


VarmlandsAnor 

VarmlandsAnor utges som medlems- 
tidning for Varmlands Slaktforskarfore- 
ning. Bidrag till tidningen, synpunkter 
på inriktningen och tips om händelser 
for bevakning mottas tacksamt av Re- 
daktören. Citat ur VarmlandsAnor får 
göras, om kallan anges. 

Upplaga 1000 ex, 4 ggrlår 

Ansvarig utgivare och redaktör Lars- 
Gunnar Sander, Norra Berghaget, 66732 
Forshaga. Telefon 054-872754 

Produktion Consulting Data, Malm- 
torgsgatan 18, 65340 Karlstad. Telefon 
054-21 8777 Telefax 054-2 18829 

Tryck Tryckeri ABKnappen, Karlstad 

Manusstopp for 1996: 1 ar 6 maj 1996 

Varmlands 
Slaktforskarförening 

Föreningen bildades 1983 och har till an- 
damål att stödja och stimulera intresset 
för slakt- och hembygdsforskning i 
Värmland och förena dem som delar det- 
ta intresse. Föreningen ar ansluten till 
Sveriges Slaktforskarforbund. 

Organisationsnummer 873201-6897 
Föreningens adress c/o Sander, Norra 
Berghaget, 66732 Forshaga. 
Medlemsavgiften ar 100 kr for ordina- 
rie medlem och 30 kr for familjemedlem 
(1996). Avgiften sattes in på forening- 
ens postgiro 46 96 60-5. För medlem- 
mar i Norge ar avgiften 90 norska kro- 
nor respektive 28 kronor som sattes in 
på norskt postgiro 0806 1944339. 
ArkivEmigrantregistret, Box 33 1,65208 
Karlstad. Telefon 054- 159272. 

Besöksadress Gamla Badhuset, Norra 
Strandgatan 4, Karlstad 

Styrelsen 1995 

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

Vice ordförande Bernhard Granholm, 
Ljunggatan 39 C, 66432 Grums. Telefon 
0555-61 153 

Sekreterare Gunnar Jonsson, Älvhags- 
gatan 25, 66140 Saffle. Telefon 0533- 
10559 

Kassör Harald Persson, Malmtorgsgatan 
18,65340 Karlstad. Telefon 054-21 8777 

Materialförvaltare Bo Cider, Skolgatan 
12,66060 Molkom. Telefon 0553-10378 

Registrator Sonja Peterson, Ölmegatan 
9 A, 65230 Karlstad. Telefon 054-2 1941 1 

Ledamot Gunhild Svensson, Odalvagen 
15,65350 Karlstad. Telefon 054-53 1448 

verksamhetsberättelse 
Resultat Balans Budget 
Material i landsarkiven 
Material i Uppsala 
Mer om OFSteinfelt 
Hedrabref Annu 1865 
Värmlänningar i for.. . 
Vase härads dombok 
En manniskoauktion 
Christineharnns Jernweg 
Antavla 4 1 
Antavla 42 
Kulturutredningen 
Forskarprofilen 
Resan till landet i Väst 
Andra medlemsblad 
Anor sökes 
Medlemsökning 1995 
Vårens program 
Annonser 

Kallelse till årsmöte 
16 mars kl 1300 

Lördagen den 16 mars kl 13.00 kallas Du till årsmöte 
i Gamla Badhuset i Karlstad 

Förhandlingar enligt förslag till dagordning 
Lena Flinck-Maechel föreläser om Hushållningssällskapets arkiv 

Tag gärna med gäster 

Förslag till dagordning for årsmötet 

1 Mötet öppnas 
2 Fråga om mötet anses stadgeenligt 
utlyst 
3 Godkännande av dagordningen 
4 Val av mötesordforande 
5 Val av sekreterare 
6 Val av justerare 
7 Verksamhetsberattelse och rakenska- 
Per 
8 Revisionsberättelse 
9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
10 Motioner 
11 Budget for 1996 
12 Medlemsavgift för 1997 

13 Val av ordförande for 1996 
14 Val av ordinarie ledamöter for 1996- 
1998 (i tur att avgå ar Bernhard Gran- 
holm, Harald Persson och Sonja Peter- 
son) 
15 Val av suppleanter for 1996-1998 (i 
tur att avgå ar Anette Carlsson och Tom 
Silja) 
16 Val av revisorer och revisorssupple- 
ant for 1996 
1 7 Val av redaktör for 1996 
l8  Val av valberedning for 1996 
19 Övriga frågor 
20 Mötet avslutas 



Verksam hetsberattelse 1995 

Verksamhetsaret 
Föreningens tolfte verksamhetsår omfat- 
tar tiden 1995-01-01 till 1995-12-3 1. 
Medlemmar 
Antal medlemmar 94- 12-3 1 568 
Nya medlemmar 1995 164 
Uttraden, avlidna, ej betald avgift 10 
Antal medlemmar 95-12-3 1 722 
(varav 26 familjemedlemmar) 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften var for 1995 100 kr for 
ordinarie medlem och 30 kr for familje- 
medlem. 
Hedersledamot 
Anders Höglund, Kristinehamn 

Styrelse och funktionärer 
Ordförande Lars-Gunnar Sander Fors- 
hag a 
Vice ordförande Bernhard Granholm 
Gmms 
Sekreterare Gunnar Jonsson Saffle 
Kassör Harald Persson Karlstad 
Materialförvaltare Bo Cider Molkom 
Registrator Sonja Peterson Karlstad 
Ledamot Gunhild Svensson Karlstad 
Suppleanter Anette Carlsson Kristine- 
hamn, Lennart Gustafsson Saffle, Iréne 
Luthman Karlstad, Tom Silja Forshaga. 
Revisorer Gerhard Kaukerat Slottsbron, 
Olle Skoog Kristinehamn 
Revisorssuppleant 
Lennart Fallberg Molkom 
Valberedning Gunnar Bergström Karl- 
stad, Ingrid Johansson Klassbol, Stig 
Jonasson Kristinehamn (sarnmank). 
Redaktör Lars-Gunnar Sander Forshaga 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har hållit fem protokollförda 
sammanträden 
Besök av Katrineholm-Flen-Vingåkers 
slaktforskarklubb 
Bernhard Granholm har representerat 
föreningen vid Jämtlands lans slaktfors- 
karförenings genealogiska seminarium i 
Östersund 9-1 1 juni. 
Lars-Gunnar Sander har deltagit i Släkt- 
forskarforbundets ordförandekonferens i 
Stockholm den 18 aug. 
Samma dag deltog Bernhard Granholm 
i förbundets redaktörskonferens också i 
Stockholm. 

Lars-Gunnar Sander och Bernhard Gran- 
holm har som ombud representerat for- 
eningen vid riksstämman i Stockholm 
den 19 aug. 
Vid släktforskardagarna i Stockholm 19- 
20 aug ställde föreningen ut och sålde 
sina publikationer. 
Bernhard Granholm har deltagit i Sven- 
ska Arkivsamfundets arkivdagar i Karl- 
stad 25-26 okt 
Vid bokmassan i Göteborg 26-28 okt 
deltog Harald Persson från föreningen i 
Varmlandslitteraturs monter med forsalj- 
ning av föreningens utgivningar. 
Dataregistrering av Varmlands tre rege- 
menten har bedrivits som ALU-projekt 
med Harald Persson som projektansvarig 
och handledare. Fem ALU-arbetare och 
en föreningsmedlem har varit engage- 
rade i totalt 2461 arbetstimmar. Detta ar 
endast början på ett mycket omfattande 
arbete. 

Externa föreläsningar 
av styrelsemedlemmar 

23 jan Kristinehamns Bibliotek, Lars- 
Gunnar Sander: släktforskning 
25 jan Hagfors Bibliotek, Harald Pers- 
son: Vad ar släktforskning? 
28 feb Karlstads Stadsbibliotek, Harald 
Persson: Vad ar släktforskning? 
9 mars Folkuniversitetet Karlstad, Bem- 
hard Granholm: Min forskning i olika 
arkiv 
2 april Norska slaktforskarforeningar i 
Sarpsborg, Harald Persson och Lars- 
Gunnar Sander: släktforskning i Sverige 
24 april Arvika Bibliotek, Harald Pers- 
son: Vad ar släktforskning? 
27 april Eda Bibliotek, Harald Persson: 
Vad ar släktforskning? 
11 maj Stagnellska servicehemmet i 
Karlstad, Harald Persson: Vad ar slakt- 
forskning? 
7 sept Trollhättan, Bo Cider: Varmlands 
Slaktforskarforenings verksamhet 
19 okt Folkuniversitetet i Karlstad, Ha- 
rald Persson: Fällor och problem 
23 nov Folkuniversitetet Karlstad, Lars- 
Gunnar Sander: Soldatforskning 

Medlemsmöten 
18 mars Arsmöte med sedvanliga årsmö- 

tesförhandlingar. Per Magnusson fore- 
läste om "Kartan berättar om Karlstad". 
8 april Informationsträff dar bl a med- 
lemmar ur styrelsen berättade om sin 
forskning, lämnade tips och svarade på 
frågor. 
20 maj besök av Västerås släktforskare. 
5 juni Utflykt till Lurö. Guidad rundtur 
och information om öns historia. 
28 juli Möte med användare av slakt- 
forskarprogrammet DISGEN, Macin- 
tosh versionen. 
30 sept Granstraff i Orje tillsammans 
med historielagen i Romerike, Follo och 
Ostfold. Harald Persson och Lars-Gun- 
nar Sander redogjorde for släktforskning 
i Sverige. 
16 okt Föredrag om "Centrala Soldat- 
registret for Sverige" av Björn Lippold, 
Skövde. 
25 nov Föredrag "Emigrantkallor" av l .e 
arkivarie Per Clemensson vid Landsarki- 
vet i Göteborg. Samarrangemang med 
Emigrantregistret, Folkrörelsearkivet 
och Varmlandsarkiv. 

Nyutkomna publikationer 
Föreningens medlemsblad "Vamlands- 
Anor" har utkommit med fira nummer, 
totalt 100 sidor. 
Varmlands Slaktforskarkatalog. En upp- 
datering av 1994 års upplaga. 
Dalslands 0rtregister.Hemman och hem- 
manstorp med hänvisning till socken, 
härad, jordnatur och mantal. Samman- 
ställd av Gunnar Jonsson, Saffle 
Eksharad födde 1665- 1722 med slakt- 
namns- och yrkesregister for föräldrar 
och faddrar, sammanstalld av Mats Hell- 
gren, Göteborg. 
Kila födde, vigde, döde 1640- 1699 samt 
1 700- 1749, sammanstalld av Gunnar 
Jonsson, Saffle. 
Kila vigde 1689- 1900, sammanställd av 
Gunnar Jonsson, Saffle 
Kila bouppteckningar, sammanstalld av 
Gunnar Jonsson, Saffle. 

Övrig medlemsservice 
Utbyte av medlemsblad har skett med ett 
70-tal andra slaktforskarforeningar. Des- 
sa publikationer förvaras i föreningens 

Fortsättning sida 4 



(~ärmlands~nor 1996: 1 - Sida 4 

Verksamhet. . . 
fortsättning fran sida 3 

arkiv på Gamla Badhuset och kan lånas 
av medlemmarna genom materialfomal- 
tarens forsorg. 
Harald Persson har verkat som ombud 
för DIS (Föreningen för Datorhjälp i 
släktforskningen) och därvid servat med- 
lemmarna med uppdatering av nya pro- 
gramversioner. 
För att underlätta dokumentation av ge- 
nomförd forskning har föreningen låtit 
trycka upp blanketter for antavlor som 
medlemmarna kan få köpa. 
Slutligen har ett mycket stort antal släkt- 
forskarfragor per brev, fax och telefon 
besvarats av styrelsemedlemmarna. 

Ekonomi 
Resultat- och balansräkning bifogas 
verksamhetsberättelsen. Styrelsen fore- 
slår att årets överskott 2 949:44 balan- 
seras i ny räkning. 

Slutord 
Varmlands Släktforskarforening har fått 
forbundsstyrelsens uppdrag att arrang- 
era 1999 års riksstämma i Karlstad. Sty- 
relsen har redan börjat planera för denna 
kulturhandelse och hoppas på medlem- 
marnas helhjärtade stöd for att kunna ro 
i land detta åtagande. 

Karlstad i februari 1996 

Lars-Gunnar Sander, Bernhard Gran- 
holm, Gunnar Jonsson, Harald Persson, 
Bo Cider, Sonja Peterson, Gunhild 
Svensson 

Resultaträkning Budget för 1996 

1995 1994 

Intäkter 

Medlemsavgifter 75 963.00 53 436.58 

Trycksaker 2 449.00 5 389.50 

Kurser 824.00 

Diverse intäkter 580.00 

Kommunbidrag 5OO,00 500.00 

Landstingsbidrag 5 000,00 5 000,00 

Erhalina gavor 5 000.00 

Summa intäkter 84 492.00 70 150,08 

Kostnader 

Tidskriften -37 458,50 -30 081,OO 

Porto -14 051,25 -1 1 335.46 

Telefon -286,75 -275.0 

Möten -2 013.00 141.50 

Resor -3 828,00 -3 381,lO 

Förbrukn mtrl -2 497.90 -1 859.00 

Riksstämman -2 631.00 -2 374,00 

Externa gavor -650,00 -400,00 

Diverse kostn -2 284,90 -907,50 

Externa med1 avg -700,00 -500,00 

Riksförbundet -5 072.00 -4 257.00 

S- ko~tn -71 473.30 -55 228,56 

Resultat före 

avskrivningar 13 018.70 14 921.52 

Avskrivningar - 1 500.00 -5 014,00 

Resultat efter 

avskrivningar 11 518,70 9 907,52 

Ranteintäkter 1 630.74 1 793.50 

Räntekostnader -200,00 

Resultat före 

resemationer 12 94944 11 701.02 

Reservavsättning 

Riksstämma 99 -10 000.00 

Arets resultat 2 949,44 11 701,02 

Balansräkning för 1995 och 1994 

1995 1994 

Tillgängar 

Kassa 53.00 

Postgiro 37 670.85 5 584,91 

Bank 51 258,OO 45 749.50 

Fordringar 10 620,00 10 690.00 

Inventarier 1 ,00 1 ,o0 

Summa 99 602,85 62 025,41 

1995 1994 

Skulder och Eget kapital 

Skulder 50 892.00 26 26400 

Reserv Riksstam 10 000.00 

Ing Eget kapital 35 i 6  1.41 24 060,39 

.hets resultat 2 949,44 11 701.02 

Sum Eget kapital 38 710,85 35 761.41 

Intäkter 

Medlemsavgifter 750X 100 

Familjeavgifter 24x30 

Kommunbidrag 

landstingsbidrag 

Summa intäkter 

Kostnader 

Tidskriien 9000s-4 

Trycksaker 

Porto 85oS3,20X4 

Telefon 

Möten 

Resor 

Förbrukningsmatenel 

Riksstämman 

Externa gavor 

Diverse kostnader 

Externa medlemsavgifter 

Riksförbundet 774x7t 

Summa kostnader 

Resultat före avsknvn 

Ränteintäkter 

Resultat före reservation 

Reservation 

Arets resultat 

Styrelsens förslag 
medlemsavgift 1997 

Styrelsen föreslår oförändrad medlems- 
avgift for år 1997, det vill säga 100 kro- 
nor for ordinarie medlem och 30 kronor 
for familjemedlem. 

För medlemmar bosatta utanför Sverige 
föreslår styrelsen att en särskild porto- 
avgift debiteras med 40 kronor. 

Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser 

finns. Summa 99 602.85 62 025,41 
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Mängder av intressant material i landsarkiven 

Lördag 25 november gastades Varm- 
lands Slaktforskarforening av Per Cle- 
mensson, välkänd i släktforskarkretsar. 
Ämnet for dagen var kallor till emigrant- 
forskningen, men Per Clemensson in- 
ledde med en översikt av allt nytt som 
hänt inom arkiwasendet på sista tiden: 

nytt landsarkiv i Karlstad 
Stadsarkivet i Stockholm ar nu 

landsarkiv för Stockholms lan 
Riksarkivets depå i Täby byggs ut 
Landsarkivet i Göteborg skall byg- 

gas ut 
diskussion inom SVAR om nya mi- 

krokortcentra 
NAD-skivan. 

Därefter underströk foredragshålla- 
ren att landsarkiven inte bara innehåller 
kyrkböcker. Har finns också mängder av 
annat intressant material som ligger och 
vantar på forskarna. Bland de många 
exempel som togs upp kan namnas: 

sjökort från Ostindiska Kompaniet 
med fartygens position inprickad dag for 
dag 

bergmästarens arkiv med förteck- 
ning över alla hyttedrängar i Värmland 

masmastarprotokoll 
äldre fotografier av fångar. 

Per Clemensson menade att laga skiftet, 
industrialismens genombrott och emigra- 
tionen var tre stora skeenden under 1800- 
talet som hänger samman. Under perio- 
den 1850- 1930 emigrerade 1,2 miljoner 
människor från Sverige. Av dessa åter- 
vände 185 000. Chicago sades under den- 
na tid vara svenskarnas näst största stad 
efter Stockholm. 

En mans resa till USA 
I förhållande till folkmängden redo- 

visar Värmland de flesta emigranterna. 
För att illustrera de olika kallorna i emi- 
grantforskningen har Per Clemensson 
följt mönsterskrivaren Carl Friman som 
reste från Västergötland till USA år 1838 
Resan till Amerika har lämnat spår efter 
sig i olika arkiv: 

1. I husforhörslangden konstateras att 
Friman utflyttat till Amerika. 

2. Utflyttningslangden bekräftar att 
Friman tagit ut flyttningsbetyg for att 

flytta till Amerika. 
3. Passjournalen från Skövde visar att 

Friman tagit ut inrikespass for resa till 
Göteborg. Passjournalema finns i Iäns- 
styrelsearkivet. 

4. Passjournalen från Göteborgs 
landskansli utvisar att Friman fått utri- 
kespass. Avskrifter av dessa journaler 
finns i vissa fall i Riksarkivet och Krig- 
sarkivet. Det var nämligen så att avgif- 
ten som erlades för utrikespass tillföll 
flottans pensionskassa. 

5. I sjömanshusets arkiv kan man se 
vilka fartyg som avgick fran Göteborg 
till USA vid den aktuella tidpunkten. 

6. Manifesten från ankommande far- 
tyg till amerikansk hamn är mikrofil- 
made i USA. I manifesten finns passa- 
gerarna namngivna. Emigranten har nu 
satt sin fot på amerikansk mark och ar 
sedan svår att följa, åtminstone vid ti- 
den for Frimans resa. 

Nar den stora emigrationsvågen kom 
igång hade passtvånget avskaffats. A 
andra sidan måste man ha flyttningsat- 
test och intyg om fullgjord militärtjänst 
för att fa lämna svensk hamn. Men dessa 
restriktioner kunde kringgås medelst för- 
falskningar eller att man reste ut från 
Danmark eller Norge. 

Enligt lag skulle förteckningar över 
lösta biljetter upprättas per fartyg. Så- 
dana finns också bevarade: 

Göteborg 1869- 1954 
Malmö 1874- 1939 
Hälsingborg 1899-1964 
Kalmar 1880- 1893 
Norrköping 1 859- 19 19 
Stockholm 1869- 1944 
Köpenhamn 1868- 1933 
Hamburg 1850-1891. 

Mikrofilmade förteckningar finns 
även från de norska hamnstäderna Oslo, 
Bergen, Alesund, Kristiansund, Kristi- 
ansand och Trondheim. 1996 beräknas 
en CD-skiva komma ut innehållande 1,3 
miljoner emigranter från alla svenska 
hamnar. Så småningom kommer den att 
kompletteras med svenskar som emigre- 
rat från utländska hamnar. I år kommer 
också ett register över sjöman som rymt 
i främmande hamnar. 

Slutligen berörde Per Clemensson ett 
antal andra arkiv dar man kan finna emi- 
granter: 

Böcker över obefintliga efter 1880 
Avmönstringsrullor i sjömanshu- 

sens arkiv 
Domkapitlens arkiv innehåller 

efterforskningar av försvunna äkta ma- 
kar i samband med att skilsmässor be- 
gärts. 

Personer som vistades i Amerika var 
befriade fran skatt och kan darfor åter- 
finnas i skattemyndigheternas avkort- 
ningslangder. Som verifikation kan det 
finnas brev som styrker uppgiften i lang- 
den. 

I Riksarkivet och hos UD finns den 
så kallade nationalitetsmatrikeln. Det ar 
en ofullbordad förteckning över svenskar, 
bosatta i utlandet. 

Svenska Amerikalinjens arkiv från 
senare tid innehåller passagerarlistor dar 
man kan finna svensk-amerikaner som 
besökt det gamla hemlandet. 

Landsarkivet i Göteborg förvarar 
emigrationsagenturen Bröderna Lars- 
sons arkiv innehållande 1 10 volymer 
med brev. 

Värmland 1796 

I VärmlandsAnor 1995:3 efterlyste 
redaktionen manus från läsarna. Det är 
med stor tillfredsställelse jag noterar att 
många har hörsammat detta önskemål 
och sant in material. Ett stort tack! Jag 
hoppas att Du inte blir besviken ifall Du 
saknar Ditt bidrag i detta nummer. Det 
ligger då i kön och dyker upp i kom- 
mande nummer - det lovar jag! Men sluta 
fördenskull inte med att sanda in nya 
manus ! 

Vad hände i Värmland 1796? 
Skriv och berätta vad som hände i 

Värmland for 200 år sedan, alltså 1796. 
Du kan plocka material från Din egen 
forskning, från domböcker, hembygds- 
böcker och andra handlingar. Resultatet 
av denna enkät kommer vi att presen- 
tera i något av de kommande numren 
detta år. 

Lars-Gunnar Sander 



Varmlandsmaterial i Uppsala landsarkiv 

Denna artikel av Lars Otto Berg har tidigare varit införd i Arkiv, Samhälle och 
Forskning 1994:3. Efter vanligt tillmötesgAende frAn författaren har vi fatt till- 
stånd att aven publicera den i VarmlandsAnor. Första delen av artikeln finns i 
VarmlandsAnor 1994:4 och har avslutas den med ytterligare historiska Ater- 
blickar. 

Värmland på andra sidan länsgränsen 
Värmland fanns aven på andra sidan 

länsgränsen. Som inledningsvis nämnts 
har vissa delar av landskapet Värmland 
sedan länge ingått i Orebro Ian. Det gal- 
ler främst Karlskoga, som bildat en egen 
församling sedan 1568. Några år hörde 
Karlskoga bergslag till Nora lan, som 
1648 uppgick i Orebro lan - i Orebro Ian 
har den blivit kvar sedan dess. Ur Karl- 
skoga har sedan uppstått en rad andra 
församlingar eller kapellag, vilka aven 
huvudsakligen kommit att tillhöra Öre- 
bro lan. 

Bjurtjarn fick egen kyrka 1643 och 
kom att ingå i Orebro lan tills försam- 
lingen genom beslut 1950 överfördes till 
Varmlands Ian. Karlsdal med kringlig- 
gande gårdar bildade en kapell- 
församling 1753, så småningom med 
egen kyrkobokföring, som bestod till 
1923, då den återförenades med Karl- 
skoga. Degerfors fick kapell 1882, blev 
kapellforsamling genom beslut 19 17 och 
egen församling 1924. 

Till landsarkivet i Uppsala har dar- 
för kommit en del värmländska kyrko- 
arkiv. Karlskogas och Karlsdals kyrko- 
böcker överlämnades dock först 1972 till 
Uppsala. Detta berodde på att Karlskoga 
19 13 av Kungl Maj :t erhållit dispens från 
skyldigheten att leverera sina äldre hand- 
lingar till landsarkiv. Då detta i längden 
ställde sig ratt så dyrbart och arbetsamt 
för församlingen, fick den dispensen 
upphävd år 1970. 

Karlskogas husförhörslängder börjar 
175 1, medan dopböckerna går tillbaka 
till 1679, vigselböcker till 1702 och be- 
gravningsböcker till 1740. Vad som dess- 
utom kan vara vart att notera ar att 
flyttningslängderna börjar ovanligt tidigt 
- redan 1754 men med några luckor i 
tidsserien. Räkenskaperna går tillbaka 
till 1704. Mer anmärkningsvärt ar att 
sockenstämmans protokoll börjar redan 
1659. Genom dem kan man ej bara följa 

kyrkans ekonomiska och administrativa 
utveckling utan aven få vissa inblickar i 
livet och ordningen - och aven 
oordningen - i socknen. I det första pro- 
tokollet från 1659 meddelas exempelvis: 
"Sedan vart med allas samtycke beslu- 
tat, att ingen skall föra ö1 eller brännvin 
till kyrkan och i sockenstugan att försal- 
jas, som hartilldags skett ar ..." 

Även näringslivet kan till viss del do- 
kumenteras genom kyrkoarkivet. I detta 
ingår nämligen journaler över tackjarns- 
blåsningen i socknen för tiden från 1730- 
talet till 1782. Man kan exempelvis se 
att tackjamsblåsningen i Sibbohyttan år 
1744 påbörjades den 17 mars vid mid- 
dagstid och höll på till den 6 maj om mor- 
gonen, medan den i Knappforshyttan 
började den 17 maj om aftonen och på- 
gick till kvällen den 15 september. 

Äldre uppgifter från Karlsdal med 
omgivning har ursprungligen förts in i 
samma längder som Karlskoga. Kapel- 
let börjar få egna kyrkoböcker från om- 
kring 1790. Från 1784 finns aven en sar- 
skild s k kyrkojournal, som relaterar vad 
som tilldragit sig i kyrkan med upplästa 
kungörelser, vigslar, dop och begrav- 
ningar - det vill saga en komplettering 
till ministerialböckerna. 

Bjurtjarns församlings handlingar 
började lämnas till landsarkivet redan 
1917, men efter lansbytet fördes de 1952 
över till landsarkivet i Göteborg. 

I Karlskoga kyrkoarkiv ingår dock 
fortfarande några prastvalshandlingar 
från tiden 174 1 - 1 845 jämte spridda skol- 
verifikationer. Degerfors handlingar ar 
däremot av så ungt datum, att de ej ännu 
levererats in till landsarkivet. 

Vid sidan av Karlskoga ligger nu- 
mera aven församlingen Nysund helt i 
Orebro lan. Den delas mellan landska- 
pet Närke och Värmland genom Letälven 
och raknades tidigare delvis till Orebro 
lan, delvis till Varmlands lan. Först ge- 
nom ett kungligt beslut 1922 fördes 

varmlandsdelen definitivt över till Öre- 
bro lan. Narkedelens arkivalier hade bör- 
jat överlämnas redan år 1914 medan 
varmlandsdelens böcker fördes över från 
Landsarkivet i Göteborg 1923. Nysunds 
husförhörslängd börjar 175 1 medan 
ministerialböckerna går tillbaka till 
1687. De tidigare ar ofta uppdelade på 
olika band "Edsbergsdelen", "Lekebergs- 
delen" och "Varmlandsdelen". 

Vid sidan av kyrkohandlingarna hit- 
tar man aven vissa rester av andra arkiv 
i församlingens bestånd. Har finns Ny- 
sunds brandstodsbolag från 1820-talets 
början samt aven ett mindre privatarkiv, 
härrörande fabrikören Pehr August Öhr- 
ling, vilken fran l858 bodde på h o r p  i 
församlingens varmlandsdel. Denne 
innehade aven en befattning med en im- 
ponerande titel, "Överbefalhavare för 
Nysunds och Rudskoga frivilliga skarp- 
skytteförening". Arkivet består av vissa 
brev och merithandlingar samt dessutom 
bland annat en drömbok. 

Karlskoga blev vid 1600-talets mitt 
en egen bergslag och aven från den ci- 
vila förvaltningen finns handlingar på 
Landsarkivet i Uppsala. Uppgifter av 
mångahanda slag ingår aven har bland 
länsstyrelsens handlingar. 

Karlskoga (bergslags) häradsrätt har 
vidare ett välbevarat arkiv med dom- 
böcker redan från 1629 och bouppteck- 
ningar fiin 17 1 8. I dessa handlingar kan 
man följa bygdens och dess invånares 
historia genom århundraden genom brott 
och tvister, fastighetsköp och konkurser, 
bouppteckningar och arvskiften. 

Ytterligare kompletterande material 
finns i lansmansarkivet, vilket i huvud- 
sak sträcker sig fran 1820 men aven inne- 
håller vissa volymer med äldre hand- 
lingar om bland annat vägar och broar, 
salpetersjuderi och fastighetssyner samt 
vidare underlag till landshövdingens 
femårsberattelser och bevaringsmönst- 
ring. 

Naturligtvis ingår aven handlingar 
från Karlskoga bergslag bland landsar- 
kivets bergmastararkiv, främst Bergmäs- 
tarambetet i Nora med flera bergslag. Har 
finns bland annat handlingar avseende 
Björkborn (1 689- l854), Bofors (1640- 
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Mer  om 

I förra numret av VarmlandsAnor 
meddelade vi att Sten Nyborgs artikel 
om slakten Steinfelt fran Älg& rönt 
stort intresse. Även författaren har fatt 
brev fran olika delar av landet rörande 
denna slakt och med anledning därav 
har han haft vanligheten att tillställa 
oss ytterligare material som vi mer an 
gärna vill delge vara läsare. 

Om löjtnanten Olof Friedrich Steinfelt i 
Stubberud, Algå, har också Daniel Toijer, 
lektor i modersmålet och historia vid la- 
roverket i Kristinehamn, skrivit. I Nya 
Wermlands-Tidningen för 4 och 6 dec 
1962 fanns införda artiklarna "Den tyske 
karolinen". Den första av dessa grundar 
sig i huvudsak på en meritförteckning 
upprättad av Steinfelt själv 17 19. 

I och med rikets urusla finanser efter 
Karl X1I:s död fann sig Ulrika Eleonora 
nödsakad att reducera antalet varvade of- 
ficerare. Detta skedde i september må- 
nad 17 19. Steinfelt begärde härvid av- 
sked men ångrade sig tydligen och åter- 

Varmlandsmaterial . . . 
fortsättning fran sida 6 

1854), Degerfors (1 730- 1845), Gran- 
bergsdalshyttan med andra kringlig- 
gande hyttor (1 638- 1 850) samt Valåsen 
(1 729-1839). 

Även ett enskilt bruksarkiv från om- 
rådet finns bevarat i landsarkivet - Val- 
åsens bruk. Detta arkiv omfattar cirka 
170 volymer och består bland annat av 
olika ägohandlingar, vilka i tiden sträc- 
ker sig tillbaka till 1596, handlingar an- 
gående gruvor och smidesratt samt rö- 
rande underliggande hemman. 

Rakenskapsserier omfattar i huvud- 
sak tiden fran 1800-talets början fram till 
1870-talet med vissa volymer som strac- 
ker sig fram till 1900-talets början. Till 
detta kommer slutligen en del handlingar 
som berör agarslakten von Hofsten. 

Iöjtnant Olof Fr Steinfelt 

anställdes den 29 dec 17 19 som Iöjtnant 
i det tyska (Durings) dragonregementet. 
I samband härmed har meritlistan till- 
kommit. 

Denna handling kan man finna i 
Riksarkivet i Stockholm i dess samling 
Militaria med arkivnumret M 981 "an- 
gående reducerade officerare 17 19". 
Steinfelt har bland dessa officerare num- 
mer 83. I ingressen till dessa handlingar 
framhålles att Hennes Kungliga Majes- 
tät skall vara dessa officerare "i nåder 
bewågen, samt larer whid förefallande 
tillfallen och öppningar dem framför alla 
andre åter i dess tienst employera". Stein- 
felt har avfattat sin meritlista på tyska: 

Ich Olof Friedrich Steinfelt, geburtig 
in Stieft Bremen, bin in Ihre Königs Majts 
Dienste getreten den 2. febr Ao 1700 als 
Drag bey das Löbl damahlige Cras- 
sowsche Drag Regiment. 1704 habe die 
Stadt ---Lemberg erobern helfen auch 
noch selbiges Jahr die Battalie bey 
Punitz beygewohnet, ingleichen 1706 in 
der Battalie bey Fraustadt und Calisch 
gewesen 1707 zum Corporal 1708 zu 
Fourier 1709 zu Frey Corp 1711 zu Cor- 
nett bey das Wisrnarsche Drag Regiment 
awanziert, worauf selbiges Jahr in der 
Belagerung Wismar und zu unterschie- 
denen maheln i Ausfallen mit gewesen 
1712. in der Battalie bey Gadebusch 
1713. in der Belagerung Tönningen, wo 
selbst gefangen worden, mich aber selbst 
rantionirt und in Stralsund wieder einge- 
funden 1714. Vollmacht als Lieutenant 
bey geda- - - regiement von Ihre Hoch- 
seligen Majt erhalten 1715 auf der Be- 
satzung Ruden gewesen von denen ich 
nach Schweden transportieret worden. 
Meines alters 39 Jahr frisch undgesund, 
mich zu Ihre König1 Majts fernere dienst 
gebrauchen zu lassen, nachdem ich der 
Crone Schweden gedienet 20 Jahr: 

Olof Friedrich Steinfelt bey - - - Obriste 
During deutsche Drag Reg 

I svensk Översättning: 
Jag Olof Friedrich Steinfelt, född i Stift 
Bremen har tratt i tjanst hos Ers Kungl 
Majt:s tjanst den 2 febr Ao 1700 som 

dragon vid det hedervärda dåvarande 
Crassowska dragonregementet 1704. har 
hjälpt erövra staden - - - Lemberg och 
samma år deltagit i slaget vid Punitz, li- 
kaså 1706. Varit i slaget vid Fraustadt 
och Calischl707. Till korpral 1708 till 
furir 1709 till Frey-korpral (?) 171 1. av- 
ancerat til kornett vid det Wismarska 
dragonregementet varpå samma år del- 
tagit i Wismars belägring och vid olika 
tillfallen i utfall (därifrån). 1712. i sla- 
get vid Gadebusch l7  13 i belägringen av 
Tönningen, dar jag själv blivit fångad, 
men själv friköpt mig och åter infunnit 
mig i Stralsund 1714. erhållit fullmakt 
som Iöjtnant vid Ert Högsaliga Majest- 
äts - - -regemente. l 7  15. varit i garnison 
på Ruden varifrån jag blev transporte- 
rad till Sverige. Min ålder 39 år, frisk 
och sund, att låta mig brukas i Ers Kungl 
Majt:s vidare tjanst, sedan jag tjänat 
svenska kronan i 20 år. 

Olof Friedrich Steinfelt vid - - - Överste 
During tyska drag reg. 

Steinfelt har tagit miste beträffande 
året för utnämningen till löjtnant. Hans 
fullmakt ar daterad 15 nov 171 5 i Stral- 
sund. 
Sten Nyborg 
Yxvagen 5, 181 4 7 Lidingö 
Telefon 08- 7673828 

Red anm: Som synes har Toijer över- 
satt "selbst rantionirt" med "friköpt 
mig". Och så blir det om man ordagrant 
följer alla tysk-svenska ordböcker dar 
"ranzionieren" mycket riktigt betyder 
"friköpa". Det var vanligt att officerare i 
tysk eller dansk fångenskap själva skaf- 
fade fram lösenpengar och friköpte sig 
ur fångenskapen. 

Termen "ranzonerat sig själv'' före- 
kommer i svenska generalmönsterrullor 
och kan dar aven betyda "rymt ur fang- 
enskap" enligt Svenska Akademins Ord- 
bok. Också i kungörelser från lanssty- 
relserna i bö jan  av 1700-talet kan man 
läsa om efterlysningar av ryska krigs- 
fångar som "ransonerat sig ur fången- 
skapen" och som myndigheterna uppma- 
nas efterspana och satta fast. 
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En pastors herdabref Anno 1865 

Gun Albinsson-Karlsson har funnit 
nedanstiiende herdabrev i Nordmarks 
härads dombok friin den 21 december 
1865. Det är med all säkerhet skrivet 
av "giftprästen" Anders Lindback i 
Silbodal. 

Till Silbodahls Församling. 
Under loppet af tvenne år har jag va- 

rit i tillfalle att se bedröfvliga följden af 
Brännvins Utskänkning. Var 6:e vecka 
lugnet stört, freden borta. Med grämelse 
har jag sett egna Ahörare blandade med 
utsocknes och främmande uslingar i for- 
nedrat vettlöst skick. 

Jag har haröfver tillkännagifvit min 
djupa ledsnat, hade ock fatt det glädjande 
hopp att ehuru Herr Handelsman Sjölin 
ägde Laglig Ratt förena utskänkning med 
Bodhandel skulle han af god ren mansk- 
lighet och fri Christlig kärlek vilja dar- 
med upphöra detta for honom så hed- 
rande af Pastor så ifvrigt väntande be- 
slut for hann icke till werkstallighet ofor- 
modat trädde ny Lagen fram gjorde war- 
dra beslutet umbärligt, jag har sålunda 
om sak i fråga icke att vanda mig till Sjö- 
lin såsom till min främste kommunal- 
man som och främst har plikt biträda 
Pastor att skydda och varna kommunen, 
denna erinran ar råd Christeligen skedd. 

Det ar nu till hela min Församling 
jag vänder mig uti denna for kommunen 
viktiga ärende. Dä jag beder Eder af hela 
min Sjal varen Högsinte såsom många 
ja de fleste Kommuner visat prof att icke 
begära Krog eller så kallad utskänkning 
i vårt nog fattiga Samhälle, låten icke 
Edert omdöme missledas af den vinst for 
Kommunen årliga Skatten skulle in- 
bringa, sådan inkomst ar ju Blodsvarde, 
Judepenning vi förråda och följa våra 
yngres och svagares val, låten ännu min- 
dre missleda Eder af enskild skeen vin- 
ning, sådan penning ar ju merandels 
samlat från dem som bast behöfva dem 
sjelfva, dar aldrig Walsignelsen utan 
Förbannelsen till Barn och Barnabarn. 

Och hvarföre? Jo många olydiga 
Makar och fattiga Barn haha  ju fuktat 
penningen med sina bittra tårar, hafven 
medlidande med sådana svagare likar 
ibland och som behöfva vår tillsyn, vård 

och förmyndareskap. 
Hafven medlidande med Edra egna 

Barn vår ungdom som nu står i Blom- 
ning kommer trogen med sina störtskurar 
så nedslår han denna sköna Blomning, 
sättet varder förhärjat. Kommunens nu 
hoppfulla yngre befolkning förstör, vem 
bär skulden. Hvem skall bara ansvaret 
inför Herren. Jo vi, Herden och den äldre 
Hjorden, Föräldrar och Husfader, om vi 
med sunt förnuft och fii vilja haha  be- 
gärt Krogen dar våra Barn och Tjenare 
ovillfarligt skola falla i Röfvarehander. 

Hvarifrån kommer stojet och oljudet 
som fasansfullt skallar i vägar och sti- 
gar, jo från Krogen. 

Hvarifrån osämjan och kifvet i så 
många Hyddor mellan Husfader, Barn 
och Tjenare, jo f6n  Krogen. 

Hvarifrån förbittringen grannar e- 
mellan, jo från Krogen. 

Voro de nyktra toge var och en Chris- 
telig reson, hvarfore se och höra vi mång- 
en Husfader som både ville och kunde 
vara sitt Husets stöd och högsta glädje, 
sin Församlings Heder och prydnad, lik- 
val ofta vara ett ursinnigt vilddjur hem- 
ma, en vanära i Församlingen, en Skam- 
fläck for sig sjelf, jo vi hafva sett och hört 
honom på Krogen. 

Hvarifrån komma alla Illgarnings- 
man, Rånare, Mördare, jo från Krogen. 

Dar hafva de starkt sitt Djafvulska 
Mod, dar hafva de brant förnuftet och 
samvetet, hvarifrån kommer all denna 
fattigdom i mången Koja, dar fiiska ar- 
betsföra människor bo, jo den kommer 
från Krogen. Dar ar arbetshågen pant- 
satt, dar ar arbetskraften uppsupen. 

Hvarifrån komma alla bedjetårar som 
fattiga Änkor, värnlösa Barn, få bittert 
ljuta vid Grafvame, jo deras djupa hem- 
ska falla ar belagen på Krogen. Dar har 
den ihjalsupna uslingen Maken, Fadren 
ofta sin sista skarf och till alla dessa heta 
tårar till allt detta vanvett och elände som 
Krogen foder och narer. 

Vem ibland oss ville val vara skul- 
den och vem af oss ville vara den 
ochristligt oeftertanksamme som begärde 
Krogen detta forstörelsemedel och ville 
inför Människor och Gud stånda, detta 
Himmelsskriande ansvar for alla de sva- 

gare Bröder som på Krogen förstöra 
Kropp och Sjal. 

Jag tvår nu mina händer, jag har nu i 
kraft af mitt Ämbete varnat och sä långt 
min Ambetsmyndighet sträcker skall den 
alltid värna min Församling från detta 
det högsta onda - Krogen, men jag öns- 
kar och hoppas att alla skola veta och 
alla skola vilja inse vådan och icke be- 
gära Eder och Edra Barns olydna - Kro- 
gen. 

Flera upplyfta Medlemmar i Försam- 
lingen hafva ock härpå redan gifvit 
hugnande prof och förklarat, skulle nå- 
gon förhastat och besinningslöst begära 
- Krog måste vi for våra uppväxande 
Barn, sälja a f i d a  Hem och fly den trak- 
ten. Vi aktar ju våra Barn for Eld och 
Watten, farligare ar - Krogen. Låtom ock 
for den akta vår ungdom. 

Litet eller intet båta alla mina bemö- 
tanden om jag skall tala till vår ungdom 
pä Krogen och i Herrens Hus predika for 
sanslösa hörare .  Litet eller intet båtar 
att jag vid Herrens Altare tar Edra Barns 
löften de kunna aldrig hålla dem, de 
varda genast lik sitt första Nattvardsbord, 
rysliga menedare och hvarfore, jo för 
Krogen, om icke deras Fader och Ledare 
upprefven dem Djahlens  Altare trogen 
och sjelfva med dem nedfaller ber och 
grafven deras skulds graf, ingen pålag- 
ger Kommunen denna olydna. 

Pastor och Församling har däremot 
ratt begära eller vägra, valet ar lätt for 
varje Christligt sinne, hvilken klok man- 
niska begar val sin egen eller andras 
olydna, hvilken Pastor begar eller med- 
ger sin Församlings ruin, viljen I sjelfva 
bereden Eder lugn och mig tillfalle att 
vårda Eder och Edra Barn så resen icke 
detta oöfvervinnerliga hinder - Krogen, 
mot mig och Eder sjelfva, fa år torde ock 
varda förkunnade att werka tillsammans, 
mina år äro snart gångna, men på få år 
skola vi hinna mycket om vi veta ofta 
och for största hindret, argaste Fiende - 
Krogen och nar vi arbetat till slut och 
Herren sett vår ratta vilja, skall han be- 
löna och efter den och icke efter den korta 
tiden som står alena uti Herrans hand 
och våra efterlefvande Barn och 
Barnabarn, skola välsigna och ber vila 



värmlänningar i förskingringen 

Vid genomgiing av husförhörslangd- 
erna för Ronneby köping, senare Ron- 
neby stad, 1872-80 och 1880-98 har 
Eva Fredriksson funnit följande varm- 
länningar: 

Mamsell Ulrika Glasberg f 18 14- 11 -1 7 i 
Visnum 
hustru Christina Hult f 1842-01-24 i 
Grums 
hushållerskan Karin Olsson f 1844-04- 
06 i Fryksande 
pigan Maria Lovisa Löf f 1852-02- 10 i 
Karlstad 
hustru Sofia Beata Hagström f 1860-06- 
04 i Karlskoga 
mamsell Beata Maria Glasberg f 1 8 17- 
05-20 iVisnum, d 1888-1 1-18 i Ronneby 
hustru Hilda Georgina Bergström f 1855- 
04-28 i Kristinehamn 

garvaregesallen Wilhelm Andersson f 
1863-03-16 i Eda 
hustru Anna Matilda Frykman f 1860- 
12-07 i Rudskoga. 
I dödboken för Toresunds socken i Sö- 
dermanland har redaktören funnit föl- 
jande notis: 
Död 1773-06-07 i Vannesta av rötfeber 
en fattig benämnd Jonas Nilsson som 
sagt sig vara fran Filipstad, 58 år. 
Karin Lindström i Karlskoga medde- 
lar följande. Inflyttade friin Örebro tili 
Undenas i Skaraborgs lan &r 1813: 
Anders Larsson Lindström, f 1784-02- 
18 i Reparetorp, Nyed, möjligen tegelsla- 
garemastare 
dennes hustru Anna Larsdotter, f 1783- 
11 -06 i (Forsnäs?) Nyed Familjen utflyt- 
tade 1829 till Ballefors också i Skara- 
borgs lan. 

Herdabref . . . 
fortsättning friin sida 8 

de skola möta oss i Himmelen och ropa i 
denna förbön till den Rätte Färdige Do- 
maren, dessa äro de som vårdat vår Barn- 
dom och Ungdom A Gud Belöna dem 
för mödan och Råden, ja låten ock så i 
liket werka att vi i döden fa kunna hop- 
pas därtill uppmanas önskar jag Eder 
tillgifven Pastor, Ordningsman och 
Kommunalman, anbefalles att hvar i sin 
Gård under Julhelgen samla Husfadren 
och Husmödrarna samt sin plikt likma- 
tigt föreläsa sjelfve begarta andra öfver- 
tyga detta mitt Herdabrevs innehåll, ut- 
gör min Nyårsönskan, bifall från alla 
Rattstankande Hjärtan skall ock utgöra 
mitt väntade svar. 

Silbodahl d 12 Dec 1863. P L Instruk- 
tion för Silbodahls Ordningsman, 
hvilka Pastor enligt Protocoll den 29 
Juni 1862, $5 15, ansett af nöden 
tillsatte i hvarje Gård. 

l :o Tillse att Målsmannen sända Bar- 
nen till små o stora skolan. 
2:o Att Söndageligen vid Kyrkan, un- 
derrätta Barnens framsteg, Lärares nit 
eller hvad i allt fall anmälas bör. 

3:o Tillse att Makar, Föräldrar och Barn, 
lefva i Christelig endräkt och Grannar i 
sämja. 
4:o Att angifva Lönnkrögare, dito med 
gods sitt misshushållande, hvilka att icke 
falla Fattigvården till last, böra i tider 
under Förmyndare hållas. 
5:o Att efter sig företeende omstandig- 
heter bevilja eller vägra den äldre ung- 
domen, Bönegillen enligt Pastors härom 
gjorde bestämmelse. 
6:o Att sjelfve eller vid förfall genom 
säker Man desse Gillen öfvervara, upp- 
lösa dem kl 12 på natten samt i Pastors- 
Embetet genast följande dagen anmäla 
den som emot Christelig ordning bryter. 
7:o Att bevista Kyrko och Skolråd och 
hvar för sin Gård säkra upplysningar 
meddela. 
8:o Att uti hvarje fall som Ordning och 
Skick rörer, skyndsamt werkstalla Pas- 
tors Order. 
9:o Att hvarje Söndags eftermiddag, 
mellan kl 2-4 samla Byns admitterade 
Ungdom, Husfader och Husmödrar samt 
föreläsa Ordning ur Nya Testamentet, 
Davids Psalmer. Pastor uppger vidare vad 
fortsättas bör i Gamla Testamentet. PL 

I Eksjö stads dombok har redaktören 
funnit följande mal av den 16 juni 
1735: 

Förleden gårdags afton ar har i staden 
upptagna tvenne stycken lösa personer 
som icke äga något pass eller bevis, vilka 
nu för ratten uppkallades. 

Den ene kallar sig Erik Reyenbom 
och den andre Olof Jacobsson, sägandes 
sig vara gardeskarlar under herr baron 
och kapten Hamiltons kompani i Stock- 
holm, varifrån de rymt förleden april 
månad och sig begivit åt norra Bergsla- 
gen, varest Olof Jacobssons fader i Gås- 
boms socken och Gravendals bruk vid 
namn Jacob Swardt föregives vara bo- 
ende, ifrån vilken Olof säger sig olovan- 
des borttagit en gammal silverbägare om 
6 112 lod, som nu för ratten uppvisades. 

Qvaest. Varför de rymt ifrån sin 
tjänst? Resp. Förmedelst det de varit uti 
slagsmål med brandvakten i Stockholm 
varför de fiuktat. Qvaest. Var Erik Reyen- 
bom ar född? Resp. I Uppland, Solna 
socken och torpet Solbadda strax vid 
Stockholm. Qvaest. Hur länge de tjänat 
under gardet? Resp. Erik säger sig tja- 
nat i trenne, men Olof allena i ett år. 
Qvaest. Om de haft munderingen på sig 
vid awikandet? Resp. 

Ja, Erik haft rock och byxor samt Olof 
rock, väst och strumpor. Rockarna med 
västar säger de sig försålt till hammar- 
smeden vid Gravendals bruk. 

Ytterligare bekänner Erik och Olof 
att de natten för sistlidna bönedag som 
var emellan den 12 och 13 dennes uti 
Backseda socken, Östra härad och Bråt- 
åkra gård ifran bonden Måns darstädes 
bortstulit följande persedlar nämligen: 
(har följer en lång lista innehållande tio 
klädesplagg, pengar, snusdosor och en 
nåldyna). 

Efter avslutat förhör beslöt rådhus- 
rätten att avsända de två rymlingarna till 
Iansresidentet i Jönköping. 

Jacob Swardt kanske bodde i norra 
hörnet av Gåsborn varifrån det bara ar 
några kilometer till Gravendal i Safsnas 
socken. 

Solbadda kanske ar en förvrängning 
av det numera bekanta Solvalla. 
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Vase härads dombok, ht 1744 

I VarmlandsAnor 1994:3 Atergavs ett 
mal frAn Vase härads tingsrätt Ar 
1744. Att skriva av en dombok ar inte 
alltid det lättaste. Även den mest ruti- 
nerade kan missa ett och annat. Sven 
Myhl i Göteborg har last samma mal 
och vi Aterger har hans tolkning. Änd- 
ringarna och kompletteringar har kur- 
siv stil. 

Tilltalades för detta Iansmannen Sven 
Hindriksson ock dess son Anders Svens- 
son i Backelid av fjärdingsmannen Lars 
Jansson å ämbetets vagnar för det de 
skola vållande varit till det borraren vid 
Finnmosse gruva Jonas Sonesson skall 
på fri fot kommit då han såsom miss- 
tänkt för det han skall varit vållande till 
gruvedrangen Per Christofferssons död, 
blivit till Carlstads fangelse Översänd, 
darföre han påstod dem böra efter lag 
anses. 
Häremot anförde samma svarande att för- 
nämnde borrare ofta blivit åter och fram 
förd till Carlstad att undergå ransakning 
i foromrörde mål, samt alla gångerna rik- 
tigt av dem införskaffad blivit, men en 
gång har han oförpassad till dem kom- 
mit i midsommarveckan förlidet år, utan 
något pass, då Sven Hindriksson val ige- 
nom denna sin son föranstaltat om hans 
överförande till Carlstads fangelse, men 
att vaktmästaren därstädes då vedersakat 
taga honom emot vid arresten, i anse- 
ende till det han intet pass med sig haft, 
det sade sonen Anders Svensson sig icke 
kunna rå före, erbjudandes sig att inför- 
skaffa bevis därå att vaktmästaren avsla- 
git samma borrares mottagande vid sam- 
ma tillfalle. Härvid framteddes å karan- 
dens sida urtima tingsrättens utdrag ur 
domboken, hållen i Philipstad d 28 Nov 
1743 varmedelst bevistes att denne bor- 
rare dar bekant det han en gång på fri 
fot kommit därav att Iansmannen Sven 
Hindriksson, efter dess medbragte pass 
igenomlasande återlämnat det Jonas So- 
nesson själv i händer, som sedan över- 
talt, efter dess vidgående, Anders Svens- 
son att resa förbi fangelset till en ankas 
hus i Carlstad, vilken anka skall hetat 
Catarina, vilken Jonas Sonessons berat- 
telse länsmannen Sven Hindriksson med 

dess son påstodo alldeles vara sannings- 
lös. 

Fjärdingsmannen som i Iansmannen 
Välaktad Johan Wennerströms frånvaro 
åtagit sig att kara i denna saken, visste 
icke, vid efterfragan, att giva ratten vid 
handen vad tid samma Jonas Sonesson 
undsluppit från fangelset, ej heller om 
han mer an den ena gången undansluppit 
då han oförpassad till Sven Hindriksson 
kommit, tillståendes att han om denna 
sak ingen vidare kunskap haver an 
ovanomrörde utdrag ur urtima tingsratt- 
ens dombok medgiver, som icke omrörer 
egenteligen vad tid denne Jonas Sones- 
son på fri fot kommit. 

Ratten tog darföre detta mål i över- 
vägande, avsägandes: 

Eftersom Sven Hindriksson med dess 
son Anders Svensson påstå att denne 
Jonas Sonesson alla gånger blivit av dem 
med riktighet till Carlstads fångetorn 
införd samt emottagen, utom den enda 
gången han oförpassad till dem kommit, 
darföre vaktmästaren i Carlstad skall 
vedersakat honom att emottaga, av vil- 
ken händelse Jonas Sonesson skall på fri 
fot kommit, därå Sven Hindriksson med 
dess son anföra sig skola kunna skaffa 
bevis, varföre ock som denna sak mycket 
synes bero på samma omständighet. Ty 
lämnas härmed anstånd till nasta ting, 
att de måge därtill kunna införskaffa vad 
bevis de därutinnan hava, om vilkas be- 
höriga införskaffande de böra all nödig 
försorg draga vid dem förelagt 10 Dr 
Silvermynts vite, till följe av 16 Cap R B 
(Rättegångsbalken 6). 

Ärendet förekommer ej i nasta ting. Den 
åberopade lagparagrafen lyder: 

Nu söker endera parten uppskov i saken, 
förty, att han vill flera bevis skaffa, eller 
for annan orsak: finner Domaren skal till 
det uppskov, lagge honom viss tid före, 
antingen vid vite i penningar, eller att 
saken ändå avgöras skall, allt som om- 
ständigheterna det fordra. 
Over det uppskof må ingen klaga, utan 
så ar, att man menar sig kunna visa, det 
saken allenast därmed onödigt uppehål- 
landes; söke då ändring i Hovrätten. 

Kungaresor i Sverige 

I den nyutkomna bestindsöversikten 
frAn Riksarkivet del IV, Kammararki- 
vet, finns uppgifter pA arkivmaterial 
frAn kungliga resor. 

Har listas några resor som sannolikt 
berört värmland: 

1775 Gustav III till Loka hälsobrunn 
1 8 15 kronprins Karl Johan till Norge 
1827 Karl XIV Johan till Norge 
1828 dito 1832 Kungaparet till Norge 
1847 dito 1856 Karl XV med gemål till 
Norge 
1858 kronprinsen till Norge. 

Detta material finns i Slottsarkivet på 
kungliga slottet i Stockholm. Det inne- 
håller diverse uppgifter från resorna och 
kan utgöra en början till forskning om 
man vill ta reda på om en kunglig per- 
son befunnit sig på en viss plats en viss 
tidpunkt. 

Kalla: Christer Danielsson m fl: "Riks- 
arkivets beståndsöversikt. Del 4. Kam- 
mararkivet." 1995. 

BGm 

Jourhavande släktforskare 

I förra numret av VarmlandsAnor re- 
dogjorde vi för behovet av en "jourha- 
vande släktforskare'' pA Gamla Bad- 
huset. 

Denna verksamhet har nu kommit 
igång. Förhoppningsvis kommer det un- 
der våren att finnas en erfaren slaktfors- 
kare i forskarsalen varje måndag mellan 
kl 16.30 och 19.00. Till honom eller 
henne kan Du vanda Dig för att disku- 
tera Dina slaktforskarproblem. 

Styrelsen ar fortfarande intresserad 
av att komma i kontakt med medlemmar 
som ar villiga att stalla upp och hjälpa 
till med denna verksamhet. Vand Dig till 
Bo Cider telefon 054-159272 eller 
Lars-Gunnar Sander te1 054-872754 
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En manniskoauktion i Sverige 1898 

Ur Lars Bäckvalls Elfdalsarkiv har 
Maj Fischer hämtat följande tidnings- 
artikel fran den 21 november 1930. 
Underrubriken lyder "Ett hemskt 
minne f r h  slutet av förra seklet. Ur 
gamla dagboksanteckningar av En 
iakttagare". 

I medio av förra seklet var det dåligt ord- 
nat med vården av de arma fattiga i 
Fryksdalssocknarna, som då fingo "gå på 
roten", det vill saga med vissa mellan- 
rum flyttas från gård till gård inom den 
rote de tillhörde. Dessa stackars fattiga 
vor0 ej välkomna gäster hos bönderna 
och fingo i regel både den sämsta sangen 
och sämsta maten, som hemmet bestod. 

Ett minne från mina pojkår står liv- 
ligt for mig, då jag såg huru en gammal 
orkeslös man (som förut varit välbeställd 
hemmansägare i socknen), blev körd i 
en gödselryss en kall vinterdag till en av 
bönderna i närheten av kyrkan. Jag gick 
fram till den gamle och hälsade. Då sa 
han till mig: 

"Det vore bättre att jag bleve körd till 
kyrkogården med en gång, då jag ändå 
ar så nara, an att fraktas som ett svin från 
gård till gård. Det ar svårt att vara gam- 
mal och fattig". 

I slutet av 1800-talet ändrades fattig- 
vården på så satt att understödstagarna 
ej skulle "gå på roten", utan utackorderas 
till den minstbjudande, och det skedde 
på auktion, som mest kunde liknas vid 
slavhandel. För mera an en torde det låta 
som en saga, att man har hemma hos oss 
bjudit ut människor på auktion, alldeles 
som vanlig boskap och under foga min- 
dre hjärtlösa former. 

På en dylik ohygglig auktion säljes 
en del hjon, yngre och äldre, till slit, 
elände och svalt. Dessa arma, viljelösa 
stackare såldes av hårdhjärtade kommu- 
nalman, vika väl ville anses som en fö- 
rebild for andra, men vilka då det galler 
att visa hjärta för våra medmänniskor, 
lägga i dagen en hårdhet den de knap- 
past annars ville visa mot oskäliga djur. 

De sorgliga scenerna vid denna man- 
niskoauktion skulle kunnat framlocka 
tårar ur allas, utom kommunalmannens 
ögon. Dessa sutto hårda och otillgang- 

liga och lät det upprörande skådespelet 
av hjärtlös nöd och bottenlöst elände utan 
vidare rulla förbi, med alla dess hjärtsli- 
tande bilder. 

En liten fader- och moderlös flicka 
ropas ut. Hon ar blek och utsvulten och 
kladerna skyla knappast de spada lemma- 
ma. En gammal kvinna med bistert och 
elakt utseende hade året förut köpt bar- 
net och begär nu fem kronors förhöjning 
for detta år. 

"Hon gör inte annat än äter och river 
kladerna av sig" säger den gamla kvin- 
nan, under det ögonen blicka skarpt och 
listigt mot nämnden, "dessutom skall 
hon börja skolan och blir till ingen nytta 
i hemmet". 

En av nämndens ledamöter, tyckes 
dock ha något hjärta i bröstet, men for- 
mår naturligtvis ingenting mot den eniga 
nämnden. Han vet emellertid att flickan 
misshandlas och lider nöd, samt anser 
bast hon kommer till andra människor. 

"Det ar en f-d lögn", avbryter kvin- 
nan ilsket och rått. En rödskäggig man, 
som för något år sedan tillhörde den 
snygga nämnden, reser sig därvid och 
tager parti för kvinnan. Flickan har det 
bra, påstår han, och följden blir, att hon 
får behålla barnet. Ett nytt år av svalt 
och misshandel förestår den lilla och 
kvidande släpas hon bort av sin "foster- 
mor''. 

En orkeslös man, en (både?) av ar- 
mod och umbärande, slapas fram. 

"Vad heter den gamle gubben" fri- 
gade jag en bredvid mig stående bonde. 
Jag fick då höra den gamles levnadssaga 
berättas. Han hette "Sven i Kärn" och 
var en av de förmögnare bönderna i sock- 
nen och ingen hade grannare hastar an 
han, upplyste min sagesman. Jag vande 
mig åt gubben och frågade var han varit 
inackorderad under det gångna året. 

"Jag har varit hos Kristina på K-höj- 
den" klagade den gamle, "och har hållit 
på att svälta ihjäl samt ber av nåd och 
förbarmande att få komma till någon 
snällare människa". Den rödskaggige 
som hörde dessa ord, lägger åter sina 
omänskliga känslor i dagen. Han utfor i 
ilska mot gubbstackaren och säger: 

"Ju förr du finge dö, dess battre, ty 

du ar en dyr gris for socknen". Gamle 
Sven vänder sig mot mig och sade: 

"Det gör det samma vart jag kom- 
mer, blott jag slipper komma tillbaka till 
K-höjden". 

Jag fick sedan höra att ett fattigt 
backstugusittarfolk, som bodde över två 
mil från auktionslokalen (sockenstugan) 
kört den gamle denna långa vag utan att 
ge honom någon mat eller skydd for 
köld, på det nya årets andra dag. Stack- 
ars gamle Sven. 

En ung, hygglig och välklädd karl 
stiger därpå fram, ledande en liten snyggt 
kladd 9-åring vid handen. Han hade haft 
40 kr om året för gossen och hoppas få 
lika mycket nu. 

"Omöjligt", domderar den röd- 
skäggige. "Gossen kan nu göra nytta för 
sig, shval till fapojk som att hugga ved", 
tillägger han. "Jag skall ta pojken för 25 
kronor om ingen annan vill ha honom". 

"Jag vill följa med pappa hem", 1å- 
ter det så hjärtskärande, "hem till 
mamma, hem till mamma". 

"Var inte ledsen du mitt barn", trös- 
tade mannen. "Ty" sade han, vänd till 
den rödskaggige, "förr an pojken kom- 
mer till er, skall jag taga honom, om jag 
så ej finge ett öre darfor, och det så länge 
det finns en brödbit i huset". Därmed 
gick han med sin skyddsling. 

Men en ljusglimt for dessa arma på 
livets skuggsida var det då en ung fru 
från församlingen kom till sockenstugan 
medförande mat och kaffe samt med giv- 
mild hand forplagade dessa arma Lazaro- 
ner, med så mycket valplägnad de ville 
hava, och från många blåbleka läppar 
hördes ett från hjärtat gående tack till 
den goda f m .  Denna goda fru lever ännu 
och kanske minnes detta, om dessa ra- 
der skulle komma inför hennes ögon, 
men alla de gamla och fattiga, som hon 
forplagade vila nog nu sedan många år i 
"den okandes grav" under torvorna i 
hembygdens kyrkoghrd. 
Red anm: Det s k Älvdalsarkivet, sam- 
manställt av Lars Backvall, omfattar 59 
volymer. Dessa finns på mikrokort och 
kan lånas från SVAR. Förteckningen 
finns i SVAR:s katalog under uppslaget 
för Nordiska Museet. 
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Christinehamns Jernwags-Bolag 

I Svenska Järnvägsklubbens tidskrift 
"Tig" 10195 kan man läsa en Iing ar- 
tikel av Svante Forsaeus om jarnvagen 
Kristinehamn-Sjöändan, ett p i  sin tid 
tydligen mycket lönsamt företag. Den 
10,7 km långa jarnvagen blev klar i 
september 1850. 

Dess tillkomst speglar tidens tran- 
sportekonomiska synsätt. I första hand 
var det med båt över sjöarna som man 
fraktade varor. Detta var sedan gammalt 
det billigaste och mest effektiva sättet, 
Järnvagens primära uppgift blev därför 
att rationalisera transporterna över de 
landområden som åtskiljde olika vatten- 
vägar. 

Via sjöar och kanaler var Sjöandan 
förbunden med Filipstads bergslag. Kung 
Oscar I invigde den smalspåriga jämva- 
gen vid Norra Tullen i Kristinehamn den 
14 september 1850. Med sig i följe hade 
han drottning Josefina, kronprins Karl 
med flera medlemmar av den kungliga 
familjen. 

Dagen därpå var hela sällskapet i 
Fryksta for att inviga banan till Lyckan 
strax söder om Forshaga. Den jarnvagen 
hade då redan varit klar och trafikerad 
sedan ett år tillbaka. 

I början var det inga ånglok utan has- 
tar som drog vagnarna till och från Sjö- 
andan. Finessen med denna bana var den 
lämpliga lutningen på nio kilometer ner 
till Kristinehamn. Nar val hästarna dra- 
git upp de lastade vagnarna från Sjö- 
andan till banans högsta punkt, kunde 
dessa av sig själva rulla mot staden un- 
der en vagnförares kontroll. 

Sjöändan växte som station 
Sjöandan vid Bergsjön, dit Filipstads 

Bergslags kanal nådde, växte snabbt som 
omlastningsstation. Under åren 1853-57 
blev kanalen fullbordad. Bland allt gods 
som anlände norrifrån på båtar och prå- 
mar märktes framför allt tackjärn, stång- 
jam, manufaktursmide, malm och virke. 
Ar 1858 övergav man hästarna och bör- 
jade i stallet med lokdrift. Körtiden till 
Sjöandan låg på drygt 30 minuter. Far- 
den tillbaka till staden gick litet snab- 
bare. Trafiken ökade till sju dubbelturer 

dagligen. I minst två av dessa medför- 
des personvagnar. Filipstadsbåten "Franz 
von Schéle" trafikerade kanalen och per- 
sontågen anslöt till dess tider vid Sjö- 
andan. 

Redan i juli 1858 hände en olycka. 
Allehanda av den 7 juli innehåller nam- 
ligen följande notis: "Dottern till med- 
hjälparen å lokomotivet, smeden Hjerpe, 
17 a 18 år, medföljde tåget för nöjets 
skull, hoppade innan tåget stannat, var- 
vid hennes klänning hakat fast i en jern- 
dubb, varvid båda benen kom emellan 
rälerna och överkördes." Flickan över- 
levde i alla fall och erhöll sedan årligen 
300 Rd i understöd från järnvägsbolaget. 

Så småningom insåg framsynta per- 
soner med brukspatron Herlenius på 
Storfors i spetsen, att en normalspårig 
jarnvag genom bruksbygden borde vara 
fördelaktigare an den växelvisa transpor- 
ten över land och vatten. Östra Werm- 
lands Järnväg (ÖwJ) bildades som dar- 
efter köpte upp Christinehamns jarnvag 
samt de bolag som trafikerade sjöarna. 

Början till Inlandsbanan 
Ar l874 började så ÖJW bygga den 

normalspåriga jarnvagen från Kristine- 
hamn till Persberg och Filipstad. Det var 
början till det som senare skulle bli 
Inlandsbanan. Sjöandebanan kom att 
utgöra en del av den nya jarnvagen och i 
början var denna sträcka försedd med 
treskensspår. 

Digital tvätt i Spanien 

I Sevilla ligger Archivo de Indias som 
ar ett officiellt arkiv över Spaniens kolo- 
nisation av Latinamerika. 

Har förvaras nio hyllkilometer regis- 
ter, kartor, teckningar, loggböcker, brev, 
fakturor, lastdokument m m. Inalles rör 
det sig om 86 miljoner handskrivna si- 
dor varav hittills 10 miljoner förts över 
till databilder. Samtidigt har de "tvättats" 
digitalt från bläckfläckar som läckt ige- 
nom originalen, och på så satt blivit mer 
lättlasta. 

Något för svenska arkiv att ta efter 
kanske? 

Ur Svenska Dagbladet 95- 12-1 3 

'w' 
Probanden till denna antavla ar min far- 
fars mor. Hennes anor kommer från en 
begränsad del av värmland, socknarna 
Tveta, By och Kila (med undantag för 
nummer 27). Som synes ar det gott om 
"vita flackar". Det beror på att Tvetas 
ministerialböcker för 1700-talets förra 
hälft ar fuktskadade och i vissa fall ofull- 
ständiga. Givetvis ar det möjligt att kom- 
plettera med hjälp av andra kallor, men 
jag publicerar antavlan ändå i befintligt 
skick. 

För uppgifterna om ana 26 och tidi- 
gare tackar jag Rickard Svensson i Saffle. 
Från ana 12, Anders Larsson, harstam- 
mar bland andra nuvarande landstings- 
rådet Hans Svensson samt Ivan Svens- 
son, som startade Ivan Svenssons åkeri i 
Saffle. 

Från ana 2, Tobias Pettersson, har- 
stammar Anders Eriksson från Fagerås, 
Sveriges Radios korrespondent i Moskva 
(tidigare i Helsingfors och Riga). 

Carl-Johan Ivarsson 
Västra Takene Högbergsrud 
661 94 SafJle 

Rättelse antavla 40 

13 Jonasdotter Katarina 1799-06- 19, 
Sunne, Aleby 1872-04-04, Sunne, Get- 
näs 
24 Mattson, Lars. Soldat 1768, Sunne- 
1849, Sunne 
25 Ersdotter, Kerstin 1762, Sunne - 
1817, Sunne 
26 Andersson, Jonas 1759, Nyed -1834, 
Sunne 
27 Jonsdotter, Anna 1765, Frykerud - 
1836, Sunne 
50 Eriksson, Erik 
51 Olofsdotter, Ingegerd 
54 Nilsson, Jonas 
55 Danielsdotter, Katarina. 



Antavla nr 041 
Generation I 
Nr: 2-3 1 

Pettersson, i 
Tobias 

1839 
Tveta, Getebol 
1923 
Kila, V Takene 
g. 1865 

I h ö k a r e  

Pettersson, 
Amanda 

1871 r 
Tveta, Getebol 
1918 
Kila, F Takene 
g. 1896 m. 
Jansson, 
Karl Olof 
3j 
iarsdotter, 
Matilda 
1838 
By, Smarsbol 
1910 
Kila, Myris 

1995-01-23 

Upprattad far Amanda Pettersson f. 1871 i Getebol, Tveta. ff m (91 t Carl-Johan Ivarsson. Alla orter i S lan 
Generation Il 1 Generation III I Generation IV ( Generation V 
Nr: 4-7 
Olsson, 
Petter 

1793 
Tveta, Skirsmyr 
1868 
he ta ,  Getebol 

hdersson, 
Lars 

Nr: 8-15 
Tobiasson, Olof 
1763, Tveta, Skirsmyr 
1841, Tveta, Skarsmyr 

i. 1820 
hdersdotter, 
Uaria 

1806 
BY, iterslöp 
1883 
iveta, Sniret  
3. 1828 
hensdotter, 
Uaria 
1801 
rveta, Smarslid 
1880 
he ta ,  Sniret 

e. l790 
lonasdotter, Maria 
1770, Tveta, Avelsater 
1822, Tveta, Skarsmy 

Larsson, Anders 
1165, By, Björrudstorp 
1841, By, bterslöp 

Nr: 16-31 
Persson, Tobias 
173(4!, Tveta - 1790, Tveta 
Eriksdotter, Maria 
174(3\. Tveta - 1791. Tveta 
Olsson, Jonas. Gästgivare 
172(6), Tveta - 1789, Tveta 
Nilsdotter, Annika 

Bryngelsson, 4nders 

Nr: 32-63 
- 

Sven i Lerbyn 
N Y 

174(5\ - 1782, beta 
Hakansson, Bryngel 

l 'i97 1828, Tveta, Karudstirp / Svensdotter, Yarit 
he ta ,  Karudstorp 1 j 1797 11721, Tveta - 1790, b e t a  

I Msson, Lars 

11761 By, hersläp 11739, Kila - 1814, By I persdotter, Kerstin 1713, Kila - 1163, Kila 
1830, By, B t e r s ~ ö ~  I Svensdotter, Inderd L~rafelt, Sven. Soldat 

Hakan i Valnas 
1752, Tveta, Karudstorp 1705, Tveta - 1788, b e t a  

1818 
he ta ,  Getebol 

1 

,g. 1193 
Bryngelsdotter, l a r i a  

Ineebore 

Jonasdotter, Barbro I Olsson, Jonas 
1776, Tveta, Avelsiter 1 Se nr 18 
1855, Tveta, Karudstorp I Yilsdotter, Annika 

I r: Ingid Nilsson, Olof 
1151, Tveta, Skarsinyr i 
1847, By, Srnirsbol I Ingeborg 

l 

172(6\ - 1769, Bv 
Olsson, Bryngel 

Srnerström, Sven. Soldat I Persson, Jan 

Brvn~elsson, Olof 1705, Kila - 1776, Kila 

li'66, Tveta, Hiverud 
1827, Tveta, Skirbol 

1 - 1772, Tveta 
Britta 
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Levnadsöden i antavla 42 

Denna antavla har insänts av Ulla 
Bengtsson i Kvanum. Det är hennes 
morfars mor som ar ansökare (pro- 
band). Om nr 4 i antavlan, Andreas 
(Anders) Andersson, har Ulla följande 
att berätta: 

Samma år som Anders föddes flyt- 
tade föräldrarna till Tollebol i Amåis 
landsförsamling. Han gifte sig troligen 
år 1800 med Kajsa Andersdotter född 
1781-03-22 i Färgelanda. De båda ma- 
karna synes vid giftermålet och åren när- 
mast därefter ha varit boende på stallet 
Kuröd i Uddevalla. Här föddes dottern 
Maria 1802- 12-3 1. De flyttade sedan till- 
baka till Ekhammar i Olserud där sonen 
Andreas föddes 1 806-0 1 -05. 

Från Ekhammar flyttade familjen 
sedan till Kopperud i Olserud dar de 
bodde en kort tid. Ar 1809 flyttade fa- 
miljen tillbaka till Ekhammar igen. 

Rymling 
Vid tiden för kriget i Finland 1808- 

1809 står det antecknat i kyrkoboken att 
Anders "rymt". Möjligen hade han av- 
vikit för att slippa kriget i Finland, men 
sannolikt ar dock att han blivit inkallad 
och placerad på Eda skans i Dalsland. 
Har härjade bland soldaterna då en fruk- 
tansvärd tyfusepidemi, så att folket dog 
som flugor. Många av de värnpliktiga 
fi-ån Värmland hade därför utan vidare 
gett sig iväg från lagret och hållit sig 
undan. Det var givetvis inte så ärofullt 
att sticka från krigstjänsten men att gå 
kvar i det nedsmittade lagret var ju inte 
heller så lätt. 

Det dröjde ju sedan inte mer an ett 
par år, förrän lantvarnsmannen åter 
mobliserades för att tåga till Tyskland 
och slåss mot Napoleon. Det kriget slu- 
tade med Napoleons nederlag vid Leip- 
zig 18 13. Karl XIV Johan var då kron- 
prins i Sverige och överbefalhavare. 

Anders var dock inte "på rymmen" 
så länge. Han tog sig över till Kållandsö 
och var dräng vid en såg en tid. Härifrån 
kom han sedan till Baljeforsen under 
Frammestads egendom, dar han arrende- 
rade sågen. Här var han jämte familjen 
kyrkoskriven under åren 18 13-1 8 19. 

Under de svåra åren efter kriget i I 
Finland hade det kommit en lag om åbo- 
rätt, vilket innebar, att obemedlade kunde 
tillförsäkras rätt att odla upp mark bland 
annat på kronoparken Hillet. Om man 
sedan utfört tillfredsställande odlingsar- 
beten, kastat upp gropar och gärdat in 
vissa områden samt uppfört nödiga 
åbyggnader tillerkändes man sedan 25 
år förflutit äganderätt till den uppodlade 
gården. På så satt kom Anders redan år 
18 13 att få åborätt på Brearemad eller 
som det senare kom att heta Grönemad. 
Abobrevet ar utfardat 18 19-09-23 av 
lantmätaren Joh A Rådberg i Getabro- 
bäck. 

Det var säkert flera svåra och sträv- 
samma år för Anders den första tiden på 
Grönemad. Hela området utgjordes av 
vattensjuka så kallade råser, dar det 
knappast kunde vaxa någonting. Det för- 
sta odlade markområdet tycks ha legat 
mellan de nuvarande husen och Parthall. 

Anders Andersson dog 1 862-0 1 - 1 1 
i Grönemad, Laske härad. Han har up- 
penbarligen själv drivit lantbruket på 
Grönemad till fram emot 1840-talet. Han 
kvarbodde sedan i en undantagsstuga på 
gården och levde då på så kallat undan- 
tag, innebärande att han och hustrun 
hade ratt att hålla två kor samt två får 
med lamm. Dessutom var han ganska 
duktig i att skriva och rakna. Han reste 
mycket i bygden och gjorde bouppteck- 
ningar och dylikt. 

Gamle Gustav Larsson i Måsagården 
(som bodde intill mitt foraldrarhem) i 
Vedum kände honom ganska val och 
hade berättat för min far Anders Johan 
Johansson, född 1877- 12-26, att det var 
en bredaxlad och satt gubbe som talade 
utpräglad värmländska och brukade ofta 
resa omkring i bygden efter en gammal 
grå hast. Vid sin död var han 8 1 år gam- 
mal. 

Han hade nog haft det strävsamt och 
svårt i hela sitt liv, först som sågare på 
skilda platser uppe på Varmlandsnäs och 
Dal och i Baljefors och sedan fick han ju 
utan nämnvärd hjälp odla upp sumpmar- 
kerna i Grönemad samt bygga upp hu- 
sen dar. Bouppteckningen efter honom 
slutade på 217 riksdaler och 40 öre. 

Ättlingar i USA 
Ansökaren, Maja Cajsa Andreasdot- 

ter, hade bland annat två söner som ar- 
betade sig upp i USA. De hette Albin E 
Johnsson och John A Johnsson. Om dem 
har Ulla Bengtsson saxat följande ur 
"Den Amerikansk-Svenska månads- 
tidningen" 1939: 

Svenskarna har rykte om sig som 
byggare och den traditionen vidmakt- 
hålls av amerikaner av svenskt ursprung 
vilka gjort huvuddelen av uppförandet av 
New York-mässan 1939, ett projekt på 
150 miljoner dollar. Svenskarnas skick- 
lighet med trä går igen hos ättlingar som 
kontrakterats för huvuddelen av mass- 
byggnadernas träkonstruktioner. 75 % av 
arbetena består av träkonstruktioner. 

Man med svenskt påbrå utförde den 
pålning på vilken de flesta av byggna- 
derna vilar. De tog fram moderna struk- 
turer for morgondagens värld, installe- 
rade elektricitet, plåtbeklädnad, luftkon- 
ditionering, rörinstallationer o s v. De har 
sålt byggmaterial till entreprenörer och 
gjort upp planer för arkitektoniskt nytan- 
kande för de 60 miljoner människor som 
beräknas besöka massan. 

Svenska konstnärer och amerikanska 
konstnärer med svenskt påbrå har utfört 
både konstnärliga plåtarbeten och murala 
målningar i många fall av nyskapande 
art. Tvenne arbeten av Carl Milles hade 
framträdande placeringar bland skulptu- 
rer som pryder avenyer och byggnader 
inom utställningen, En av dessa skulp- 
turer ar en astronom nara Trylon och 
Perisphere, massans temacentrum. Den 
andra föreställer ponnyexpressryttaren, 
präriens hjälte som forslade posten på 
hästryggen före telegrafens dagar. Den 
ar en del av utsmyckningen av Ameri- 
can Telegraph. 

Fortsättning sida 16 



Generation I 
Antavla nr 042 m 
-1 

4ndreasson 
4nders 
Namndeman 
1 1806-01-05 
h e r u d  (S) 
d,  1879-04-12 
I-V, Grönemad 

l- Ansökare 

4ndreasdotter 
Maja Cajsa 

1 1835-03-11 
I-V, Grönemad 
d. 1904-07-04 
5 Lundby (R) 
:.ma 
Persson 

"-"s- 
hdersdotter 
Kajsa 
1 1817-02-13 
I-V, Grönemad 
i. 1890-08- 11 

Upprattad för Maia ( 
Generation II 
Nr: 4-7 
Andersson 
Andreas 

f ,  1781-03-25 
Olserud (S) 
d. 1862-01-11 
L-V, Grönemad 

Andersdotter 
Kajsa 
f .  1781-03-22 
Fargelanda (P) 
d, 1849-08-27 
L-V, Grönemad 

Svensson 
Anders 

f ,  1791-09-16 
L-V, Horshaga 

hrsdotter 
Stina 
f ,  1788 
lekisa (R) 
d. - 
L-V, Horshaga 

isa Andreasdotter, 
Generation III 

f. 11/3 1835 i Grönemad, laske-Vedum (R) mf m (13) till Ulla Benetsson. l-V = Laske-Vedum (R) 
I Generation IV I Generation V 

)lofsson, Anders 
1756-03-25, Olserud (S), Ekhammar 
1838-04-11, Olserud (S), Ekhammar 

hdersdotter, Cajsa 
1751-03-22, Bjurtjarn (T) 
1802, dlserud (S), Ekhammar 
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Antavla 42 
fortsatt f r h  sida 14 

En amerikan av svenskt ursprung, 
Albin E Johnsson, europeisk mässchef, 
såg till att många främmande nationer 
deltog. Han ar blott en av flera verkstäl- 
lande personer med svensk bakgrund 
som spelat en betydande roll vid forbe- 
redelserna. 

Historien om träkonstruktionerna for 
mässbyggnaderna ar historien om Johns- 
son. Det var fem Johnssonbröder och till 
att börja med drevs ett företag John A 
Johnsson & Söner av två av sönerna Jo- 
han och Edvin, VD och vice VD. 

Företaget hade kontrakt på de flesta 
byggnadernas träkonstruktioner. Om- 
kring 300 av deras 500 anställda var 
skandinaviska ättlingar. Företaget ut- 
förde mycket omfattande arbeten på 
Trylon och Perisphere, vidare vid upp- 
förandet av den 700 fot höga triangulära 
spiran och den stora ihåliga sfaren, 200 
fot i diameter, två verk som dominerade 
praktiskt taget hela utställningsområdet. 

Betydande arbeten utfördes också av 
Johnssonbröderna på de flesta av mass- 
byggnaderna såsom byggnader for kom- 
munikation, hälsovård, gruvor och me- 
tallurgi, kyrkor o s v. Johnssons starta- 
des 1896 av framlidne John A Johnsson, 
kand som konstruktören Johnsson. Han 
gjorde takstolar och träkonstruktioner till 
kyrkor, vanihus, hyreshus, skolor o s v. 
Medarbetaren hästen Charlie 

En brun hast kallad Charlie var kon- 
struktören till hjälp i hans byggverksam- 
het. Charlie drog timret som Johnsson 
reste, flyttade vaggar och takstolar och 
vad helst Johnsson spände honom for. 
Charlie var strängt fackföreningsin- 
riktad. Han stannade kl 12 för lunch och 
gjorde ingenting förrän kl 1 enligt 
Johnssonbröderna. Vid dagens slut drog 
han vagnen med arbetarna hem och stan- 
nade 20 minuter vid en ölhall. Om 
öldrickama inte kom ut i tid fortsatte 
Charlie hem utan dem. 

Hasten kunde ett stort antal arbetsord 
och förstod olika kommandon. Han 
kunde lämna av ett lass bräder exakt på 
den plats dar virket skulle användas. 
Charlie var arbetsför tills han var 29 år. 
Sedan blev hans steg stapplande och han 
pensionerades vid bö jan av första världs- 

Kulturutredningen 
ignorerar släktforskarna 

SVAR inför framtiden 

Förbundsordföranden Krister Lager- 
svärd har last Kulturutredningens be- 
tänkande och gjort en kort samman- 
fattning i Angeläget 4/95. Därur har 
vi saxat följande: 

Släktforskarna ar omnämnda i betän- 
kandet i samband med behandlingen av 
institutioner med särskilt kulturansvar 
och dar i avsnittet arkivansvar. Slakt- 
forskningen som en kulturverksamhet 
behandlas inte. Konkreta fragor om ma- 
terial i enskilda arkiv bör enligt utred- 
ningen lösas i det löpande arbetet med 
riksarkivet som ansvarig myndighet. 

Våra begränsade förhoppningar att 
utredningen skulle uttala sig positivt om 
släktforskarnas kulturinsats och öka våra 
förutsättningar främst att fa tillgång till 
underlag på samma villkor, som de som 
lånar litteratur i bokform, har inte infn- 
ats. 

Förbundet har inte fått betänkandet 
på remiss, vilket ar anmärkningsvärt, 
eftersom berörda intresseorganisationer 
borde fa komma till tals. Vi represente- 
rar både en kulturverksamhet och "kun- 
derna" till arkiven. Förbundet kommer 
att avge ett yttrande som ligger i linje 
med riksstämmans yttrande och med 
syfte att havda släktforskningens kultu- 
rella betydelse. 

kriget, levde några år ett behagligt liv 
och kom sedan till alla goda hästars Val- 
hall. 

Ny generation fortsätter 
John och Edvin började hjalpa sin far 

i byggverksamheten nästan så snart som 
de kunde gå. De ar nu foretagare som på 
alla områden utvidgat byggverksamheten 
att omfatta stora projekt som Floyd Bennt 
Field, många skolor och övrig storstads- 
byggnation. I Johnssonforetagens verk- 
samhet ingår också George, Jones och 
Herbert. John, VD i företaget och tek- 
nisk direktör, Edvin vice VD har hand 
om affarsverksamheten, huvudkontoret 
och kontraktsförhandlingar, George 
handlägger tidsberäkningar och svarar 
for löneutbetalningar och Jones och Her- 
bert svarar för konstruktionsverksam- 
heten. 

Som nämndes i VarmlandsAnor 
1995:3, si% har Riksarkivet latit göra 
en utredning om SVAR inför framti- 
den. 

Slaktforskarforbundet ar inte direkt 
remissinstans, men eftersom förbunds- 
sekreteraren Elisabeth Thorsell ar leda- 
mot av SVAR:s rådgivande nämnd, fick 
hon utredningen for lämnande av syn- 
punkter. Hon har också i samråd med for- 
bundsstyrelsen yttrat sig över utredning- 
en. 

Yttrandet Överensstämmer i stora 
drag med den senaste riksstämmans kri- 
tiska uttalande gentemot SVAR, se 
VarmlandsAnor 1995:4. 

Det ar alltså prissättningen, lokali- 
seringen av mikrokortcentra, kundinfly- 
tande och kvalitetsgaranti som återigen 
poängteras. 

De fyra tilltänkta forskarcentra (Vax- 
holm, Kyrkhult, Uddevalla och Gryt- 
hyttan) skall var for sig vara inriktade 
på ett visst specialområde. 

Det ar oklart om de dessutom kom- 
mer att innehålla alla Sveriges kyrk- 
böcker, vilket borde vara ett minimikrav 
for att få hyggliga besökssiffror. 

SVAR hjälper Dig 
välja rätt volym 

I större församlingar finns ibland 
flera husförhörslängder med samma år- 
tal och det kan vara svårt att veta vilken 
man behöver. 

Om det finns ortregister i volymen 
kan SVAR hjälpa till att välja ut den rätta. 
Det framgår oftast av katalogtexten om 
ortregister finns. Ange då på beställ- 
ningsblanketten namnet på församlingen 
och byn samt de volymer mellan vilka 
SVAR skall välja. 
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RSKAR 
ROFI LEN 

Anna Stina Sallnas 

I en ljus och trevlig lägenhet i Malm- 
gården, Karlstad, har Anna Stina Sallnäs 
flyttat in. VärmlandsAnor hade förmå- 
nen få ett långt samtal om slaktforska- 
rens inspirerande möjlighet att tränga in 
i gångna tiders leverne. 

Du h a r  tydligen hallit p3  med slakt- 
forskning länge? 
- Nej egentligen inte. Men i varmlands- 
föreningen har jag varit med förmodli- 
gen från dess början. Dessutom i en rad 
andra föreningar, eftersom jag kommer 
från Valdemarsvik, dar jag växte upp. 
Egentligen var det forst 1978 under mitt 
arbete som farmaceut i Arvika och jag 
visste att pensionen närmade sig, som det 
började. Det var komminister Siverbo i 
Västra församlingen i Arvika som för- 
utom att vara präst drev kurser bland 
annat i släktforskning. Jag råkade kom- 
ma med i en sådan kurs och därmed var 
intresset vackt. 

Anna Stina visar en slaktbok for sin 
fars sida som Bertil Nordgren samrnan- 
ställt, innehållande ett 20-tal (!) genera- 
tioner till stor del från Finland. Stam- 
fadern var Arved Rusck som föddes om- 
kring 1550 i hemmanet nr 1, ett 213 dels 
hemman, i Kalax by av Narpes socken i 
Finland. Signitativt för den tiden så 
anges inte hustruns namn. 

- Det var egentligen inte så svårt att 
fa dessa data att hänga samman, efter- 
som en stationär bondebefolkning inte 
har flyttat namnvart på sig. Dar ar det 
två slaktböcker som bildar dokumenta- 
tionen. 

-Nar det galler min mors slakt så blev 
det fyra slaktböcker. Däremot har jag 
luckor i dessa senare och i ett fall harjag 
stoppats av en kyrkboksnotering av oäkta 
barn med fader okänd. Jag har försökt 

alla hjalpmetoder, bouppteckningar, 
soldatregister etc utan resultat. Vad gör 
man nar man inte ens vet från vilket land 
den sökte barnafadern kommer från? Det 
skall vara slumpen som kanske skulle 
kunna lösa gåtan. 

- Intresset for forskning har sedan 
spritt sig bland mina bam och barnbarn. 
Min son Ake Sallnas har bland annat 
specialiserat sig på Varmlands tremän- 
ningsregemente som under krigsåren på 
1700-talet sattes upp for att bilda en bak- 
re reserv. Karl X11 var val medveten om 
att de många krigsåren tärde starkt på 
roteböndernas förmåga att ställa upp med 
soldater. Darfor skulle 3 rotar kunna slå 
sig samman för att orka med ytterligare 
en soldat till svenska armén. 

- I början fönindrade jag mig mycket 
över att det fanns så många pigor och 
drängar. Men jag kom snart underfund 
om vad orsaken var. Alla hemmadöttrar 
och hemmasöner kallades överlag för 
pigor och drängar, Det var endast så kal- 
lat bättre folk, herrskapsfolk, som be- 
nämndes ofta med franska benämningar 
som mamsell, skulle det vara riktigt fint 
mademoiselle och monsieur. 

Alla de släktböcker du visat mig a r  en 
skatt att  bevara till efterkommande. 

- Det finns inget som man beklagar 
så mycket som att man inte tog vara på 
möjligheterna att lyssna på de äldre. 
Även om man inte direkt kan saga det 
var av ointresse så var liksom inte frå- 
gan vackt för en själv då. Man brydde 
sig inte om det. 

- Jag har inte slutat med min hobby, 
man kan saga att jag har tagit en vilo- 
paus. Det du antyder om hjalp som jour- 
havande på Gamla badhuset låter intres- 
sant och om hälsan står bi, så hjälper jag 
gama till, dar ni vill ha min hjalp. 

Harald Persson 

ôm slaktfôrsking 

Da a modernt nu 
te fôrsk i slakta 
Te se va fôlk 
en a kommen å. 
En del kan hann 
a fôll tammli akta. 
Ma anner a da 
bå si å så. 

Farfars morfar 
feck mycka onger. 
t! ongan hanses 
feck fler an da. 
Di va sôm 
vibôsk i arderdonger. 
t! ätter dôm 
a fôll kanske ja. 

Men morfars farfar 
han hadd en dräng. 
Ma hår s6 rött 
som e teggelpann. 
Han bar in ull han 
te mormors farmor. 
Nar sôm ho satt dar 
om kval'n å spann. 

Sen kan fôll hann 
att i taksangsdoninga 
ilag ma Iôpper 
på rôghalmsbôss. 
Att da hann saker 
men ble forsoning. 
Men tôck finns ittnô 
n6 skrevet ôm. 

Men ellrött hår 
finns i hele slakta. 
Da stecker fram 
dar en minst tror på. 
A da a jaggu ma 
nock s6 akta. 
Da a tock di kaller 
- en röen trå. 

Millmarkôrn 



Resan till det stora landet i väster 
släktforskaren, arkivarien m m Kjell ~ A b e r g ,  Mellerud, har forskat i sina 
anor sedan 1964 och aven hunnit doktorera vid Göteborgs universitet i ämnet 
historia. De första V generationerna var införda i Nytt fran Varmlands Slakt- 
forskarförening (senare namnandrad till VarmlandsAnor) 1991:2. Komplette- 
ring har sedan skett med resten av antavlan intill generation XXII med anfadern 
Jakob Andrissasson född 1295 p& Aland, död 1353 i Tavastland, Finland. Denna 
mera fullständiga förteckning, fylld med intressanta data och kommentarer och 
med rättelser och tillägg, finns för närvarande hos Harald Persson och avses 
inga i en kommande antavlekatalog. Har berättar Kjell Aberg om sin forskar- 
resa till Amerika. 

Äntligen stod vi på busshållplatsen. 
Vi hade kånkat resväskorna anda hit och 
nu stod vi och väntade på bussen, som 
skulle ta oss till flygbussen, som skulle 
ta oss till Landvetter och det stora aven- 
tyret. Vi var på vag till det stora landet i 
väster dit så många svenskar emigrerat. 

Mina egna släktingar har jag tyvärr 
ingen kontakt med, alla reste under 1800- 
talet, men min fru har en moster och två 
morbröder, som emigrerade mellan 19 16 
och 1930. Mostern dog 1993. 

Så var allt klart och SAS planet lyfte 
tidsenligt 07.30, den 13 juni, trots att det 
varit flygstrejk dagen före och att det 
skulle vara strejk aven dagen därefter. 
Tyvärr gick planet ned för mellanland- 
ning i Köpenhamn, det skulle det aldrig 
ha gjort! 

"Vi vet att det ska komma en ny pi- 
lot, men vi vet inte nar" var beskedet till 
oss i högtalaren. För att göra en lång his- 
toria kort: vi landade på flygplatsen i 
Paris 1 tim och 30 min försenade. 

"Vi har meddelat ert amerikaplan", 
sa SAS personalen. Vi rusade iväg, det 
var ganska långt. Men bara för att fa se 
hur TWA planet backade ut på start- 
plattan - utan oss (omkring 20 personer) 
och lyfte! 

"Vi har inte fått något meddelande 
från SAS om att någon var försenad", 
löd förklaringen från personalen har. 
Första försöket att nå landet misslycka- 
des, natten tillbringades på hotell New 
York vid Euro Disney. Nytt försök nasta 
dag. Nu hade tydligen meddelandet nått 
fram eftersom man hade ändrat starttiden 
och planet skulle avgå 10 min. senare! 
Äntligen lyfte TWA planet mot "The 
United States" och vi var ombord på det! 

Det blev en lång, lång dag, eftersom 
vi fick 6 "extra" timmar och kom fram 
på eftermiddagen. Vi bytte plan i New 
York och fortsatte till Washington DC, 
dar den ena av min frus två kusiner bor. 
Kusinen var dar och mötte oss. De bor i 
en liten kommun utanför huvudstaden. 
Vi besåg bland annat skolan och post- 
kontoret, de har inga brevbärare utan alla 
måste själva hämta sin post där. 

Nästa dag besökte vi en av mor- 
bröderna, som nu ar 95 år och åt lunch 
tillsammans med honom och hans h. 
Nu blandades engelska och svenska, tänk 
att fortfarande kunna tala svenska, utan 
problem, efter att ha bott i Amerika un- 
der 78 år! 

Lokalhistoria och forskning 
Eftersom vi redan hade förlorat ett 

dygn hann vi inte med att bese Nya Sve- 
rige vid Delawarefloden, som jag hade 
hoppats, men Vita huset hann vi med och 
lyckades aven att få besöka parlamentets 
bibliotek och få se på avdelningen för 
lokalhistoria och släktforskning. De hade 
några ganska stora kortregister över im- 
migranter. Har fanns aven flera datorer 
och de hade bland annat mormonernas 
CD-ROM skiva med deras egna slakt- 
forskningsresultat inlagda, jag fann för- 
fadema till en svägerska i detta material 
men inte några mikrofilmer med kyrk- 
böcker. 

Så fortsatte resan till nasta kusin, som 
bor i Boston. Han berättade att det egent- 
ligen var vår i Boston, men det blev ett 
värmerekord med 100 grader Farenheit, 
viket motsvarar 37,7 grader på vår Cel- 
siustermometer. En dag reste vi med de- 
ras bil (med luftkonditionering - tack och 

lov!) ut till kusten. Någonstans långt bort 
på andra sidan havet fanns Sverige. Oj , 
vad det var mycket vatten! 

På återfarden stannade vi till i en 
mindre stad, Newburyport. För 100 år 
sedan bodde min morfars mor dar under 
några år. En annan dag agnade vi åt att 
vara turister i Boston. Vi såg bland an- 
nat platsen för det historiska "tepartyt". 
Detta inledde det amerikanska befriel- 
sekriget, då man gjorde sig fritt från 
England. Då kastade man den engelske 
kungens telådor i havet och mannen, som 
gjorde det var utklädda till indianer. 

Vi besåg aven datamuséet och lek- 
saksmuséet, samt jamsida", ett 
ganska stort krigsfartyg från slutet av 
1700-talet. Det var klatt med koppar- 
plåtar, vilket gjorde att dåtidens kanon- 
kulor studsade emot skrovet! Under 
1800-talet första del var det en "klar" 
segrare på grund av detta, men 1830 be- 
slöts att skeppet skulle "huggas upp". Då 
var det alltså föråldrat och krigstekniken 
hade gått förbi det. Beslutet fullföljdes 
inte och idag ar det en stor sevärdhet för 
den som ar intresserad av båtar. Man höll 
just nu på med att reparera det, skeppet 
fick bland annat ny kopparplåt på utsi- 
dan. Nar vi var dar var det dessutom 
"storframmande", besök av en helt mo- 
dem seglarskuta i samma storlek från 
Spanien! 

Färden gick sedan vidare med flyg 
från Boston till Sioux City i Iowa via 
Saint Louis. På det lilla planet under den 
sista sträckan fick vi lära oss vad man 
skall saga nar man vill ha påtår, seconds. 
Det var en mycket trevlig flygvärdinna, 
som tog val hand om oss alla. På flyg- 
platsen i Sioux City möttes vi av några 
goda vänner, pastor Walter Enstrom med 
fru Helen. De besökte oss 1988. Walter 
och jag har hjälpt varandra med slakt- 
forskning sedan 1982. Han besvarade en 
annons som jag hade satt in i Swedish- 
American Genealogist om en bror till 
min farmor. De bor i Homick, utanför 
Sioux City. 

Förutom besök i flera kyrkor reste vi 
igenom ett större indianreservat i grann- 
staten Nebraska, då vi besökte staden 
Oakland, som kallar sig The Swedish 
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där våra fränder fann sin utkomst 
Capita1 of Nebraska! Oakland har haft 
en mycket stor svensk bosättning, men 
nu har många flyttat därifrån. Den gamla 
Missionskyrkan i centrum var nu Swe- 
dish Center. Nar vi besökte den var det 
en pensionerad lararinna som förestod 
den. Hon kunde naturligtvis tala svenska 
och berättade bland annat att hennes far 
emigrerade 19 10 från Alvesta i Småland 
(vi bodde i Alvesta 1974-1 977 innan vi 
flyttade till Mellerud!). 

Midsommarafton reste vi till Dales- 
burg i Syd-Dakota. Det sades att detta 
var enda platsen i USA dar man fortfa- 
rande reser midsommarstång och dan- 
sar omkring den. Naturligtvis skulle de 
ha oss med i dansen kring stången. Vi 
var aven med om en underbar solned- 
gång. Mitt upp i firandet fick vi veta att 
TV var dar och att vi skulle få vara med 
i ett program som kallas "Good Morning 
America". I detta brukar det vara inslag 
fran olika evenemang med gruppbilder, 
dar personerna ropar: "Good Morning 
America". Tyvärr hann vi inte att få se 
det själva på TV. 

Så kom då sista dagen i Hornick med 
gudstjänst i den tyska Lutherska kyrka, 
dar Walter har varit pastor under om- 
kring 20 år. Tidigare har han varit par- 
stor i flera amerikanska Missionskyrkor. 

Walter hade bett mig att predika på 
engelska vid denna gudstjänst. Dessutom 
skulle jag sjunga solo och hjälpa honom 
med nattvardsfirandet. I november förra 
året hade han namligen drabbats av stro- 
ke och hamnat i rullstol, han kunde var- 
ken gå eller tala. Men genom mycket te- 
rapi och bön hade det skett ett under, Nar 
vi besökte dem kunde han gå, aven om 
det var litet vingligt och stapplande och 
det var första söndagen som han vågade 
"klattra upp" på estraden. 

Men prata kunde han och det var inte 
heller något fel på "hjärnverksamheten", 
han hade sin hela antavla kristallklar 
både ifråga om sin farfars rötter (bland 
annat i Norrbarke och Grangarde i Da- 
larna) och om sin mormor som var född 
på Skansen Kronan i Göteborg (det var 
nödbostäder dar, då hon föddes 1869) och 
bak till länsmannen Börje Smedmark i 
S. Björke (P) och dennes eventuella för- 

äldrar, grevinnan Christina Gyllenstie- 
ma och greven Bengt Lillie. Tiden går 
så fort, efter en "potlock" (amerikanska 
för knytkalas, ett satt att ordna kyrk- 
lunch) satt vi så åter på planet mot New 
York. 

Kanske måste vi lifta 
Eftersom vi "fått" ytterligare en 

timme på vägen dit så förlorade vi den 
nu och kl. 21 blev snabbt 22, då vi lan- 
dade på flygplatsen. Hur tar man sig in 
till sta'n vid denna tid? Vi stod på trot- 
toaren och funderade, gick en svang och 
letade efter de bussar som enligt uppgift 
skulle gå till olika hotell, men hittade 
inga. 

Plötsligt kom en taxichaufför, som 
hade någon sorts limousine. Han frågade 
vart vi skulle och vi frågade vad det skulle 
kosta in till vårt hotell - "45 dollar", sva- 
rade han. Vi prutade till 43 och han gick 
med på det. Hans limousine ar nog den 
finaste bil som jag hittills har åkt med. 
Under resan in mot staden fick vi bland 
annat veta att det skulle kosta ytterligare 
5 dollar, om vi ville resa snabbaste va- 
gen, namligen genom någon av tunn- 
lama under floden. 

"Nej", sa jag, "vi ar har för att se på 
sta'n. I tunneln ser man ju inget och för- 
resten ar vi ju överens om priset, inte 
sant", frågade jag och han svarade "ja". 
Därefter berättade han att han hette 
Hellstrom och var svenskättling! 

Vi bodde två nätter på Doral Inn. 
Första dagen tog vi "sovmorgon", vilket 
resulterade i att nar vi äntligen hade ta- 
git oss med hjälp av buss och båt till ön 
med frihetsgudinnan så var klockan re- 
dan 14.45 och sista båten skulle gå till- 
baka 17.30. Det var bra vader och såle- 
des ganska mycket folk. Det innebar att 
det skulle ta minst två timmar att komma 
upp i statyn och sedan ner igen. Vi be- 
slöt därför att ta nästa båt och resa vi- 
dare till Ellis Island (båtarna går i rund- 
tur till båda öarna). 

Museet på Ellis Island 
Från 1892 till 1954 hade man immi- 

grantmottagning på Ellis Island. Nu ar 
det museum. I ett av rummen i muséet 

spelande man emigrantvisor på olika 
språk, då vi kom in spelades "Halsa dem 
dar hemma"! Det fanns några datorer, 
dar man kunde söka emigranter. Det 
fungerade så att de som ville kunde do- 
nera en summa pengar till minne av nå- 
gon förfader som emigrerat till Amerika. 
Då kunde man f5 inlagt namn och en del 
uppgifter om denne emigrant i en data- 
bas och aven namn och adress på den 
som gjort donationen. 

Nu lärde jag mig att aven namnet 
Öberg kunde andras till Oberg, inte bara 
Aberg! Annars blir ju uttalet "ratt" om 
en Abergare i Amerika stavar namnet 
Oberg. På liknande satt blir min svar- 
mors flicknamn Florin ofla stavat Floreen 
i USA och då får man det svenska utta- 
let. Sista dagen fotvandrade vi till Em- 
pire State Building. Eftersom det var li- 
tet grått och regnet nastan "hängde" i 
luften, samt att vi var ganska tidiga och 
kom dit före kl. 10 så var vi nastan en- 
samma och kom upp på 86:e våningen 
på nolltid. Har finns souvenirbutiker och 
en utomhusterras, som går runt hela 
byggnaden, med en fantastisk utsikt. 

King Kong var kvar eller åtminstone 
en stor docka av honom, som man kan 
låta sig fotograferas tillsammans med. 
Därifrån kan man fortsatta till 102:a vå- 
ningen. Har ar utsiktsrummet helt in- 
glasat och det gick mycket bättre an jag 
hade trott (jag har svårt med höga höj- 
der). Hemresan gick bra utan några större 
intermezzon. Från Paris reste vi med Air 
France, inte med SAS, som nog inte får 
något förnyat förtroende. 

Sju veckor senare kom en liten fort- 
sättning. Under en resa till Karlstad pas- 
sade jag på att besöka Emigrantregistret 
och hade turen att träffa Bo Cider, som 
berättade "senaste nytt" för mig. Bland 
annat att man dar har lagt in poliskam- 
marens passagerarlistor för emigranter 
som reste från Göteborg för tiden 1898- 
1930! Och på en kort stund hade Tor- 
björn Dahlgren plockat fram exakt emi- 
grationsdatum för båda morbröderna! 

En perfekt avslutning på vårt ameri- 
kanska äventyr, som inte började så bra i 
Paris. 

Kjell GAber g 



%iitnnlibtningav 
AnRopet 1995.4 (StorStockholms Gene- 
alogiska Förening) Efterlysningar berö- 
rande Bogen och Filipstad (Carlström) 
Bafvernytt nr 13 (Harnösands slaktfors- 
kare) Efterlysning berörande Lungsund 
(Damström). 
Diskulogen nr 38 (Föreningen DIS) Ef- 
terlysning berörande Grums (Skruvstad) 
och Varmskog (Högen). 
Gustavabygden nr 28 (Sällskapet Gus- 
tavaforskning) "Finska bosättningar i 
Hagfors kommun" av Arne Ostman. "Om 
Stora Laggåsens äldre historia enligt 
Anders Piscator" av Lars Erik Westlund. 
GF-Aktuellt nr 121 (Genealogiska För- 
eningen) Till föreningens samlingar har 
förvärvats två slaktutredningar av Bengt 
Lysell: "Slakten Carl Ekman från Bergs- 
äng i Eksharad" och "Slakten Löthgren 
med ursprung från Kristinehamn. Lars- 
Henrik-grenen". 
Hembygdsbladet Kollsberg 1995.314 
(Fryksande Hembygdsförening) "Torpet 
Pedersby" av Hans Eriksson. 
Släkt och Havd 1995.3-4 (Genealogi- 
ska Föreningen) Ake Backström skriver 
om slakten von Crautlein. Karl Konrad 
Kristoffer von Crautlein (1 799- 1856) 
blev löjtnant vid Varmlands regemente 
varifrån han fick avsked 1826 och flyt- 
tade hem till Finland 1832. Efterlys- 
ningarna berör bl a slakten Tunér i Eda, 
Farnebo, Kristinehamn, Kroppa och 
Lungsund samt släkterna Ahrenström 
och Löthgren i Kristinehamn. 
Slakthistoriskt Forum 1995.5 (Sveriges 
Slaktforskarförbund) "Ur bergstings- 
rätternas domböcker" av Kjell Aberg. 
Efterlysningar berörande Eda (Haga), 
Gåsborn (Hallsing), Nedre Ullerud 
(Rosendal), Stavnas (Nabbol, Tinhultet), 
Stora Kil och Östra Ämtervik (Skack- 
sj ö). 
Strödda Annotationer nr 14 (forening- 
arna i Örebro lan) "Byordning för 
Sutterhöjden 1834". Efterlysning berö- 
rande Gåsborn (Hallsing) 
Svenska Antavlor 1995.2 (Sveriges 
Slaktforskarförbund) Bland de anor som 
namns finns folk från Karlstad 
(Valentinsson), Kroppa (Svartsången), 
Lungsund (Hjerpe, Ackkärr), Nor, Ny- 

sund (Högberg), Silbodal (Strand) och 
Östra Ämtervik (Fölsvik). 

Ale Slaktforum 1995.4 (Ale Slakt- 
forskarforening) "Skomakare på 1800- 
talet" av Kerstin Ljungkvist. "Gamla 
svenska mått7' av Lennart Persson. 
Anbladet nr 51 (Norrtälje Slaktforskar- 
förening) Brott och straff. 
AnRopet 1995.4 (StorStockholms Gene 
alogiska Förening) "Alla tiders lands- 
bygdshistoria. Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademiens arkiv" av Anders 
Perlinge. 
Genklang nr 6 (Ovansiljans Slakt- 
forskare)"Taler, daler och riksdaler" av 
Torbjörn Näs. 
Gestricia 1995.213 (Gastriklands Genea- 
logiska Förening) "Salpetersjudare" av 
Eskil Tennemar. 
KGF-Nytt nr 51 (Kronobergs Genealo- 
giska Förening) "Släktforskning och 
fattigvård" av Ingrid Ekman. 
Rotposten 1995.3 (Jönköpingsbygdens 
Genealogiska Förening) Gamla mått & 
vikter. 
Släktforskare i Uppland 1995.4 "Slkkt- 
forska på Dialekt- och folkminnesarki- 
vet". "Karl XI1:s jämlika skattesystem" 
av Sonja Fareby. 
Släkthistoriskt Forum 1995.5 (Sveriges 
Slaktforskarforbund) "Mikrokortlasaren 
- vad du skall kräva av detta hjalpme- 
del" av Ake Kjellqvist. 
släkttavlan nr 24 (Staffanstorps Slakt- 
forskarförening) "Liten måttordlista" av 
Barbro Lunsjö. 

Sukutieto 1995.4 (Datateknik för slakt- 
forskning rf) "Filmer från Finland till 
Sverige7'. Det går bra att beställa finska 
mikrofilmer via ditt lokala bibliotek i 
Sverige. Men det finska riksarkivet de- 
biterar 65 FMK per beställning. 

Södertälje-Probanden nr 117 (Söder- 
tälje Slaktforskarförening) "Alla söker vi 
ljus i tillvaron" av Karin Dahmström. 

Tidningen Slaktdata 1995.4 (Fören- 
ingen S1aktdata)"Skatter och Gamla Ut- 
tryck" av Par-Olov Odmer. 

Historisk RA-broschyr 
En ny broschyr från Riksarkivet har gi- 
vits ut. Den presenterar på ett enkelt och 
trevligt satt arkivets verksamhet. De kort- 
fattade rubrikerna visar koncentrerat de- 
lar av verksamheten: 
Söka, Använda, Förvara, Radda, Guld- 
gruvan, Slakten ar värst!, De enskilda 
arkiven,Tillsynen av myndigheter, Spri- 
da och inspirera, Landsarkiven. 

Som artikelrubriken anger, så ar den 
på åtminstone två satt historisk - histo- 
riska och nu levande personer samt his- 
torisk i det den visar det nya och framti- 
den och är den första i sitt slag som vi- 
sar detta nya. Kartan i broschyren över 
landsarkivdistrikten visar nämligen de 
nya gränserna. Varmlandsarkiv i Karl- 
stad finns med på kartan över landsar- 
kiv. BGm 

Läsvärt fran förbundet 
Släktforskarnas Arsbok 1995, Sveriges 
Slaktforskarforbund red Håkan Skogsjö. 
Västervik 1995, inb, 283 s, ill, ISBN 91 - 
87676-12-5. Kan köpas for 365 kr (240 
kr for stödjande medlemmar) från for- 
bundet. 

Arsboken för 1995 har tre teman, 
Framtiden, Angermanland och Varia. 
Peter Olausson inleder avdelningen 
Framtiden med att beskriva projektet vid 
Tingshuset i Haljebol, och beskriver olika 
metoder att registrera och att återge inne- 
hållet i domböckerna. Han nämner aven 
den omfattande namnregistreringen ur 
domboksmaterialet som pågår i Haljebol, 
som leds av Gunnar Jonsson. Nar man 
talar om framtiden finns givetvis dator- 
användning med. Datorn används i 
Haljebol. 

Bo Lindwall, Olof Cronberg, Ulf 
Berggren och Håkan Skogsjö skriver 
dessutom i tur och ordning om genealogi- 
ska databaser, lagar och etik, informa- 
tionssamhället och personhistoriska 
databaser. Artiklarna innehåller många 
nyttiga råd. Urban Sikeborg påpekar ris- 
ken för historieförvanskning nar man 
inte kontrollerar kallorna. Han diskute- 
rar bland annat regler for namngivning 
(t ex att äldste sonen får farfars namn) 
och varnar for att lita på att dessa regler 
alltid gällde. 
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Fem artiklar handlar om hgerman- 
land, bland annat beskriver Håkan Skog- 
sjö samtliga socknar i landskapet. Carl 
Szabad inventerar slakthistoriska kallor. 
Släkterna Haggdahl och Kiöhn, prosten 
Nicolaus Torstani samt några resande- 
slakter från Angermanland beskrivs av 
Carl Szabad, Håkan Skogsjö, Thord 
Bylund och Bo Lindwall. 

Avdelningen Varia innehåller Tion- 
deregistrering i Hälsingland under 1500- 
talet av Urban Sikeborg, ur Höks härads 
dombok 1782 av Ingeborg Brunkhorst, 
slakten Lernnius av Pontus Möller och 
om namnnormering av Håkan Skogsjö. 
Förutom artikeln om Haljebol ar det inte 
något som direkt berör Värmland, men 
de övriga artiklarna i "Framtiden" ar in- 
struktiva och allmänt intressanta. Och for 
övrigt om an slaktutredningarna berör 
andra delar av landet, så ar sådana alltid 
intressanta att studera. BGm 

Kartorna berättar om Karlstads his- 
toria. 
"Från handelsplats till storstad. Fyra sek- 
ler med Karlstad på kartan" av Per Mag- 
nusson. Gillberga 1995, inb, 90 s, ill, 
källförteckning, ort- och personregister. 
ISBN91-972734-0-6. Kan köpas for 190 
kr + porto 19 kr fi-ån Varmlands Slakt- 
forskarforening. 

I sitt förord menar författaren att kar- 
tan inte enbart kan användas då man re- 
ser i nuet. Med hjälp av kartorna kan 
resan ges ytterligare en dimension, nam- 
ligen att resa i tiden! Så föddes den ge- 
niala iden att beskriva Karlstads histo- 
ria i en kartserie från 1646 till 1980. Re- 
daktören har i varje fall inte sett en lik- 
nande bok for någon annan svensk stad. 

Den äldsta kartan över Karlstad ar 
från år 1646, då staden hade omkring 
250 innevånare. Bebyggda var då enbart 
kvarteren runt torget och kyrkan. Den 
senare var belagen på nuvarande stads- 
hotellets tomt. Därefter får läsaren följa 
stadens utveckling via ett antal kartor 
från olika tidpunkter. Har finns aven flera 
detaljkartor for vissa områden som Rom- 
stad, Orrholmen och kasernområdet för 
att ta några exempel. 

Av speciellt intresse for släktforskare 

ar Romans karta från 1696 och de 
Besches från 171 3. På dessa ar namli- 
gen de olika gårdarnas ägare upptagna 
med namn och titel. 

Nu ar det inte bara kartor i denna bok. 
Texten med speciell tonvikt på stadens 
bebyggelsehistoria ar nog så läsvärd. 
Dessutom får man veta en hel del om t 
ex kyrkbygge, donationsjordar, jarn- 
frakter, kronobranneri, landerier och 
koleraepedemi. Förutom lantmätare och 
stadsarkitekter omtalas ett stort antal 
bemärkta personer i stadens historia. 

Slutligen kryddas boken med gamla 
fotografier av miljöer som försvunnit och 
märkliga byggnader som fallit offer for 
senare tiders rivningsraseri. Har finns t 
ex en bild, förmodligen tagen från kyrk- 
tornet, över Östra Torggatans forlang- 
ning mot söder 1868. Langs hela nuva- 
rande Tradgårdsgatan ser man i det rå- 
kalla vinterdiset en enorm avlång barack- 
liknande byggnad som hyste främmande 
arbetare for stadens återuppbyggnad ef- 
ter branden 1865. 

Ett annat foto visar Östra bron och 
staden från öster. Det ar taget någon gång 
fore 1865 och Karlstad liknar har vilken 
kyrkby som helst ute på landsbygden. 
släktforskare med anor i Karlstad ar att 
gratulera till denna bok. Skulle forfatta- 
ren också kunna tanka sig att göra en 
liknande for Kristinehamn och Filipstad? 

Lars-Gunnar Sander 

Torpinventering på Värmlandsnas 
"Torp i Botilsater. En sammanställning 
av resultaten från torpinventeringen i 
Botilsater åren 1990- 1994" av Gunnar 
Jonsson, Britta och Ake Johansson. A4, 
hft, 47 s, ill. Kan köpas for 6250 från 
Gunnar Jonsson. Postgiro 448 3 1 59-2. 

Litteratur om Botilsater har man fått 
leta efter förgäves. Men nu ar detta till 
en del avhjälpt for vår outtröttlige sekre- 
terare Gunnar Jonsson & co har slagit 
till igen! Man har inventerat ett hundra- 
tal platser for tidigare bebyggelse i sock- 
nen, huvudsakligen torp och backstugor. 
För varje ställe anges på ett mycket fore- 
dömligt satt det geografiska laget med 
koordinater refererande till Rikets nät 
som finns på alla moderna kartor. Ty- 

värr finns inte motsvarande koppling till 
den s k hembygdskartan från 1880-talet 
vars del som täcker Botilsater återges i 
början av haftet. 

Men vid närmare eftertanke ar det 
nog så att man vanligtvis forst studerar 
kartan i anslutning till släktforskning 
eller strövande i traken, hittar ett ställe 
man tycker verkar intressant, slår upp 
detta i haftet och 1aser.Och det man 1a- 
ser ar nog så intressant, aven for den som 
inte har någon anknytning till trakten. 

För varje ställe redovisas eventuella 
byggnadsrester som t ex "spismur med 
tegelstenar" samt kulturväxter som t ex 
"stormhatt och syren". Sedan kommer 
något om de människor som bebott plat- 
sen. Har har folk från bygden, och aven 
utflyttade, varit behjälpliga med insam- 
landet av uppgifter. I några fall har hela 
tidningsartiklar ur lokalpressen kunnat 
återges. Har finner man en del roliga 
anekdoter om fargstarka människor men 
det ar också det gamla Fattig-Sverige 
som grinar mot läsaren mellan raderna 
och från äldre foton av de eländiga stu- 
gorna. 

Lars-Gunnar Sander 

Karoliner 
"Den Karolinska Arméns uniformer un- 
der Stora Nordiska Kriget" av Lars-Eric 
Höglund. Karlstad 1995, A4, hft, 60 s, 
ill. ISBN 91-972341-1-7. Kan köpas for 
l30 kr + porto 12 kr från Acecia Press, 
PG 26 91 44-2. 

Är man intresserad av de karolinska 
krigarnas uniformer, så skall man läsa 
denna bok. Om jag förstått forfattarens 
förord ratt så har det inte funnits något 
samlat verk dar samtliga förbands uni- 
formering har beskrivits. Litteraturen på 
området har varit uppsplittrad och vissa 
regementen har saknats helt. På detta har 
författaren sökt råda bot genom att sam- 
manställa olika litteraturuppgifter och 
egen forskning i generalmönsterrullorna. 

Den soldatlitteratur som speciellt ar 
inriktad på släktforskare lägger oftast 
tonvikten vid de indelta regementena. 
Det kan darfor vara nyttigt att också läsa 

Fortsättning sida 22 
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en kort sammanfattning av den karolin- 
ska krigsmaktens hela organisation. Och 
det kan man göra i den har bokens val- 
skrivna och lättlästa inledning. 

Därefter redogörs i detalj for unifor- 
meringen regemente for regemente. Det 
ar inte bara fargen på rock, byxor och 
väst man får reda på. Nej, har besknvs 
alla uniformsdetaljer ned till knappar, 
knapphål, galoner mm. För varje förband 
finns det också ett kort sammandrag av 
vad det var med om under det stora nor- 
diska kriget. För den som intresserar sig 
for denna period ar boken ett utmärkt 
uppslagsverk. 

Kila 
"Karrholmens hemman i Kila socken" 
av Kila Östra Bygdegårdsforening. 1995, 
hft, l6  l s, ill, personreg, kartor. 

"Lantmäteriforrattningar rörande hem- 
manet Karrholm" av Kila Östra Bygde- 
gårdsförening. 1995, A4, hft, 96 s, kar- 
tor. 

Forskargruppen inom Kila Östra 
Bygdegårdsförening ar synnerligen pro- 
duktiv. Med rubricerade två häften har 
man nu givit ut sammanlagt 14 skrifter. 
Det första haftet ar en beskrivning av 
Karrholmen, människorna och deras 
bosättningar från 1600-talet till 1900- 
talet. Det ursprungliga hemmanet har 
under tidernas gång delats upp på 50 
gårdar och torp vilka var och en for sig 
beskrivs historiskt och geografiskt. Alla 
personer som bott på ett ställe redovisas 
med namn och födelseår. 

Det andra haftet ar en avskrift av pro- 
tokoll som förts vid lantmateriforratt- 
ningar i Karrholmen. Även kopior av de 
till handlingarna hörande kartorna har 
tagits med: Geometriska jordeboken 
1648-, Storskiftet 1779-, Storskiftet på 
skogsmarken 1789-1 795-, Storskiftet på 
ängar och beteshag 1795, Laga Skiftet 
1835- 1836. Släktforskare som härleder 
sina anor till denna trakt kommer såle- 
des till ett fardigdukat bord. 

Lars-Gunnar Sander 

"Frykerud III. Sockenkyrka och 
Församlingsbor" av Stiftelsen Frykeruds 
Historia. 1996, inb. 

Till ANOR SÖKES tar vi emot frågor om anor och ättlingar 
fran alla, som ar medlemmar i en slaktforskarforening 

277. Min farmor, Stina Erikson, födt 
1865-08-30 i Gräsmark. Er det mulig at 
De kan skaffe meg opplysninger om min 
slekt? Hennes far het Erik Erikson. 
Tordis Hermansen 
Sportsveien 20 B 
N-3224 Sandejord Norge 

278. Vase dödbok innehöll på 1770-ta- 
let ganska omfattande dödsrunor om de 
avlidna. Jag undrar om dessa finns pu- 
blicerade någonstans i avskrivet skick 
och var de i så fall finns att köpa? 
Peter Funke 
Gladiolusgat 5 G 
431 61 Mölndal 

279. Jag söker uppgifter om ryttmäs- 
taren Petter Lundberg, f omkring 1685 
i Gammelkroppa, värmland. Enligt 
Skepparslövs(L) husförhörslängd bodde 

Nu har tredje boken om Frykerud 
lämnat tryckpressama. Innehållet sträc- 
ker sig från 1700-talet fram till 1980, 
med en och annan inblick i 1600-talet. 
Boken behandlar allt från den siste kom- 
munalnämndsordföranden~ gravlings- 
jakt under kommunhuset och Jussi Björ- 
lings rötter i Frykerud till hembygdsfore- 
ningens historia, en klockare och kantors 
vardag i slutet av 1800-talet och begrav- 
ningssederna i seklets bö jan. 

Den andra avdelningen har skrivits 
av kilsbördiga fil dr Christina Dalhede, 
som ar forskare vid Göteborgs Universi- 
tet. Ur vetenskapliga historiska aspekter 
bjuder hon på en rik slakt- och person- 
historia, $lid av människors möda, be- 
kymmer och gladjeämnen i Frykerud 
under åren 1744 - 1 8 15. För släktforskare 
ar boken, med sitt utförliga personregis- 
ter, en guldgruva, säger Inge Nylin, stif- 
telsens sekreterare. 

Ur NWT 1996-01 -2.5 

han år 1753 på Öllsjö nr 1 varifrån hus- 
trun härstammade. Deras barn var fodda 
där mellan 1719 och 1737. 
Ann-Charlotte Jönsson 
Bolmörtsvagen 12 
2901 O Tollarp 

280. Jag söker uppgifter om Britta 
Carolina Janse, f 1803-06-23, eventu- 
ellt i Yngshyttan, Famebo. Hennes fars 
namn var Jan Jansson. Tacksam for alla 
upplysningar angående Britta, hennes 
föräldrar och generationerna dessforin- 
nan. 
Britta Johansson 
Stenbyn Solbacka 
661 96 Långserud 

281. Jag söker 
a) Föräldrar till Magdalena Bredholm 
f 1759 i Västergötland, g omkr 1779 i 
Kristinehamn med Anders Hernstedt f 
1750? Familjen kom 1785 till Nordsjö- 
bruket i Gunnarskog. Magdalena hade 
en syster Maria Catharina Bredholm. Var 
i Västergötland var de fodda? 
b) Föräldrar till Magnus Hernstedt f 
17 11 (vallon?) och hans hustru Maria 
Andersdotter f 17 16 båda bosatta i Kris- 
tinehamn. 
Harry Johansson 
Parkgatan 20 
67140 Awika 

282. Jag söker Johan Anders Henriks- 
son f 1859-04-20 i Overmark, Finland. 
Han var gift med Johanna Storfors f 
1854-06-23 i Övermark, Finland. Johan 
Anders lämnade hustru och barn i Fin- 
land någon gång under perioden 1895- 
1900 och flyttade då till värmland, men 
vart dar? 
Hilding Eklund 
Lantbrukarevagen 3 
86241 Njurunda 
Telefon 060-31392 
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283. Jag söker uppgifter om organisten 
och skolläraren Hakan Johansson f 
1823-07-1 6 i Byarums socken och Jön- 
köpings län, gift med Beata Herrman f 
18 16-04-28 i Halmstad. Den har tillsam- 
mans en dotter Anna Karolina f 185 1 - 
07-07 i Byarums socken. Familjen flyt- 
tar 1853 till Råda socken? 
Ingemar Ingejall 
Hjortbrogatan 2 
56733 Vaggelyd 
Telefon 0393-12404 

284. Jag söker tips om härstamning för 
Maria Corsiarsdotter, gift med bonden 
Olof Didricksson f 1688 i Kila (S) och 
d dar 1738. De fick barnen Anders 1708, 
Stina 17 10, Daniel 17 13 och Maria 17 15, 
alla födda i V Smedbyn, Kila. Maria 
Corsiarsdotters efternamn nämns bara en 
gång, och då i sonen Anders dopnotis. 
Fadern borde då heta Corsiar, vilket inte 
torde vara alltför vanligt. Någon med 
detta namn har dock varken jag eller 
någon jag pratat med hört talas om. Kan 
någon av VarmlandsAnors läsare hjälpa 
mig? 
Gunnar Jonsson 
Älvhagsgatan 25 
66140 Saffle 
Telefon 0533-1 0559 

285. Jag söker eventuella syskon och for- 
aldrar till bruksbokhållaren Johan 
(Jean) Phillman (Fillman) f 1672 i 
Filipstad, d 1736 i Vase. Gift omkr 1707 
med Catharina Collberg f 1677 i Filip- 
stad, d 1757-06-29 i Vase. Phillman gick 
i "Skara schole" och bodde bl a hos ha- 
radshövdingen Anders Ollonberg i 10 år. 
Därefter kom Phillman till Lidköping dar 
han blev kvar några år for att sedan åter- 
vända till Värmland och ta plats som 
bokhållare på Alkvettern hos Johan Lin- 
roth (1 692- 1702). Alla upplysningar om 
Johan Phillman emottages tacksamt. 
Ingrid Rahl 
Fjällgatan 6 
4131 7 Göteborg 

286. Jag söker 
a) Fadern till pigan Stina Forsbergs 
oakta barn, sonen Anders Andersson, f 
1823-03-12 . I Älvsbacka födelsebok står 

han som "oakta gossen fran Sund" och 
dopvittnena var "Heradshöfding Loth- 
skog och hustrun Catharina Pellersdotter 
från As Ofre Ullerud". A Andersson gifte 
sig 1847-07-04 i Lersjön, Älvsbacka for- 
samling med Maria Lisa Jansdotter 
från Ortnas. Han avled 1900-06-19 i 
Norra Wiken, Älvsbacka. 
b) Stina Andersdotter f 18 16-04-2 1 i 
Karr, Gräsmark. Hennes föräldrar var 
bonden Anders Jansson och hustrun 
Catrina Jönsdotter. Fadern var från 
Mörtkamstorp och modem från Karr i 
Gräsmark. Stina Andersdotter var gift 
med Per Magnusson i Salsjön. Paret fick 
fira barn. Familjen flyttade 1865-12-08 
fran Gräsmark upp till Ensillre i Borg- 
sjö socken, Medelpad. Stinas make och 
alla barnen antog namnet Fallqvist i och 
med flytten. Stina blev anka 1879-05-20. 
Dottern Katarina arbetar på Jämtkrogen. 
Sonen Magnus gifter sig med ankan 
Brita Stina Jonsdotter/Edlund. Tvilling- 
flickorna Maria och Stina emigrerar till 
Amerika. Maria utflyttar dit 1893-08-25 
och Stina 188 1-06-1 6. Men vart tog Stina 
Andersdotter vägen? Har sökt henne i 
både dödbok och utflyttningslängd, men 
hittar henne inte. 
Wiolet Holmström 
Idegransvagen 22 
3 7253 Kallinge 

287. Jag söker 
a) Upplysningar om Libbert Hammars- 
med i Fors (Storfors) början av 1600-ta- 
let. Eventuella barn. 
b) Georgen (Georg eller Jöran) Schrö- 
der, vars dotter Annica 1687 gifte sig 
med hammarsmeden Johan Nilsson i 
Lillfors, Lungsunds socken. 
c) Föräldrar till ovannämnde Johan Nils- 
son. 
d) Föräldrar till Annica Nilsdotter Ting- 
ström i Varmskog, troligen född i slutet 
av 1600-talet. 
e) Föräldrar till ovannämnda Annica 
Tingströms make, soldaten Jacob Ja- 
cobsson Jonsfeldt, d 1749 i Varmskog. 
f )  Föräldrar till sågaren Jon Olofsson f 
1735 i Glava, gift med Ellika Jacobs- 
dotter, dotter till ovannämnda par. Jon 
och Ellika bodde vid Jösseforsen i Algå 
socken. 

g) Maria Andersdotter, gift med mas- 
tersmeden Jacob Olofsson Hjerpe f 
1734 i Ackkarr, Lungsunds socken. 
h) Stina Nilsdotter, gift med master- 
smeden Jacob Jacobsson Hjerpe f 1769 
i Ackkarr. 
i) Anor till soldaten Olov Elovsson Bo- 
man i Bonas, Östra Ämtervik. Han flyt- 
tade 1805 till Vastmyr i samma socken 
och fick då namnet Vastmyr. Han var 
född 1770 i Nedre Ullerud enligt 
husforhörslangden men har ej påträffats 
dar. 
Anna-Lisa Göransson 
Hotellgatan 12, 4 tr, 69131 Karlskoga 
Telefon 0586-30609 

288. Jeg söker etter fodestid, foreldre og 
aner til min farfar, Erik Wiktor Olsen, 
f 1864. Han skall vare fodt i Sverige, 
muligens i en av kommunene som gren- 
ser til Norge. I 1898 får han en sönn, 
Ernst Waldemar, utenfor ekteskap, som 
han "Lyser i kull og kjönn". Da denne 
sönnen blir döpt i begynnelsen av 1899 
er Erik Wiktors "oppholdssted ukjent". 
Sönnen er fodt i Nittedal på Romerike 
og faren er ved dåpen benevnt som jem- 
banearbeider. 
Elin Sandaker 
Skogsnaret 5, N-1963 Fosser Norge 

289. Jag söker 
a) Vart Daniel Johansson Loftman flyt- 
tade från Bogen 1863-10-17 (till okänd 
ort enligt B:]). 
b) Föräldrar och födelseort for ovan- 
ståendes mor Elin Larsdotter f 179(7), 
d 1860-05-24 i Bogen, troligen g i Norge 
med Johan Olsson f 1794-02-01 i Gun- 
narskog. Elin inflyttade från Norge 18 1 8- 
04-13. 
c) Föräldrar och födelseort for Karin 
Hindriksdotter från Norge f 174(8), d 
1837-09-22 i Bogen, g 1769-04-03 i 
Bogen med Jan Olsson. 
d) Föräldrar och födelseort for soldaten 
Nils Olsson Tellman f 178(3) i Norge, d 
1845-10-22 i Talle, Eda socken. Gift (nar 
och var?) med Kerstin Andersdotter f 
1778-04-17. 
Zaida Ferner 
Stafettvagen 6, 151 59 Södertälje 
Telefon 08-55062439 
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516 91 DALSJUFORS 

652 28 KARLSTAD 
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663 30 SKOGHALL 
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663 30 SKOGHALL 

663 30 SKOGHALL 
372 53 KALLINGE 

183 34 TABY 

752 37 UPPSALA 

652 25 KARLSTAD 

673 31 CHARLOTTENBER 

655 93 KARLSTAD 

564 34 BANKERYD 

Under 1995 har 164 nya medlemmar tillkommit. Detta är hittills den största årliga ökningen 
någonsin i föreningens historia. Ny medlemsmatrikel gavs ut i början av november, dar 
medlemmar intill 1995-10-29 ar med. Efter detta datum har 14 medlemmar tillkommit och 
de finns i ovanstående förteckning. 

Vad som frapperar en glad kassör ar att så ytterst få begär uttrade. Att sjukdom och död 
även drabbar släktforskare ar naturligt men avhopp av andra skal är i storleksordningen 
cirka 8-12 per år. Jag kan avslöja att de som inte betalt medlemsavgiften den 3 1 dec tas ur 
medlemsregistret, efter att lista på dem bevarats. Inga gratispassagerare belastar således 
föreningens ekonomi. 
Harald Persson 

Databasen KLARA 

I samarbete med Imagon i Hagfors 
har Varmlandsarkiv utvecklat ett 
arkivförteckningssystem - KLARA. 
Systemet kan användas på person- 
datorer i Windows-miljö som han- 
terar inscannade dokument. Det 
möjliggör ett rationellt förteck- 
nande och en flexibel återsökning. 
Det ar dessutom lätt att använda. 
Hittills har 640 förteckningar ma- 
tats in och tanken ar att man konti- 
nuerligt ska förbättra och bygga ut 
programmet. 

Ur "Upptecknat - aktuellt från 
Varmlandsarkiv" dec 1995 



Riksstämma 1996 
i Växjö 

31 aug - l sept 
Konserthuset och 
Utvandrarnas hus 

Mott0:Transatlantiska rötter 

Utställningar 
150-årsminnet av de 

första utvandrarna firas 

Kronobergs Genealogiska 
förening 

Folkuniversitet Karlstad 
fortsätter med 2 föreläsningar 

våren 1996 i amnet 
släktforskning 

De riktar sig främst till Dig som 
släktforskat tidigare och ger en 
breddad vy över amnet. 
Plats Folkuniversitetets kurslokal 
Västra Torggatan 3, Karlstad. 

Hur man laser 
gammal skrift 

Torsdagen 22 februari kl 1830 
Peter Olausson 

Värmlands Hembygdsförbund 

Hur levde vi på 1 goo-talet? 
Torsdagen 7 mars kl 1830 

Kjell Fredriksson 
Kulturchef i Karlstads kommun 

Vårens program 1996 
Årsmöte 

Lördag 16 mars kl 13.00 
Gamla Badhuset i Karlstad. Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Lena Flinck-Maechel om HushAllningssällskapets arkiv 
Kaffe med tillfalle till fi-ågor 

Utbyte av erfarenheter 

Slaktforskarmöte 
Lördag 13 april kl 13.00 
Gamla Badhuset i Karlstad 

NAgra medlemmar berättar om sin forskning 
Föreningens bibliotek. 

Information om vad som händer inom släktforskarvärlden. 
Synpunkter på föreningens inriktning och projekt. 

Ta med Ditt forskningsmaterial. 
Hjälp med problem och utbyte av erfarenheter 

Slaktforskardag 
Lördag 20 april kl 10.00-16.00 

Melleruds Museum och Släktarkiv, Tingshuset 
Föredrag 

Kent Andersson, Sveriges Släktforskarförb.: Kallor med kött på benen 
Per Clemensson, Landsarkivet i Göteborg: Emigration 
Olof Ljung, Melleruds Museum: "Gårdagens släktforskare'' 

Utställare 
DIS-Väst Gränsbygdens släktforskare, Melleruds Slaktforskningsarkiv, Sveriges 
Slaktforskarförbund, Trollhattans släktforskare, Varmlands Slaktforskarförening 

Kaffe och smörgås kl 9.00 och 15.00 a 25 kr Lunch kl 13.00 a 50 kr 
beställs senast 18 april pil telefon 0530-13214. 

Vårutflykt Lång bans gruvor 
Söndag 19 maj kl 0900-1700 med guidade visningar 

Samling kl 0900 vid Brattforshyttan 
Samling kl 1200 vid Långbans gruvby 

Hyttan, Gruvfaltet, Tibergs Mineralmuseum från början av seklet 
Visning Långban a 35.00 kr. Lunch cirka kl 1500 a 85.00 kr 

Föranmälan senast 9 maj till 
Lars-Gunnar Sander telefon 054-87 27 54 eller 

Bernhard Granholm telefon 0555-6 1 1 53 
Oömma kläder och skor rekommenderas 

Medlemsservice 
forskarsalen på Gamla Badhuset, Karlstad 
Varje måndag kl 16.30-19.00 t o m april. 



h a n  nanaeispiars 
. till #-d 

Fym &medK.adsta&& kartan. 
Se recensionW21,. Vacker inburr- 
dienml~rrt;m* 

r w k  

Pris SEK lW.00 + porto 19.00 
Pris NOK 181.00 + porto 27.00 

Annons - 
SZakt, ort och special- 

forskningsregister hg& 

Pris 38.00 h m e r  + porto 3.80 

1989 och 1995 b 
forsWorteckningar 

Spebipris 35.00 kronor + 11.50 
p&gb 84 30 73-8 

Rolf Lusth, Dalgatan 3 
86030 Sörberge 

Telefon 060-57 91 33 

Karolinska Armens 
uniformer under 

stora Nordiska kriget 
se recension sida 21 

Rygghiiftad A4 med bilder i 4- 
fagstryck och svartvitt. 64 sidor. 

Ris 130.00 kronor + porto 12.00 

Swedish colors and stanhrds 
of the Great Northern War 

B* skrifterna 28Q.W + 19.89 
B e ~ t g h  26 91 44-2 

A~ebia Press, Box 5269 
65005 Karbid 

En &GR 8á8. k 4  Segersten o& 
hrng k+g& h e m b y g d s m e  
och stor kulhnpersonligliet. Med:ett 
mfathndc personrepistez Inbnn- 
dm, 169 s i h r ,  

QaMtH ening 

Pns SEK 225.00 + porto 24.00 
Pris NOK 215.00 +porto 53.00 

Karlstad (S) 
Grnnh kydqikden 

av N F W q v i s t  

3 12 sidor biografier med foton över 
cirka 550 personer som under 1800- 
talet gravsatts p& dema kyrkogard. 
Bunden bok, hög kvabitet. Index. 

Pris SEK 140.00 + porto 24.00 
Pris NOK 134.00 + porto 53.00 

Kila (S) 
Vigde 1689-1900 

268 sidor i prydligt A4 ryggbudet 
häfte. 

Av G u ~ a r  Jonssen, Same 

Pris SEK 120.00 + porto 24.0( 
Pris NOK 1 l5.OO + porto 53.0( 

Garvare och Garverier 
i Karlstad 

Skildrar garveriskde@ betydelse f& 
Karlstads utveckiing till centralort 
under 1700- och 1800-Ma. Häftad. 
35 sidor. 

Av &e* Sven Rnsk 

PriarSEK 40,88+pc#ts3.00 
R i a  N8# 3M.W + psorto 12.60 

$r&mtrbfiken millan Muakfm 
och Deje d e r  1800-talets saare 
M. Nr 2 i Etnografiska säiiskqwts 
shifkrif. Hiiflad, 62 sidot. 

Av B m t  Janssm 

Pris SEK 60.00 + porto 11.50 
Pns NOK 58.00 + porto 17.00 

64 sidor i prydligt A4 ryggbundet 
häfte. 

Av Gmuar Jonsson, Sänle 

Pns SEK 60.00 + porto 11.50 
Pris NOK 58.00 + porto 17.00 

Kila (S) 
Födde Vigde Döde 

1700 - 1749 

155 sidor i prydligt A4 ryggbundet 
m. 

Av Gunnar Jonsson, Säfne 

Pris SEK 90.00 + porto 19.00 
Pris NOK 86.00 + porto 27.00 

--(Annons -  kil a (S) 
Bouppteckningar 

1744 - 1859 

53 sidor i prydligt A4 ryggbundet 
m e .  

h k  SEK 60.M + pata 11.50 
8iis NOK 58.60 + porto 17.60 
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Fryksande (S) 
Födde 1707 - 1765 

5877 födda barn sorterade i Datum- 
ordning, Faderordning, Moder- 
ordning och Ortsordning. 

452 sidor i prydlig A4-pärm med re- 
gister. Datorhantering av materia- 
let medger även andra sorterings- 
önskemiil. 

Pris SEK 290.00 + porto 58.00 
Pris NOK 276.00 + porto 84.00 

Östmark (S) 
Födde 1765 - 1820 

46 1 1 födda barn sorterade i Datum- 
ordning, Faderordning, Moder- 
ordning och Ortsordning. 

37 1 sidor i prydlig A4-parm med re- 
gister. ö at or han ter in^ av materia- 
let medger aven andra sorterings- 
önskemiil. 

Pris SEK 240.00 + porto 58.00 
Pris NOK 229.00 + porto 84.00 

Vitsand (S) 
Födde 1824 - 1860 
Vigde 1824 - 1860 

2737 födda barn sorterade i Datum- 
ordning, Faderordning, Moder- 
ordning och Ortsordning. 
534 Vigslar med samma sorterings- 
ordningar. 
300 sidor i prydlig All-pärm med re- 
gister. Datorhanterat material. 

Pris SEK 250.00 + porto 58.00 
Pris NOK 238.00 + porto 84.00 

varmlands 
Slaktforskarkatalog 

164 forskare som forskar på släkter 
och orter i Värmland. Ersätter 1993 
Ars Varmlandsforskare. Med Ort- 
register, Släktregister och Special- 
register. Kartor över Värmland vi- 
sande församlingar och härader, 
66 sidor i förstärkt ryggbundet hafte 
med förteckning på arkiven i Värm- 
land jämte litteraturlista och förteck- 
ning över kända register. 

Pris SEK 50.00 + porto 1 1.50 
Pris NOK 48.00 + porto 17.00 

Där inte annat anges sker beställning via postgiro 

4 Annons) 

Sunne (S) 
Födde Vigde Döda 

1669 - 1721 
160 sidor återgivna bokstavstroget. 
Därför lämplig som egen lärobok. 
Med tabeller, diagram över befolk- 
ningsutvecklingen m m. 

Av Arne Linnarud, Karlstad 

Pris SEK 140.00 + porto 19.00 
Pris NOK 133.00 + porto 27.00 

SEK Sverige 46 96 60-5 
NOK Norge 0806 1944339 

. . 

Varmlands 
Ortregister 

Over 4.700 hemman och hemmans- 
torp ar samlade i ett 68 sidors re- 
gister med hänvisning till socken, 
härad, jordnatur och mantal. Jorde- 
boken omspänner tiden fran Gustav 
Vasas 1 %O-tal intill 193 1 när fas- 
tighetsregister tog över registre- 
ringsansvar. Kartor församlingar 
och härader. 

Av Gunnar Jonsson, Säffle. 
Pris SEK 40.00 + porto 11 S 0  
Pris NOK 38.00 + porto 17.00 

Eksharad (S) 
Födde 1665 - 1722 

C: l .  1 8 16 barn sorterade i Datum-, 
Fader-, Moder- och Ortordning: 
Dessuton1 cirka 8000 faddrar i 
datumordning 

Av Mats Heiigren, Göteborg 

Pris SEK 250.00 + porto 58.00 
Pris NOK 238.00 + porto 84.00 

Dalslands 
Ortregister 

Cirka 2.500 hemman och hem- 
manstorp är samlade i ett 38 sidors 
register med hänvisning till socken, 
härad, jordnaiur och mantal. Jorde- 
boken omspänner tiden från Gustav 
Vasas 1500-tal intill 193 1 nar fas- 
tighetsregister tog över registre- 
ringsansvar. Kartor församlingar 
och härader. 

Av Gunnar Jonsson, Saffle. 
Pris SEK 40.00 + porto 1 1.50 
Pris NOK 38.00 + porto 17.00 

Eksharad (S) 
Födde 1723 - 1799 

C:2. Avskrift av 5649 fodslar med 
slaktnamnsregister for föräldrar och 
faddrar. 100 sidor i A4 format i 
prydligt ringbundet hafte. 

Av Mats Hellgren, Göteborg 

Pris SEK 140.00 + porto 19.00 
Pris NOK 133.00 + porto 27.00 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersändning retur 
med den nya adressen till: 
Varmlands Slaktforskarforening 
C/O Harald Persson 
Malmtorgsgatan 18 
653 40 KARLSTAD 

Föreningsbrev I PORTO BETALT 1 

Nu ar det grönt 
att trycka på 

Ramgatan 7 Box 2149 650 02 KARLSTAD Tel. 054-15 66 75 

Varmlands mesta fullservicetryckeri! 


