen av Fryksändes hemman förblir vid 
det hemmantal man satt från bö jan. 

I detta läge skulle det vara bra att se i 
tiondelilngden fran 1626, att se den skörd 
man bärgar p& sina åkerarealer. TyvW 
saknas tiondelangder från åren 1621- 
1640. Se tabell i spalten till vänster. 

Enhet genomgående är skappor. En skäp- 
pa är 2 1 liter spannmal. De förekornman- 
de posterna är malt, havre och råg. Jäm- 
förelser mellan dessa bada längder kan 
vara vanskliga, då man inte vet om det 
var goda eller daliga år. 164 1 verkar vara 

Hembygdsforskaren 
Hans Eriksson 
Oleby, Torsby 

Fryksände 
Hembygdsförening. 

l Artikel ur 
i Kollsbergs Bladet 314 1992 

Tidskrifterna finns i Slakt- 
forskafidreningens arkiv i 
Gamla Badhuset, Karlstad 

ett ganska bra år (1645 ger dock mycket 
battre skördar) och 1620 verkar ocksa 
vara över genomsnittet. 

En märklig observation, som man km 
göra av materialet ovan, är att de flesta 
hemman ökat sin avkastning högst be- 
tydligt, medan de övriga stått nästan 
stilla eller till och med minskat. 

De hemman som gatt dåligt är dessutom 
belagna i ungefär samma trakt. önnerud, 
Wassemd, Kollerud, Röbjörkeby, b e -  
bol, Kälkenid, Mölnerud och Orneby 
gränsar till varandra. För några av dem 
kan den stora knektutskrivningen vara 
en förklaring, till exempel h e b o l  och 
Röbjörkeby, men inte för andra. Tenden- 
sen är lika under en följd av år. Domine- 
rande enskild person är den förut -de 
Jöns Markusson i Fensbol med 18 skäp- 
por 1620 och 15% l64 1 (men 30 skäppor 
1645). 

Hans Eriksson, Oleby 

LBngt in pd 1900-talet var smdbrukarens arbete slitsamt vanli- 
gen utan maskinhjdlp. Bilden &I;& Fensbol norr Torsby dr 
1935. Fr v Ake Hedlund (3, Maria och Axel Persson. 
Foto Harald Persson 



Många arkeologiska objekt i år 

I sommar bar i Värmland flera arkeo- 
logiska verksamheter vant igång, som 
i tid har täckt s i  gott som hela irtusen- 
det. En del av dem pigick ännu i au- 
gusti. Vi redovisar nhgra av utgräv- 
ningarna. 

I Gillberga har man pA terrassen vid 
Högsätershögen invid falaget i Hög- 
säter funnit spår efter vad man tror ha 
varit en stormansgård pA vikingatiden. 
Arkeolog Michael Jerkemark som lett 
utgrävningen har funnit spår av stolphål. 
Avstånden mellan stolphålen samt ter- 
rassens storlek tyder på att det varit en 
stor byggnad. Byälven har tidigt varit en 
viktig kommunikationsled och platsen 
nära ett smalt sund är lypisk för en så- 
dan byggnad. 

I Gnims har på initiativ av bland annat 
Stengänget i Grums och Immuseet ut- 
grävningar gjorts på något de förra miss- 
tänker vara resterna av en medeltids- 
kyrka. Platsen ligger nära Södra skolan 
i Tömte cirka 1 km norr om Edsholms 
borgruin. 

Arkeolog Helena Thöresson har lett 
denna utgravning. Till hjälp har hon haft 
arkeolog Artur Nylin, Gun van den Brink 
från Grums hembygdsförening samt Jan 
Olsson och Jannika Frykberg. 

Man har funnit en husgrund. Helena 
Thöresson har dock inte funnit några 
tecken på att det skulle röra sig om ni- 
gon kyrka Byggnaden kan ha funnits där 
på medeltiden, i varje fall senast p& 1700- 
talet. 

Under 1970-talet byggde man ett dag- 
hem nära området där man nu gräver. 
Det finns nu kvar blott en smal remsa 
orörd mark att undersöka. 

I Kil har man sökt bosättningar vid ett 
gravfält i Mogarden vid Apertin. Man 
har grävt p i  Saxholmen, vid Helgetorp 
i Väse, vid Sund i Säffle, vid Villkors- 
berget pA Värmlandsnäs samt p i  några 
övriga platser. 

Totalt har man gjort arkeologiska under- 
sökningar på ett dussintal platser i V m -  
land. 

Den 23 juli lyfte man upp ångbåten Freja 
ur djupet i Fryken exakt 98 år efter det 
att ångbhten förliste. I biten har man 
funnit kvarlevor efter några av de perso- 
ner som föijde henne i djupet. Även här 
är arkeologer med när man undersöker 
vraket. 

Grums kommun, som for övrigt är med 
och sponsrar utgrävningen i Tömte, har 
av en privatperson anmälts till Iänsa~I~eo- 
logen for att man inte litit göra någon 
arkeologisk förundersökning vid nybygg- 
nad av området kring jämvagsstaionen i 
Grums alldeles i anslutning till ett tidi- 
gare undersökt gravfält. 

BGm 

'W' L' 
Här ä r  anor till en färgstark knekt 
från Köla. Han var min frus morfars 
farfar. 
Källor har varit generalmönsterrullor p i  
Krigsarkivet m fl handlingar, skriftserien 
"i Köla" utgiven av Köla stamma, Finn- 
bygden (numera avsomnad), m fl. Hjalp 
har jag fått av Stig Andersson i Charlot- 
tenberg, som intresserat sig för indelta 
soldater i Köla, Eda och Järnskog. Dessa 
gi.anstrakter tycker jag är speciellt intres- 
santa ur slaktfonkningssynpunkt främst 
på gnind av just dessa soldater och gamla 
genuina bondesläkter, smeder och nnska 
invandrare. Slakhitredningen "Greges i 
Tömte" är ett exempel på inbyggare i 
Vastvarnilands gränstrakter från 1600- 
talet och framat i tiden. 
Mats Sjökvist 
Bohagen 13 4tr 
171 33 Solna m 
Telefon 08-82 26 12 

Kartskiss* utgrdvningsplats Tömte och dess geografiska belögenhet 



p-1Ant 
Gen: I 

av la  

OLOF 
f 1794-01-01 
Ingeborgjorden 

d 1860-12-12 
Ingeborgjorden 

g 1832-12-26 
Sunne 

1IAnsökare: - 
OLSDTR 
K A R I N  

f 1840-09-20 
Ingeborgjorden 

d 1898-08-09 
Ha l ls jö  
Tuna ( Y  ) 

3 1 N ILSDTR - 
MARIA~AJA)  
f 1807-04-08 
Ingeborg jorden 

d 1856-11-18 
l ngeborgjorden 

ör:KARIN OLSDOTTER f 1840-09-20 i Sunne(S) . ffm C9> t Clarence Berggren. S-lan om e j  anges.Snn=Sunne(S) 

f 1756-1 2-1 2 
Ingeborgjorden 

d 1835-06-23 
l ngeborgjorden 

q 1785-12-26 
OLSDTR- - - 
KARIN 
f 1763 

II 
4-7 
PETTERSSON 
SKAGERBERG 
N I L S  

;ki nnerud,Sunne 

d 1 849- 1 2-03 
I ngeborgjorden 
g i Sunne 

OLSSON 
NILS 
f I 766-02-04 
Högen, Sunne 
d 1826-06-1 1 
Ingeborgjorden 

PERSDTR 
MARIA~AJA)  
f 1775-08-1 7 
Tosseber , Snn 
d 1866-04-05 
Bäcken, Sunne 

III 
8-1 5 
NILSSON SKAGERBERG PETTER 
DRANG, Kid I PSMED v STOPAFORS 
1731-08-10 Hal serud.Sunne 

IV 
16-31 
SKAGERBERG N I L S  1688-1 756 
l aS& 'gÖt  - - - -e -  1 and-Ha 1 serud, s ~ n n e  
KRUS ELSA 76V9:l if73 

~ ~ - ~ 8 ~ O - l - e b o r g j o r d e n , S n n  
OLSDTR INGEBÖR~ - - 
1734-03-30 Ingeborgjorden 
1785-1 1-04 1 ngeborgjorden 

1756-11-01 Sunne ( g )  
ERSSON OLOF BONDE 
1730 
1773-07-25Skinnerud 

v 
32-63 
HAKANSSON OLOF ? 
BANGE S T I N A  

1759-1 2-26 Sunne (g) 
SVENSDTR INGEBORG 
1736 Skinnerud? 
1827-01-22 Skinnerud 

NILSSON OLOF BONDE 
1721 -10-05 Högen, Sunne 
1799-05-20 Högen, Sunne 
l-7&5=I-26-S~~me-(g)- 
ERSDTR K A R I N  
171 9-05-16 Spelnas, Snn 
1800-01-17 Högen,Sunne 

SVENSSON PER BONDE 
1738 Tas seberg, Sn 
1809-1 2-1 0 Tosseberg, Sn 
~7&l-Q5-Synfiee(g)- 
PERSDTR MARIA(MAJA) 
1740-1 2-1 6 Tosseberg ? 
1814-04-14 Tosseberg,Sn 

Kolsnäs ,Snn-Halserud. Snn 
ELOFSSON OLOF 1110-1/43 
- Ingeborgiorden , Sunne-d :o ,d: o --------- 
ERSDTR-INGEBORG 1711-1768 
-Ingeborgjorden,Sunne 
ERIK 

-------------- 

....................... 
HAKANSSON ELOF Ingeborgjorden,Sunne 1685-1/51 
~ A R s ~ T R  KEMIN 'Rö6eTgy~iinTe'- - - - T 6 V l X T  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
....................... 

LARSSON SVEN ? 1689-1751 
Skinnerud Sunne-d:g,d:o - - - , -g -,-- 
BENGTSDTR K A R I N  ? T691=1752 
Skinnerud,Sunne-d:o,d:o 
PERSSON N I L S  BONDE 1683-1759 
Högen, ----- Sunne-d:o,d: ------ o 
OLOFSDTR BRITA- 1683-1 767 
Skaggeberg Sunne-Högen ,d :o 
ELOFSSON E R I K  BONDE 1683-1741 
Spgl@~,~u~ng-d-:g,fi 

m 
- - 

LARSDTR GERTRUD -I745 
-Spelnas,Sunne 
SVENSSON SVEN BONDE 1707-1764 
= T g s ~ e b e g ~ S y n e  
JONSDTR INGEBORG - - - =l7o7 
-Tosseberci, Sunne 
ERIKSSON PER ? 
- - - - - - - - - - - - 
PERSDTR KERSTIN ? 

NILSSON LARS_ - 
SVENSDTR KERSTIN- 
NILSSON BENGT 
- - - - - m _ -  -------------_ 
JOHANSDTR INGERD- 
PERSSON PER - 9 . ...................... 
KERSTIN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PERSSON ELOF BONDE - 4 . ...................... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
....................... 
- - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - 

....................... 

- 
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Besök vid 
Mormonkyrkan 

i Örebro 

I maj gjorde föreningen ett besök vid 
Jesu Kristi Kyrka av sista dagars he- 
liga i Orebro och deras familje- 
historiska centmm där. 

Man visade de olika databaser man har 
tillgång till. Bland de baser som finns 
kan nämnas Ancestral File. Denna data- 
bas är fristående från den sa kallade 
tempelverksamheten. Innehållet ligger 
p& CD-ROM-skivor. Möjlighet finns för 
vem som önskar att sända in sina släkt- 
data i GEDCOM-fonnat till detta regis- 
ter. 

Ett annat register är det så kallade Death 
Index. Det innehåiler cirka 50 miljoner 
namn på personer som dött i Amerika 
1960-1988. I övrigt visade man det se- 
naste bland programvara for släktdata. 
En intressant program kunde av kombi- 
nationen antavla-stamtavlor for en per- 
son ge en grafisk bild i form av ett nät- 
verk. 

Man berättade även att man ämnar an- 
vända sig av den senaste generationen 
datorteknik. Man började tidigt med 
ADB-teknik for genealogiska data. Att 
vara tidigt ute har ofla den nackdelen att 
man anammar ett primitivt system. Man 
använder nu till exempel ett 7-bitars 
tangentbord vilket bland annat innebär 
att man inte kan skriva A och O i 
sina databaser. Detta kommer man att 
f3 möjlighet till. 

BGm 

Roliga soldatnamn 

Under min slaktforskning i Smaland och 
Västergötland har jag sett många roliga 
soldatnamn. Vad sägs om följande: 

Vighals, Huggfri, Sorgfri, Giipå, 
Hjärtskräck, Vad, Uppriktig, Frisk- 
upp, Villig, Skottfri, Vacker, Redlig, 
Trofast, Jätte, Lustig, Oblyg, Hurtig, 
Trygg, Mustach, Brak, Rolig, Knall, 
Härdig, Djärv, Stridsbuss, Skräck, 
Skön, Klen, Knäpp, Ivrig, 
Abborre, Skrikare. 

Bengt Skoglund, 

Humla, 

Karlstad 

Min farfars mor Karin Olsdotter var 
född 1840 i Ingeborgjorden, Sunne i 
Värmiand och död 1898 i Hällsjö, Tum 
i Medelpad (väster om Sundsvall). Hon 
kom som 23-årig piga till mina hem- 
trakter och gifte sig samma år, 1863, i 
Tum med arbetaren Karl Fredrik Berg- 
gren (1840-1915) fian Matfors bruk, 
Tum. De fick 9 barn. 

Karins anor kommer fran byarna Inge- 
borgjorden, Häiserud, Skinnerud, Tosse- 
berg, Högen, Spelnäs och Kolsnäs i väs- 
tra Sunne fi3.n 1600-talet och kanske ti- 
digare. 

Karins farfar var Nils Skagerberg (1688 
Västergötland - 1756 Häiserud), som före 
sitt giftermål bodde hos sin bror Sven 

Skagerberg (? - 1736) på Björsbyholm 
(tidigare Björsemd) i östra Sunne. Sven 
var länsman iFryksdaien. Nils var 1711- 
19 mönsterskrivare, gifte sig 1722 i Sun- 
ne med Elsa Km, född 1699 eller 1680 
i Kolsnäs, död 1773 i Hasenid. En slakt 
har troligen bott i Kolsnäs sedan 1600- 
talet. 

Samtidigt fanns en skogvaktare Harald 
Skagerberg (1672-1742 i Sund, Övre 
Ullerud). I Haralds dödsruna uppges att 
hans föraldrar var Olof Hakansson och 
Stina Bange i Melttorp, Amnehärad i 
Västergötland (nära Gullspång). 

Clarence Berggmn 
Ormingeringen 14 D 
132 33 Saltsjö-Bo0 

FAMILY SEARCH i NORDEN (juli 1993) 

SVERIGE FINLAND 

Umed, Shellefied 
Thomas Lovgren 
Te1 090-11 24 48 

stcckholm 
Sirka Prila Gunnar Aberp 
Te1 581 56 21 13 Tel 08-59 382 82 

Tampen Onbm 
Anna Kivekds Annica Loken 
Tel 31-44 62 53 0581-93 20 

Jfland Turku Trollhanan 
NielsOve Andersen Maria Kasula Jeraen Norden 

NORGE Tel 66 11 17 00 Tel (921) 370 644 Tel 0521.543 23 

Sjalland He1s:nlo. Kemva Golebog 
Norunn Klenurn L~Delh  Andersen Nilo Hietanen Moqan Anderson 
Tel Z2 264 058 Tel 31 39 13 66 Tel 0247756 Tel 031-35 75 29 

Kartskissen visar var Mormonkyrkan har sina stationer med sldkthistorisk uirust- 
ning i Skandinavien. För medlem i Värmland dr det Orebro som dr ndrmast. 





 IN^ 32 k 
Fortsättning Antavla 

I Clarence Berggren 1 
Generation VI 
72 Håkan Håkansson. G 1672 m 
73 Marit Olofsdtr, d 17 l(0) i Ingeborg- 
jorden, Sunne 

Målarrakningen 

Malarräkningen som har påståtts komma 
från Nyeds församlingsarkiv kommen- 
terades av Bernhard Granholm i Värm- 
1andsAnor 1994:2. Granholm kunde ej 
finna annat än att det är en vandringssä- 
gen, eftersom liknande avskrifter finns 
på andra ställen. 

Mitt under ridande värmebölja och 
nyhetstorka tar Svenska Dagbladet i en 
förstasidesnotis och halvsida inuti tid- 
ningen den 13 juli upp fiågan varifrån 
detta skämt kommer. Signaturen Agneta 
Lagercrantz kommer till samma slutied- 
ning som Granholm, att det är ett av ett 
otal skamt med den då starka kyrkan. 
Enligt räkningen har måiare A P Björk- 
man, Ullerud, (ej A T Björkman som tid- 
ningen skriver) den 2 november 1836 
undertecknat den. 

I boken Foikiore i fotostat av Ulf Pal- 
menfelt (Msma, 1986) nämns en snar- 
liknande fran Skråmåla kyrka, där må- 
laren Peder Larsson år 1805 något va- 
rierat texten: "Satt nya klövar på Satan" 
och "Upphängt @ra änglar i sakristian". 

Aven folklivsforskare bekraftar att det 
inte finns något original till denna typ 
av skämt utan de förblir vandrande från 
land till land så länge som deras ironi 
och ekivoka tvetydigheter stämmer med 
folkhumorn. Kyrkoherden i Nyed, Gö- 
ran Mellander, säger tiii VärmlandsAnor 
att det i kyrkans arkiv ligger en avskrift, 
daterad 5 oktober 1884. 

Harald Persson 

Mord 

Resumé 
Natten 14-1516 1836 blir fältjägare 
Adolph Brand brutalt nedslagen av tre 
andra faltjägare på vägen mellan Tross- 
näs och Edsvaila. Trots dödliga skador 
lyckas han ta sig fram till torpet Lugnet 
i närheten. Han blöder mycket ur ett stort 
sår i pannan och kräks blod. Vid Lugnet 
blir han fram på morgonen omhanderta- 
gen och förbunden av bataljonslakare 
Flemming vid Kungl Värmlands Infan- 
ter i regemente.  

Han flyttas på förmiddagen medelst en 
hästkärra till sin halvbror Jonas Carls- 
son i Edsvalla. Han har svira plager. 
Hans händer och fötter rör sig oavbrutet 
under det att huvudet ligger orörligt 
tillbakakastat SA småningom avtar kraf- 
terna och till slut ligger han helt stilla 
och utstöter kreatursliknande vråi tills 
han kl 2 på natten mot den 1816 avlider i 
broderns hem. 

Frågor 
Redogörelsen för hur Brand misshand- 
lades kan ge anledning till en jämförelse 
med de händelser med "meningslöst" 
våld som inträffar i dag. Man kan fiåga 
sig om människan var bättre förr. I fallet 
Brand ingick bland annat "sparkar på 
liggande person" som del i misshandeln. 
Dförmåga att skilja på övning och verk- 
lighet efter en militärövning, alkohol- 
piverkan ä~ kanske tänkbara orsaker till 
handlandet. 

Bade Brand kunnat Överleva om han 
~mhhdertagits med dagens metoder? 

lag har stallt fragan till överläkaren vid 
=arsta/Vantörs psykologiska sektors- 
din& vid Södersjukhuset i Stockholm, 
iocent Jerker Hansson. Han säger bland 
uinat: "Det Brand hade var en extracere- 
)ral (utanfor hjärnan) blödning belägen 
manför benet och orsakad av att ett 
~ 1 o d . l  brustit i samband med att skal- 
en sprack när hans kamrater slog ho- 
lom i huvudet Brand mådde faktiskt för- 
iallandevis bra sina sista dagar - det vill 
;aga han var i alla fall tydligen helt va- 
;en Atminstone någon dag, vilket tyder 

på Fältjägare 
pA att det inte förelag någon större skada 
pA själva hjärnan från bö jan. Sedan 
fyllde blödningen på sig, hjärnan svuii- 
nade och Brand dog. 

Sådant här är lätt att operera bara man 
vet och vigar," säger Jerker Hansson. 

Hur gick det sedan? 
En fi-åga, som kräver svar är också efter 
avkunnad dödsdom: När avrättades Ny- 
gren? Malet hänsköts ju till Svea hov- 
rätt för avgörande. 

Jag har inte sökt i Svea hovrätts dom- 
böcker Det iterstir alltsi att i Svea 
hovrätts arkiv utläsa motiven till dess 
utslag och dom. Man kan även söka i 
Justitiekanslersämbetets arkiv p i  riksar- 
kivet, serie E3cc, fånglistor. Där redovi- 
sas månad för månad vika fångar som 
satt p i  de olika fagelserna och vart de 
slutligen skickades. 

Det finns dock en notering om den döds- 
dömdes öde pA närmare håil. I Nors ha 
A l : 10 är noterat att Nygrens straff and- 
rades till 28 dygns fhgelse vid vatten 
och bröd, uppenbar kyrkoplikt samt livs- 
tids iktning. 

Personuppgifter 
Ett av vittnena, skogvaktare Daniel 
Cavallin, skulle man kunna säga var 
"förftöljd av mord". Juldagen 1824 slog 
hans son, Severin, bonden Anders Gö- 
ransson i Portilla i Gnuns med ett ved- 
trä. Severin blev även han dömd till dö- 
den. Också denna dom omvandlades till 
fastningsarbete. Severin var fri efter 
några år och fick 1828 en dotter. 1833 
flyttade han till Stockholm. Detta mord 
hände i samband med ett slagsmal. Man 
råkade i slagsmål i samband med att man 
på juldagskvällen bar kring den så kal- 
lade ljusa stjärnan. 

Om överläkare Jerker Hansson slutligen 
kan nämnas att han har anor fran Värm- 
land, bland annat Nors socken. Hans far- 
far Magnus Hansson var disponent på 
Edsvalla sulfitfabrik i början av 1900- 
talet. 

BGm 



vid Trossnas 1 836 
Kallor. Otryckta kallor Tryckta kallor. 
Dombok Grums härad 1825 Sveriges Rikes lag år 1734, faksimil- 
Dombok Grums härad 1836 utgiva Lund 1984. 
Nors kyrka, husfórhörslängd Albert W Carlsson: Med mitt matt, 

Stockholm 1989. 

Tidigare artiklar har varit inforda i VänniandsAnor 1993:3 och 1994:2 

Daniel Cavallin Maria Jansdtr Marit Bengtsdtr 
f 1766 i Stralsund 1767-1828 f 1804 i Fryksände 

I 
Severin I 
f 1802 i Nor 
g m Maria Herlechsdtr 

I 
Anna Sofia f 1823 
Maja Stina f 1828 

I Maja f 1826 
Christina f 1830 
Daniel Henrik f 1832 
Katharina Dorothea f 1835 
Martin f 1839 

Succétraff i Torsby 

hkalen var dukad för 30 personer och 
det kom cirka 60. Detta hände när 
Kulturnämnden och Biblioteket i 
Torsby i samarrangemang med Värm- 
lands SIäktforskarförening kallade till 
släktforskartrgiff30 augusti Samtidigt 
fHr denna trHn ses som ett iteruppta- 
gande av de länsdelsmöten som före- 
kom för ganska många ar sedan. 

Finnkulturcentrums föreläsningssal var 
hyrd och den var Qlld redan en kvart i 
förväg. Några kom inte in men satt i trap- 
por och lyssnade på Harald Persson som 
delade in sitt anförande i fyra punkter: 

Nybo rjarens frågor 
Var finns uppgifterna 
Fäilor och problem 
Kortregister eller datorprogram. 

Att det finns problem hos bide nyb6r- 
jare som vana släktforskare visade dis- 
kussionen efter inledningsanförandet. 
Samtidigt påmindes man iter igen om 
allt det kulturarbete som laggs ner och 
om det stora kunnande som släktforskare 
skaffar sig. 

Chefen för Torsby bibliotek, Anita Van- 
nevik, som har en rad filialbibliotek un- 
der sig, konstaterade med glädje &t stora 
intresset från släktforskare och bokade 
snabbt in en upprepning med Oppet hus 
i Ostrnarks bibliotek 24 september kl 
1100-1500 och en kvällstraffi Vitsands 
bibliotek 20 oktober. P i  bhda platserna 
kommer släktforskarforeningen att med- 
verka. 

Harald Persson 

Adresser till 
nordiska riksarkiv 

Danmark 
Rigsarkivet Rigsdagsgården 9 

DK- 12 18 Köbenhm K 
Telefon 00945 45 3392 33 10 
Telefax 00945 45 3315 3239 
Från Malmö och Lund: buss 999 till 
Köpenhamns centralstation eller Piga- 
tåg och fiygbåiarna till Havnegade. Häri- 
fiån buss till slotsholmen eller prome- 
nad. 

Norge 
Riksarkivet Pb 10 Kringsji 

N4807 Oslo 
Besöksadress Folke Bemadottes vei 2 1. 
Telefon 00947-2 23 74 80 
Från Oslo Sentralstasjon tar man tunnel- 
bana till station Kringsji. 

Sverige 
Riksarkivet, Box 1254 1 

102 29 Stockholm 
Besöksadress Fyrverkarbacken 13- 17. 
Telefon 08-737 63 50 
Telefax 08-737 64 74 
Från Centralstationen (T-centralen) tar 
man tunnelbana till Fridhemsplan. Däri- 
från ta. man buss 54 till Västerbroplan. 
Trapporna snett framåt till höger leder 
upp till riksarkivet. 

Landsarkiv 
i Karlstad 

Förhandlingar med riksarkivet om avtal 
rörande verksamheten pågår. 

Beträffande tidpunkt för övefioring av 
arkivbeståndet fran Göteborg vågar Bode 
Janzon vid Vänniandsarkiv inte uttala 
sig. Allt beror p i  när tillbyggnaden av 
museet kommer igång. 

Sammanträden med landsting och kom- 
mun skall håilas i augusti och då kom- 
mer förhoppningsvis tidsplaneringen for 
det tilltänkta bygget att faststallas. 



Ur Dombok 1744 par 34 
Tilldelades for detta Länsmannen 
Sven Hindriksson och thes son 
Anders Svensson i Backelid af 
Fierdinsman Lars Jonsson å em- 
betets vagnar för det de skola vål- 
lande vara till det (Bofen)? vid - - - 
Jonas Svensson skall på fri fot 
kommit då han s å s h  instämd för 
det han skall varit vållande till 
gamla drängen Per Cristophers- 
sons död blifit till Carlstads fhg-  
else öfersand 
therföre han på- 
stod them bero, 
efter lag anses 
däremot anfört 
samma svarande 
att förenamda 
Bofen? blifit åter 
framförd till 
Carlsad att un- 
dergå ransak- 
ning i for anmo- 
dade mål samt 

en gång på fri fot kommit therafat 
Länsmannen Sven Hindrikssons 
son efter des med - - - pas igenom- 
läsande återlämnat thet Jonas 
Svensson sielf i händer som sedan 
övertalt then Anders Svensson att 
resa förbi fdngelset till en enkas hus 
i Carlstad the hon skall heta 
Catarina. Then Jonas Svenssons 
berättelse Länsman Sven Hindriks- 
son påstodo aldeles var sannings- 

d a  gångerna riktigt af dem inför- 
skaffad blifit, men en gång har han 
oförhapad till dem kommit i 
midsommarveckan förlidet år utan 
något pass då Sven Hindriksson val 
genom thenna sin son föranstaltat 
om hans överförande tiI1 Carlstads 
fangelse, men att vaktmästaren 
therstades - - - tager honom emot 
vid arresten, i anseende till thet han 
intet pas med sig haft thet sade 
sonen Anders Svensson sig icke 
kunna rå före, förbindande sig att 
införskaffa bevis therå att Vaktmäs- 
taren afslagit (samma Bofens) 
mottande vid samma till fullo i här- 
med förmenta å des karandes sida 
urtima ting rattens utdrag afdom- 
boken hallen i Philipestad den 28 
nov. 1743, hvannedels bevisas att 
denna (bofen) ther erkänt thet han 

lös. Fierdings- 
mannen som i 
Länsmannen 
välartad Johan 
Wennerströms 
frånvaro åtagit 
sig at han i 
denna saken 
viste icke vad 
efterfragan - - - 
ratten vid - - - 
tid samma Jonas 
Svensson undan 

sluppit från fhgelset vidholt om 
han mer än then enda gången und- 
sluppit thå han afen påstod till Sven 
Hindriksson kommit till - - - att han 
om thenna sak ingen vidare kun- 
skap hafer än haromvarande utdrag 
ur urtima tings Rättens dombok 
medgifer, som icke om - - - egent- 
ligen hvad tid thenna Jonas Svens- 
son på fri fot kommit. Ratten tog 
therföre thetta mål i öfervagande. 

Eftersom Sven Hindriksson med 
des son Anders Svensson påstå at 
dem med riktighet till Carlstads 
fångtorn införd samt mottagen, 
utom then gången han oforpassad 
them kommit therföre Vaktmasta- 
ren i Carlstad skal vedersakat pas 
att mottaga af then händelse Jonas 
Svensson skal på f5 fot kommit, 

therå Sven Hindriksson med des 
son anföra sig skola kunna skaffa 
bevis härföre och som thenna sak 
mycket synes bero på sådan om- 
ständighet så lemnas anstånd till 
nästa ting at the noga thertil kunna 
införskaffa hvad bevis the ther- 
förutinnan hafer. Om pas behöriga 
införskaffande the böra aii nödig 
omsorg draga vid them förelagt 10 
Smt 3 Rd vite, til följa af 16 cap. 

Levnadshistoria 

Från Mikroskm AB, Box 507,17526 
Järfäila, telefon 08-58018060, har vi 
fått brev och informationshäfte varur 
vi saxar: 

Tänk om våra forfiader haft möjlighet att 
skriva ned sina levnadshistorier. 
fantastisk läsning det hade varit att ta 
del av deras levnadsöden, hur och var de 
bodde, vad de arbetade med, olika han- 
delser i deras liv och tankar om framti- 
den med mera. För oss hade det varit 
mycket berikande att kunna läsa om våra 
rötter och ursprung. Det kulturhistoriska 
värdet av dessa levnadshistorier skulle 
också vara mycket betydelsefullt. 

Minnen, som inte finns dokumenterade, 
bleknar snabbt bort och försvinner för 
alltid, oftast minnen av ett tidigare siäkt- 
leds levnadshistoria. 

Nu finns möjligheter att bevara sin lev- 
nadshistoria för fhmtiden. Den skrivna 
levnadsberättelsen kan sändas in för mik- 
rofilmning och fbmtidslagring i ett spe- 
ciellt anpassat mikrofilmarkiv hos 
Landsarkivet i Uppsala Mikrofilmkopior 
av levnadshistorierna kommer troligtvis 
att kunna läsas aven om 1000 år. 

Informationshiiflet finns i föreningens 
arkiv i Gamla Badhuset. 



Grums hembygdsarkiv informerar 
En informationsskrift som hittills kom- 
mit ut i två delar: N 1 december 1993 
och N 2 maj 1994. Redaktör för de bida 
utgavorm är Thomas Kvarnbratt. 

I N 1 redovisas innehåilet i Grums hem- 
bygdsförenings arkiv och samlingar. 
Dessa innehåiler arkivmaterial från fö- 
retag och privatpersoner, ritningar av nu 
siväl rivna som befintliga byggnader 
samt en fotosamling med närmare 30000 
bilder. Arkivmaterialet är ordnat efter 
allmänna arkivschemat. Fotosamling- 
arm är ämnesordnade. Bland upphovs- 
männen till samlingarna kan nämnas 
Bengt Sundh, fotograf Pettersson och 
Albin Ström. I övrigt innerhåller nr 1 en 
finstämd levnadsberattelse från Agn- 
hamrnar av Gustav Larsson och glimtar 
ur Grums hemvärns historia av Odd 
Möller. 

Anropet N 2 1994. StorStockholms 
Genealogiska Förening 
Stefan Seidel "Polisarkivet, större än de 
flesta landsarkiv". Stockholmspolisens 
arkiv omfattar 30 tusen hyllmeter, ofta 
mycket dramatiskt material. 
Christopher von Warnstedt Kungliga 
stånddrabatkåren 1699-1837. 
Bland sockengenealogierna nämns Gräs- 
mark och Gåsbom. 

Diskulogen N 33 maj 1994. Föreningen 
DIS. 
436 medlemmar har skickat in bidrag till 
DISBYT-basen Materialet torde omfatta 
mer än 0.7 miljoner personer och möj- 
ligheterna att få napp är större än nå- 
gonsin. 

Genklang nr 1 juli 1993. Ovansiljans 
Släktforskare. Har fått nytt format i A5. 
Joije Lintrup "Guds hämnd -eller huru- 
vida man ska bränna konor på bal eller 
e r .  
Torbjörn N& "Holger eller Disgen?". 
Karin Axelsson "En svår förlossning". 
Om en trillingfödsel 1785 som enligt 
födelseboken tog 3 dagar. 

I nr 2 berättar Thomas Kvarnbratt om 
en 200 år gammal resedagbok funnen p i  
Longs slott och skriven av Johan Lager- 
bjelke. Resan går bland annat till Alger, 
Livorno och Pisa. Bengt Sundh gör en 
historisk tillbakablick p i  gatunät och 
övrig miljö i Grums centrum. I några 
klipp ur Karlstads-Tidningen fran 1889 
skildras p i  bygdemål livet i Varmsko och 
BônMk. Ingrid Johansson skriver om 
fajor och broar över Värmskogssundet, 
Oskar iWlman skildrar soldattorpens 
historia i Värmskog och Bemhad Gran- 
holm gör utdrag ur Grums' härads dom- 
böcker. 
Bida M e r n a  kostar vardera 20:- och 
finns att köpa på biblioteket i Grums. 

Värmlands Ortregister 
En motsvarighet till Rosenbergs ortlexi- 
kon har givits ut av Värmlands Slakt- 
fonMorening. Gunnar Jonsson i Sälle 
har sammanstailt Vannlands Ortregister. 
Det innehåller över 4700 namn på hem- 
man och torp i Värmiand. Namnen är 
hämtade från bland annat husförhörs- 
längder och jordeböcker. Stavningen är 
den som gäilde 193 1. Även försvunna 
namn finns med. 

Registret är en utmärkt komplement till 
Rosenbergs lexikon - kan sägas till och 
med ersätta detta för Värmlands del. Det 
är i varje fall lättare att hitta i tack vare 
en modernare stavning. 

Se bild sida 22 som schematiskt visar 
jordnatur och ägandeförhållanden under 
1600 och 1700-talen. 

GF-Aktuellt nr 111 okt 1993. Genea- 
logiska föreningen 60 år. 

Gustavabygden nr 24 julen 1993. 
Sten Larsson "Herdaminnen7'. Om pas- 
tor Olof Berggren i Gustava. 
Valter Berg "Philip Larsson - Lagg- 
asfinnarnas anfader eller.. .". 
"Gustav Adolfs husförhörslängd 1825- 
1830 till salu." Rekonstruktion av för- 
komna kyrkböcker. 

Gustavabygden N 25 sommaren 1994. 
Volter Berg "Alma Olbers och Gustaf 
Adolfs Hembygdsgard. Handlar om 
Alma Olbers som 1923 gifte sig med Carl 
Jularbo. 
"Dragsjöbergs skola" med skolkort från 
1911. 
"Tvi likfarder". Om besvärligheter i 
samband med begravningar, dar man i 
ena fallet rökte liket i en bastu för att 
sommartid kunna förvara det till 
begravningsdagen. 

JIS-Nytt N 57 apr 1994. 
Geor;q Hansson "Dopnamn i Ström p i  
1700-talet". Med namnstatistik. (Intres- 

sant att jämföra med vår namnstatistik 
frin Rudskoga av Anders Höglund i 
1990:2 samt från Norra Råda och Gus- 
tav Adolf av Birger herlind i 1990:4). 

Näverluren nr 1993:4. Värmlands Hem- 
bygdsförbund. 
NilsJohan Larsson " Agnhamrnar och 
Ustad, historien om en gammal gård 
och bnikssamhälle i Grums socken. 
Gun i Knutstorp "Så var det förr i Gnuns 
socken". Utdrag ur sockenstämmoproto- 
koll. 
Om ångbåtar och järnvägar i Norra Råda. 

Rotposten N 2 1994. Jönköpingsbyg- 
dens Genealogiska Förening. 
Svirtydda ord och förkortningar som 
möter släktforskaren. 
Hans Ganstrand Officerares alder vid 
utn&nning till fanrik, löjtnant, kapten 
och major åren 1642-1694. 

Skånegenedogen 1993 :2. 
Lars-Erik Nilsson "Rugenresan 1993". 
Om arkiv i Greifswald och Stralsund. 
Alvar Bearen  "Smedernas skrå i Hel- 
singborg 1622" 



Ur blad och.. . 
Fortsättning från sida 19 

Skånegenedogen 1994: 1. 
Anders Nilsson "Skifiesreformerna". 
Oversiktlig redogörelse för Storskiftet, 
Enskiftet och Laga skiftet samt några ti- 
digare skiften. 

Släktforskare i Uppland nr 2 1994. 
Stefan Seidel "Kärlekslivet i Uppsala vid 
sekelskiftetn. Lyfter på locket tiil ett kans- 
ligt ämne nämligen de många legala bor- 
dellerna i universitetsstaden. Den sista 
stängdes 1902. 

Släkthistoriskt Forum nr 3 1994. Sve- 
riges Släktforskafiorbund. 
Hans Gillingstam "Föroreningar i medei- 
tidsgenealogisk litteratur". 
Carl Szabad "Mikrakortsläsare av i dag". 
En marknadsundersökning som visar 
vilka läsare som finns och vad de kostar. 

Släkthistoriskt Forum nr 3 1994. Sve- 
riges Släktforskaxförbund. 
Bernt Douhan "När vallonerna kom till 
Sverige 

Släktspejaren nr 7 1993. 
Antavletabell för släkten Svarvar bö dar. 
Fortsatter i följande nummer. 

Släktspejaren nr 4 1994. 
Om Vadstena slott, ur Hemmets Journai 
1875. 
Göran Berglund"Soldatforskning". Om 
Indelningsverket och soldatrotering. 

Sukutieto nr 2 1994. Datateknik för 
släktforskning rf Finland. 
LeifMether ifragasätter bland annat kva- 
liteten i den genealogiska publiceringen 
som ökat rekordartat under senare år. 

Svenska Antavlor Band III häfte 9. Sve- 
riges Slaktforskafiorbund. 
BjOrn Edman redovisar några vannländ- 
ska anor vari bland andra smedssläkten 
Hult ingår. 
Socknar som nämns är: 
Fryksände, Fämebo, Lysvik, Nor, Norra 
Råda, Nyed, Ransäter. 

Södertälje-Probanden nr 11 1. Söder- 
täije Slaktforskafiorening. 
Redogörelse för en handbok kallad 
"arkivguide för invandrarhistoria" som 
Elisabeth Reuterswärd vid landsarkivet 
i Lund håller på att arbeta fram. 

Värmländsk Kultur nr 2 1994. 
Temanummer om Jösse härad. 
Henrik Karlsen "Lantarbetare itån Glava 
inspiratör för hela länet". Om hembygds- 
forskaren Ärland Segersten. 
Peter Lenken "Romanen om Arvika". 
Om Linus Brodins Arvikamonografi. 

Adalingen N 1 1994. 
Henry Norlin "Registrera bilder". Om ett 
projekt, utvecklat av Rolf Näslund vid 
Mitt-Högskolan i Härnösand. 

Addingen nr 2 1994. 
Inga-Britt Molin '%;yrkans centrala roll". 
Om banklaggning. 
Matgzt och Arne NordlOf "Skeppsreda- 
ren och stordonatom Lars Magnus Al- 
tin". Visar pi3 felaktiga uppgifter i sjö- 
farts- och hembygdslitteratur. 

Vid tingshuset i Häljebol pagar ett 
ALU-projekt med fotodokumentation av 
kommunikationerna i dalgången. Reno- 
veringsarbetet i byggnaden fortgår. En 
stad- och skrapdag med insatser av fri- 
villiga avhölls i våras och en i augusti. 

BGm 

För 10 år se'n 

Ur 1984:3 
Värmlands läns landstings kulturnämnd 
avslår Värmlands Släktforskafidrenings 
ansökan om bidrag (1984-10-16) 

Till ANOR SOKES tar vi emot mor om anor och 
Mtlingar fian alla, som är tnedimedlenrmar i &on släkt- 
f-g 

211. Jag söker drängen Petter Nilsson i 
Grava, f 1755(?) i Gillberga (ed hfi i 
Grava) g m Kristina Andersdtr f 1750 
i Norra Skived, Grava. De hade sönerna 
Nils f 1781, Anders f 1784, Magnus f 
1786 och Pehr f 1789. Familjen bodde i 
Norra Skived fran 1780 och senare i 
Södra Hertzöga till omkring 1807. Sö- 
nernas f-år ändrade i senare M till Mag- 
nus f 1784 och Pehr f 1786. 
Ingrid Petersson 
Lagerbrings vdg 7 E 
224 60 Lund 
Telefon 046-14 67 23 

212. Jag söker föräldrar till Kerstin 
Olsdotter f 1810 troligen i Fryksände. 
G 1838 m Jöns Jönsson; båda skrivna 
på Torsby gård. Barn: Olof f 1841, Ka- 
rin o Kerstin f 1844, Jöns f 1846. 
Britta Lindgren 
Pussitagtvdgen 1 O 
792 75 Fcïnids 
Telefon 0250-360 10 

213. Jag söker 
a) släktingar i byarna enligt antavla 32. 
b) bekräftelse p i  om Nils, Sven och Ha- 
rald Skagerberg är bröder och födda i 
Melltorp. 
c) uppgifter om Krus i Kolsnäs. 
d) uppgifter på ytterligare Skagerberg 
som finns i Fryksdalen. 
e) uppgifter pi3 ytterligare Krus i Fryks- 
dalen. 
Clarence Berggren 
Onningeringen 14 D 
132 33 Saltsjö-Bo0 

214. I min antavla finns en Johan 
Tinglöf som var smed och urmakare i 
Ekshärad på 1700-talet. Vem vet mer om 
honom? 
Bernt Stenmark 
Volframgatan 12 
811 52 Sandviken 
Telefon 026-214040 
Telefiuc 026-214260 



215. I den tidigare svenska provinsen 
Bremen-Verden finns en svensk släkt 
vars stamfader Johan Höljes antas ha 
kommit från Sverige p& 1600-talet. Kan 
det möjligen vara från Värmland? Hjälp 
mig finna rötterna. 
Joachim Höljes 
Ohlenstedter Str 14 
0-27729 Hambergen 
Tyskland 
Telefon 00949 04793/3333 

216. Jag söker anor till 
a) Jonas Jeansson Nyberg, knip- och 
spiksmed vid hgårda bruk i Vmum, f 
1733, d cirka 1820-21 i Nedre Ullerud. 
Hustrun Anna Cajsa Hindriksdtr Ek- 
man, f 1740 
b) Håkan Olofsson, mjölnare vid Kvar- 
nen i Nedre Ullerud, f 1718, d cirka 1766. 
Hustrun Brita Larsdtr, f 1726 elier 1729 
i Frykerud. 
c) Jacob Dahlstedt, mjölnare i Alster, f 
1712. Hustrun Catharina Tinglöf, f 
1718. 
d) Olof Bengtsson, sagare i Nedre 
Ullerud, f 1764. Hustrun Brita Börjes- 
dtr, f 1763. 
Christer Ode-Lundberg 
Ekersgatan 15 
703 42 Orebm 
Telefon 019-10 71 25 

217. Söker uppgifter om 
a) Gabriel Olson Tvällman f 1702, 
trumslagare i Kåhlsheden, Langerud, 
och har troligen tillhört något av de tre 
värmlandsregementena. 
b) Soldaten Lars Månsson Hornsberg 
(Zötterman) f 11/10 1695 d 1742 d 1742. 
Hustrun Anna Miinsdtr f 1702 (Fär- 
mersrud). Barn Måns 1726, Karin 1734, 
Kerstin 1738, Jan 1730 
Kerstin Haglund 
Murgrönsvagen 26 
125 55 Alvsjö 

218. Jag söker upplysningar om solda- 
ten Olof Nilsson Bäck f 818 1825 i Rot- 
wk, Gillberga. Soldat nr 38 i Gillberga 
kompani, senare vice korpral, och bodde 
på soldattorpet Stommen 1845-67.1867 

flyttades han till nr 106 i Kila kompani. 
Maria Elisabeth Oustad 
Nordcissllöyfa 34 
N-1251 Oslo 
Telefon 00947 2261 0529 

219. Min farfars farfars morfar är falt- 
jagaren Per Jönsson f 1764 d 1846 i 
h e b y ,  Vitsands kapeWorsamling. G m 
Kjerstin Larsdtr december 1791 från 
keby .  De bodde sedan i heby .  I vigsel- 
boken står Per Jönssons hemort Röd- 
björkeby Fryksände men varifdn kom 
han egentligen? Inget finns i Fryksände 
kyrkoböcker. 
Sten Hjalmarsson 
Lilla Karlagatan 40 A 
416 60 Göteboa 

220. Min pappas mormor, Maria Lovisa 
Andersdtr, f w e s  1859 i Nysund (S). 
Hon tjänade en tid som piga i Kristine- 
hamn för att senare flytta till Göteborg. I 
senare husförhör har namnet Andersdtr 
strukits över och ersatts med namnet 
Bild. Giftermåi eller vad? Känner någon 
till Bild? 
Solveig Gavik 
Fredgatan 4 
411 07 Göteborg 
Telefon 031-80 67 05 

221. Jag behöver hjälp att identifiera fol- 
jande soldater och deras hustrur: 
a) Soldat 132 Anders Nilsson Björfelt, 
V a  Torp, Bjömd, Eskilsäter, f 1767. 
Senare Torpman nr 122. Hustni Ker- 
stin Pehrsdtr eller Jansdtrf 2219 1762. 
b) Soldat 127 Daniel Svensson Wall- 
man, Valdersrud, f 1751-52. Hustrur 
Margareta Olofsdtr f 1735 och Chris- 
tina? f 1752. 
c) Soldat 168? Erik Ersson? Byman, 
Gillberga, f 1744. Hustru Anna Hal- 
varsdtr f 1744 
d) Soldat 159 Per Linnartsson? KäiI- 
man, Källåstorp, Gillberga, f 1744. Hus- 
tru Margareta Olofsdtr f 1744. Son Nils 
Orsman eller Torpman f 2/2 1777. 
Knut Eriksson 
Rottnerosbacken 94 
123 48 Farsta 
Telefon 08-94 59 73 

Faran wid Sskwader 

Ur Jemtlands Tidning n r  3 från 1872 
har vi hämtat nedanstiiende tips om 
hur man bör bete sig vid åskväder. 

Lange har den mening rådt, att man wid 
ett Askwader icke far bära föremal af 
metall. Derom kan intet twifwel bestå, 
att stora metallmassor pA eller nära per- 
sonen bnnga fara. Att mindre föremål 
bnnga fara är icke klart. 

Personer som bo i ett hus utan askledare 
rådas att undwika grannskapet afeldsta- 
den, enär sotet i skorstenen är en ej då- 
lig elektricitetsledare och åskan ofta slår 
ned genom spiseln in uti huset. 

Den säkraste platsen är midt i rummet, 
om der ej hänger nAgon ljuskrona af 
metall. 

Med ratta antages att sammanwaron af 
många personer i ett rum är farlig. Den 
största faran ligger i de uppstigande 
dunstströmmarne, hwilka uppstå genom 
personernas utdunstning. Liksom wat- 
ten, är &en fuktig luft en god elektri- 
citetsledare och werkar om också ej så 
starkt, h m  åskledare. 

Äro wi wid åskwäder ute i fria luften, så 
måste wi wara försigtigare än inne i hus. 

Mycket bekant är det gamla rådet att icke 
stäila sig under höga träd. Farligast är 
detta skyddsökande när starkt regn fal- 
ler, emedan det med wata bekastade trä- 
det blifivit en mycket werksam elektri- 
citetsledare. 

W P  



&Anor 1994:3 - Sida 22 

Svenska postgirot är 46 96 60-5 och norska postgirot är 0806 1944339. 
Adressen i båda alternativen är Vefinlands Släktforskarförening. Mer behöver inte stå i adressen. 

Fören klat 
s c h e m a  
över jord- 
n a t u r e r  
under l 6- 
och 1700- 
talen, före 
1789. 

1600-talet nation av rantan. 
fr a 1600-talel 

frälseköp. 
förläning eller 
donalion. 
fr a 1600-talet 

k 

SKATT E 

skanevrak 
Jordäaarc: kronan 
Räriteägare: kronan 

BERUSTALE SKATTE 
SATERIER Strax 

r 

reduktionen 
SATERI 
RUSTHALL 

I 
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Höstens program 1994 
Övriga platser Karls ta d 
Lördag 24 september 

kl 1100-1500 
Ostmarks Bibliotek 

Öppet hus 
Visning ALU-projekt. 
Släktforskarträff med 
H& Persson 

Fredag 23 september kl 1100-1600 
Stadsbiblioteket Karlstad 

Representanter från SVAR 
visar liten utställning och svarar på slaktforskarfiågor. 

Lördag 24 september kl 0930-1600 
Gamla Badhuset, Karlstad 

Domböckerna - en mångsidig historisk kälia 

Torsdag 20 oktober Lars-Erik Edlod, professor i nordiska språk vid Umeå universitet 
Vitsands Bibliotek kl 1900 ordf i Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska kommitte 

Släktforskarträff med Peter Olausson, historiker vid Högskolan i Karlstad 
HaraZd Persson sekreterare i Sveriges Hembygdsförbunds 

lokalhistoriska kommitté 
Lennart Anakrsson Palm, fil dr i historia vid 

Lördag 19 november Göteborgs universitet 
Stadsbiblioteket kl 1430 Lars-Gunnar Sander, ordfi Värmlands Slak$orskarfdrening 

Kristinehamn Representantjkin SVAR 
An bytarträff 

~ärnebo-Ölme-Visnums härader Anmälan snarast till Värmlands Hembygdsförbund 
samt städerna Filipstad och Kristi- Norra Strandgatan 4, 65224 Karlstad 

nehiunn. Telefon 054-10 15 82 
Kostnad 200 kr inkl lunch och kaffe 

Biblioteket visar sin samling av 
genealogiskt material. 

Avgiften faktureras i efterskott. 

Förhandsanmälan senast 1 1 nov till Tisdag 18 oktober kl 1900 

ordforanden Gamla Badhuset Karlstad 
telefon 054-872754 Bergsbruk och Järnhantering i Värmland 

som aven organiserar samåkning. Föredrag av Bmbro Mellarader, Värmiands Museum. 

För att denna t r i 8  ska bli givande 
ber vi Dig sända ordföranden för- 
teckning över byarIgArdarltorp1 
släktnamn som Du forskar i. Ange 
noga till vilken socken respektive 
ort hör. Sammanstälining av detta 
får Du vid träffen. Ta med Dina 
antavlor, släktböcker, utredningar, 
kartor och utdrag etc. 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersåndniig retur med 
den nya adressen till: 
Vannlands Sl~orskarforening 
C/O Haraid Persson 
Malmtorgsgatan 18 
653 40 KARLSTAD 

Föreningsbrev 

Hur ställer jag frAgorna om hembygdens historia - hur besvarar jag dem? 
Var finns källorna att Ösa ur - tryckta som otryckta? 

Hur skriver man en uppsats eller artikel? 

Det är nAgot av det vi behandlar vid kursen i lokalliistoria 
vid Högskolan i Karistad. Den omfattar 10 p 
och @r pA halvfart - omstart vaen 1995. 

Mer information via Solveig Eriksson (te1 054/83 82  95) 
eller Peter Olausson (te1 054/83 84 28)1 


