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Medlemsavgiften 1997 
Vid årsmötet 16 mars 1996, se arti- 

kel i VarmlandsAnor 1996-2 sida 2, be- 
slöts att medlemsavgifter för 1997 blir 
oförändrade med 100 kronor för medlem 
och 30 kronor för familjemedlem. 

Den ogynnsamma utvecklingen av 
utlandsporto föranledde dock beslut om 
att medlem med adress utanför Sverige 
måste erlägga portotillagg med SEK 40 
kronor. 

Redan portot till NordenIBaltikum 
gör att tidskriftens 4 nummer per år kos- 
tar lika mycket som kommer in på med- 

lemsavgiften. Ingenting finns över för 
föreningens verksamhet i övrigt, föreläs- 
ningar, aktiviteter, utgivning av skrifter 
etc. Porto till övriga Europa och Ame- 
rika visar en klar negativ bild. Styrel- 
sens beslut syns därför vara klokt för att 
kunna bibehålla VärmlandsAnors höga 
standard jämsides med aktivt arbete i 
släktforskning, 

Inbetalningskort för årsavgift 1997 
bifogas detta nummer. 

Harald Persson 
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Granstraffen 
Charlotten berg 

14 september möttes släktforskare 
från Östfold, Romerike och Follo his- 
torielag i Norge och Varmlands Släkt- 
forskarförening i samarbete med Eda 
kommunbibliotek till en gransträff i 
Charlottenbergs Folkets hus. 

Ett 50-tal forskare fran båda sidor 
riksgränsen halsades välkomna av bib- 
liotekarie Inga-Lill Wallandec Måhända 
orsakade det vackra höstvädret med möj- 
lighet till svamp- och barplockning att 
antalet kunde ha varit dubbelt fler. 

Ottar Stordahl i Ostfold var förhind- 
rad delta och Kjell Karlsen i /Ettehis- 
toriekommittén föredrog Stordahls anfö- 
rande som innehöll en noggrann redo- 
görelse för utvecklingen i Norge sedan 
1600-talet intill nutid, se särskild arti- 
kel i nästa nummer av VarmlandsAnor. 
  ma ng den av frågor efter föreläsningen 
visade behovet av information speciellt 
för svenska forskare. 

Det var som flera sade, - Jag har fatt 
veta mycket som jag inte visste eller var 
osäker pi. 

Bernhard Granholm och Gunnar 
Jonsson redogjorde för domboksforsk- 
ningen och Tingshuset i Häljebol. Efter 
en enkel kaffelunch följde 2 timmar med 
spontana grupperingar kring borden, dar 
samtal och byten av slaktuppgifter var 
livliga. Av svenska medlemmar fanns 
tillresta sådana f r h  Granna och Varberg 
som kombinerat gransträffen med slakt- 
besök. 

Harald Perssott 

Saxat 

Finns det något mer praktiskt, lättburet 
och lattanvant an en bok? Bara öppna 
parmarna och utan minsta eluttag eller 
hkddisk eller batteri satts landskap och 
gestalter i rörelse innanför pannbenet. 
Blixtsnabbt kan man ta sig från mono- 
liten i Arthur C Clarkes "2001 " till Odys- 
seus farofyllda färd hem efter trojanska 
kriget. 
Maria Lnrsson 
Poet och novellförfattare 
(ur NWT 411 1 1996) 

Riksstämman i Vaxjö 

Utstullare i 2 vcj~zirigar; 500 personer I.dugen, en vanlig Riksstiirntna. Foto L-G S 

- Jag irppskattar det arbete som /liggs 
iled av ordförandena i slaktforskar- 
Jörenitzgar, av stiitnrnodeltugctrna, av 
s1Liktforskar.n~ i förenitzgurna. Jag be- 
undrar det intresse varmed de prio- 
rietztertir sin tid och det resultar sompre- 
steras. Förbundsordföranden Krister 
L:son Lagersvärd var ödmjukt beröm- 
mande vid Riksstämman 1996 i Vaxjö. 

Sveriges Släktforskarförbunds Riks- 
stamma 1996 med tema Transatlantiska 
Rötter hölls i Växjö 3 I aug- l sept med 
Kronobergs Genealogiska Förening som 
värd. Ett stort antal föreningar och före- 
tag deltog med material i utstallnings- 
delen. Allt var förlagt till det nybyggda 
Konsert- och Kongresshuset i centrum 
av Växjö. Bland allt intressant material 
som visades var Förbundets nya bok med 
förfiiderna till 24 svensk-amerikanska 
kändisar. Vidare demonstrerades den 
CDRom-skiva Förbundet nu ger ut med 
en dödbok för hela Sverige 1968-1996. 
Samtidigt med ustallningen hölls före- 
drag om emigrationen, arrangerat av 
Emigrantinstitutet. 

Förhandlingarna hölls lördagen I 
sept kl 1300 och klarades av p i  90 mi- 
nuter. Landshövdingen i Kronobergs lan, 
Wiggo Komstedt, ledde förhandlingar på 
sitt sedvanliga fasta och humoristiska 
satt. Valen innebar inga överraskningar. 
Leif Gidlöf i styrelsen hade avböjt om- 
val och ersattes av Ragnar Fornö, f 1970, 

som studerar i Uppsala och som i sin 
presentation av sig själv gav ett förtro- 
endeingivande intryck. Vid stämman 
presenterades nya förbundssekreteraren 
Madeleine Raftö som eftertriider Elisa- 
beth Thorsell. 

Verksamhetsberättelse, ekonomi och 
budget behandlades snabbt, kanske allt- 
för snabbt, eftersom budget med stam- 
moavgift fastställdes trots att stammo- 
avgiften först 5 punkter senare kunde 
klubbas. Kassaförvaltaren Carl Szabad 
försökte förgaves protestera. Här måste 
förbundsstyrelsen skärpa sig och rätta till 
uppenbar felaktig beslutsordning. 

Motionerna var endast 4 till antal, 
vilket förbundsordföranden ansåg vara i 
förhallandet till förbundets betydelse i 
samhället alltför lite. Riksstämmans be- 
slut fastställde styrelsens förslag för 
samtliga motioner. I fraga om motion 4 
från Sotenas Personhistoriska förening 
angaende Sveriges Församlingar genom 
tiderna, som utkom 1989 och som nu 
endast aterstår i cirka ett ars förbrukning, 
avstyrktes denna från Varmlandsbanken 
av Lars-Gunnar Sander. Sander hävdade 
vår styrelses uppfattning att NAD-ski- 
van täcker ifrågavarande behov och ville 
inte ha förhastade beslut. Det tyckte inte 
stammodeltagarna utan styrelsens förslag 
om bifall till motionen fastställdes. 

Nästa Ars Riksstämma hålles i Hel- 
singborg. 

Hamld Persson 
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Stammomiddag 
och vi kingadessert 

Stämmomiddagen intogs i Statts stora 
sal vid torget i Vaxjö. Efter sedvanliga 
tal, förrätt, varmrätt och dessert trod- 
de stämmodeltagarna att de kunde 
slappna av men därav blev intet. In i 
salen stormade 25 vikingar under gut- 
turala tjut, påjagade av en skäggig, 
storväxt hövding som det lyste Ledare 
lång väg av. 

Det var, visade det sig senare under 
en kort intervju, Vaxjö Manskör och 
Dacke Drängar med sin dirigent Arne 
Svensson, andre tenor sedan 1970 och 
ledare av kören sedan 199 1. Han bildade 
en kvartett 1976, Dacke Drängar 1984 
och tycktes aldrig kunna stanna upp. 
ännu mindre sluta köra motorcykel. För 
sitt inspirerande ledarskap erhöll han 
Vaxjö kulturpris 1994 och Lion's kultur- 
pris 1995. 

Givetvis blev det en del utländska 
framträdanden, Wien 1990 och Paris 
1992. 1990 hann Vaxjö Manskör och 
Dacke Drängar även med en rundresa till 
Australien, Brisbane och Sydney, Hono- 
lulu och Los Angeles. 

Det var således ett garvat gäng som 
kunde sitt varv, sjunga Barbershop songs 
(utan ackompanjemang). På vikingased 
bröt de in på ny mark, intog den och höll 
den i fast grepp. Och i slutet tog de med 
sig en flicka ur ortsbefolkningen (publi- 
ken), när de med hissat rödtvitrandigt 
segel gled ut på vag till nya äventyr. 

Vi lyssnare kunde identifiera, som vi 
tror, de flesta sångerna. I varje fall trodde 
vi oss urskilja: I bröllopsgården, Hej dun- 
kom så länge vi levom, Blue suede shoes, 
Barbara Ann, Happy days are here again, 
Why do they always say no,Vinet fradgar, 
High Barbary. 

I slutets RockandRoll melodi fylldes 
lokalen av tonerna, förmedlade av rös- 
terna, som i sig själva var den vackraste 
musiken. Som några av sångarna sa "Vi 
har så kul tillsammans, vi kan inte sluta 
upp att sjunga". Detta var inga amatö- 
rer. De ar artister som under en kreativ, 
inspirerande ledare nått långt. Arne 
Svensson har mer tokiga (=goda) idéer 
på lager, han kan heller inte sluta upp 
med att lyfta sin kör framåt. 

Harald Persson 

Ordförandekonferensen 
Som meddelades i VärmlandsAnor 
1996:2 har SVAR blivit JO-anmäld av 
Ted Rosvall, ordförande i Falbygdens 
Släktforskarförening. I våras kom så 
J0:s utlåtande, avfattat på en kansli- 
svenska av sällan skådat slag och vars 
innebörd ingen släktforskare till fullo 
har begripit. 

Yttrandet blev föremål för en livlig 
diskussion vid ordförandekonferensen i 
Vaxjö. Anmälaren själv var djupt indig- 
nerad över att JO endast besvarat en av 
frågorna i anmälan och da på ett obe- 
gripligt satt. 

Tor Cullberg från Alingsås Slaktfors- 
kare hade dock till skillnad från oss an- 
dra grundligt satt sig in i J0:s ansvars- 
område och kunde utifrån detta på ett fö- 
redömligt sätt undanröja de  värsta 
dimridåerna. 

JO har att yttra sig över om en myn- 
dighet Överträtt någon lag. I detta fall ar 
det tryckfrihetsförordningen och avgifts- 
förordningen som ar aktuell. Följaktli- 
gen har inte JO lämnat några synpunk- 
ter på SVAR:s monopolställning, pris- 
politik och kvalitetskontroll. Men trots 
detta är alltså J0:s yttrande mycket svår- 
tolkat och vi har val ännu inte sett slutet 
på denna sak. 

Ordföranden Krister Lagersvärd un- 
derströk det faktum, som vi för övrigt 
även antytt i VärmlandsAnor, att det 
egentligen är fel att kritisera SVAR för 
avgifterna, SVAR måste nämligen basera 
sitt agerande på de ekonomiska ramar 
som dikteras uppifrån. Enda möjlighe- 
ten att få ned kostnaderna ar att politi- 

kerna går in och ökar statsanslagen till 
Riksarkivet. 

Förbundet ser framtiden an med till- 
försikt. Som ett tecken på den positiva 
utvecklingen har man beslutat att utlysa 
1998 till "ungdomens år". En satsning 
för att skapa intresse för släktforskning 
bland ungdomar. 

En del lycksökare har förekommit på 
släktforskarmarknaden, vilka mot höga 
arvoden åstadkommit undermåliga slakt- 
utredningar. Förbundet funderar därför 
på att satsa på kursverksamhet i avance- 
rad släktforskning som skall leda fram 
till en legitimation. Denna form av kva- 
litetsgaranti finns i andra länder. Även 
en släktforskare som inte säljer sina 
tjänster kan kanna tillfredsställelse med 
en sådan bekräftelse på sitt kunnande. 

Håkan Skogsjö ledde en diskussion 
kring sin lilla skrift "Så stavar du nam- 
nen". Den innehåller de flesta fömam- 
nen och hur man bör normera stavningen 
i den egna antavlan och för att de skall 
bli sökbara i databaser och andra regis- 
ter. En del trodde att boken skulle ge svar 
på vilken av namnformerna (t ex Kata- 
rina, Kajsa, Karin, Karna) man skulle 
använda, men så långt hade författaren 
inte sträckt sig. 

Britt Hagman redogjorde för grav- 
vårdsinventeringen. 11 837 ar invente- 
rade på 400 kyrkogårdar. I en del för- 
samlingar ar samtliga gravar fram till 
1900 inventerade. I andra har man stan- 
nat vid 1850. Vissa kyrkogårdsförvalt- 
ningar har gravarna dataregistrerade. 
Förbundet har lagt in gravvårdsinvente- 
ringen i en databas. 

Lars-Gunnar Sander 



Det hände år 1796 
"FörFarliga tider synes stunda" skri- 
ver en engelsman i sin dagbok inför 
nyåret 1796. Den antifranska koalition 
som England tagit initiativet till hål- 
ler på att falla sönder. En efter en har 
den segerrika franska revolutions- 
armén krossat sina motståndare och nu 
återstår bara England, Österrike och 
Neapel. Detta år sätter fransmännen 
in en storoffensiv mot Österrike på två 
fronter, Sydtyskland och Norditalien. 

Den 2 mars utnämns en tjugosjuårig 
general och uppkomling av korsikansk 
härkomst till befälhavare för Frankrikes 
Italienarmé. Hans namn är Napoleon 
Bonaparte. Innan han drar ut i falt gifter 
han sig med den lättfotade änkan Jose- 
phine Beauhmais. Hon är en firad skön- 
het i den brokiga och tvivelaktiga socie- 
teten som flockas runt direktoriet och 
dess ledare Barras. Efter det att bröllops- 
bestyren är avklarade inleder Bonaparte 
ett blixtkrig, slår sina fiender i ett antal 
fältslag samt ockuperar norra Italien. 
Hela Europa är skakat av dessa händel- 
ser. 

På det andra frontavsnittet i Sydtysk- 
land rycker de franska arméerna fram i 
juni och hotar både Munchen och Wien. 
Här finns också den franska så kallade 
observationsarmén. Över denna får en 
bemesare  befälet, generalen Jean Bap- 
tiste Bernadotte. Efter sitt intåg i Mann- 
heim utfärdar han en proklamation som 
slutar med orden: "Germaner! Låt oss 
tillsammans segra i kriget mot Österrike 
och mot Nordens barbarer, som har för 
avsikt att besätta Edra fäders jord!" Men 
i augusti går Österrikarna till motanfall 
och besegrar fransmännen vid Amberg 
och Wurzburg varefter inkräktarna 
tvingas retirera tillbaka över Rhen. 

Borta i Amerika kan presidenten Wa- 
shington glädja sig åt att hans unga för- 
bundsrepublik växer och utökas med en 
ny delstat, Tennessee. Dess senator klam- 
par in i kongressen, en buse från vild- 
marken, ovårdad, illa klädd, det långa 
håret nödtorftigt hopbundet med ett å1- 
skinn, lystrande till smeknamnet Andy 
som står för Andrew Jackson. Washing- 
ton är en försiktig man som inte vill 
blanda sig i den europeiska konflikten. 

Overjiall i nuvarande tätorten Karlberg, Grums, år 1796, c!är gamla landsvägen 
kröker vid avtagsvägen mot Lökene och Asmunderud. Foto Lars-Gunnar Sander 

Därför har han avböjt ett sammanträf- 
fande med en landsflyktig fransk aristo- 
krat, före detta biskop och skandalom- 
susad libertin, vilken en tid vistats i För- 
enta Staterna utom räckhåll för skräck- 
väldets giljotiner. I juni haltar denna 
därför ombord på ett danskt fartyg 
destinerat till Hamburg i akt och mening 
att återvända hem till Frankrike för att 
stalla sina diplomatiska talanger till den 
nya regimens, direktoriets förfogande. 
Hans namn är Charles-Maurice de Tal- 
le yrand. 

I en avkrok på den engelska lands- 
bygden genomför denna sommar en 
skygg och tillbakdragen bondläkare ett 
ytterst riskabelt experiment. Han ympar 
en gosse med kokoppor. Denne får då den 
ofarliga kokoppssjukan och när han till- 
frisknar ympar läkaren honom med 
smittkoppssekret. Efter en ångestfylld 
vantan kan han konstatera att gossen för- 
blir frisk. Edward Jenner har upptäckt 
smittkoppsvaccinet och blir en av 
medicinhistonens stora man. 

Sverige år 1796 
I Sverige är kung Gustav IV Adolf 

fortfarande omyndig och riket styrs av 
en förmyndarregering vars starke man 

är den finländske baronen Gustaf Adolf 
Reuterholm. I själva verket är det han 
och inte regenten hertig Karl som rege- 
rar landet. Reuterholm hatar allt vad 
gustavianer heter och hans hemliga po- 
lis har effektivt rensat bort dessa ur för- 
valtningen. En av de som råkat illa ut är 
före detta hovfröken Magdalena Ru- 
denschöld. Hon hade utnyttjats av sin 
älskare Gustaf Mauritz Armfelt i den- 
nes dåligt planlagda politiska spel, vars 
syfte var att bringa den reuterholmska 
regimen på fall. För detta hade hon dömts 
till döden men fått straffet omvandlat till 
livstids inspärrning på Spinnhuset. Det 
är ett kvinnofangelse som ligger på Lång- 
holmen i Stockholm och som fått sitt 
namn därav att internerna får arbeta med 
att spinna ull. Men Magdalena Ruden- 
schöld behöver bara sitta av ett år och 
elva månader. Reuterholm vill nämligen 
undvika att kungen benådar henne när 
han blir myndig. Så på själva midsom- 
marafton detta år släpps hon ut ur fäng- 
elset. Dagen därpå lämnar hon Stock- 
holm och slår sig ned i Visby i avvaktan 
på att Stenstugu gård sydost om staden 
skall göras beboelig. Den har nämligen 
hertig Karl inköpt åt henne som ersatt- 

Fortsättning sida 6 
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Det hände år 1796 
fortsättning från sida 5 

ning för vad hon förlorat i löner och pen- 
sion. 

Det blir en händelsrik sommar detta 
år. En herre vid namn Magnus Huss byg- 
ger en flottningsränna genom en grusås 
förbi Storforsen som är Indalsalvens ut- 
lopp ur Ragundasjön. Men vårfioden for- 
sar fram genom den nya kanalen med 
sådan kraft att hela grusåsen spolas bort 
natten till den 7 juni. Sjön töms helt och 
fruktansvärda skador vållas av de fram- 
rusande vattenmassorna. 

Denna sommar gastas Sverige av en 
berömd tysk pedagog, Kristian Ludvig 
Lenz. I sin reseskildring prisar han sven- 
skarnas oegennyttiga hjälpsamhet mot 
utlänningar. Han skriver, att i detta fat- 
tiga land består böndernas föda till stor 
del av torrt bröd, så stenhårt att det for- 
dras riktiga hasttander för att tugga det. 
Den dryck som allmogen tycker bast om, 
är brännvin, vilken brukas till övermått 
och fördärvar en annars sund och stark 
folkras. 

Jöns Svanberg är en ung docent i ma- 
tematik vid Uppsala universitet. Han ar 
irriterad över att så få personer är sim- 
kunniga i Sverige. För att råda bot på 
detta instiftar han Upsala Simsallskap. 
Två hundra år senare då föreningen fi- 
rar jubileum skall det visa sig att den ar 
världens äldsta i sitt slag. 

Under sommaren får Reuterholm en 
inbjudan från kejsarinnan Katarina II av 
Ryssland att, tillsammans med den ännu 
omyndige kungen och dennes farbror 
hertig Karl, besöka Petersburg. Avsikten 
är bland annat att ta upp förhandlingar 
om kungens förmalning med en rysk 
prinsessa. Kejsarinnan har nämligen re- 
dan bestämt att hennes sondotter Alex- 
andra skall bli svensk drottning. Det in- 
går som ett led i hennes östersjöpolitik, 
dar Sverige skall knytas närmare till 
Ryssland. Att kungen redan är förlovad 
med en mecklenburgsk prinsessa saknar 
betydelse för både svenskar och ryssar, i 
all synnerhet som hon påstås vara ful och 
se ut som en påklädd piga. 

Giftermålsförhandlingarna, som 
kopplas samman med diverse politiska 
uppgörelser, sköter Reuterholm på ett ur- 
uselt sätt. Hans klantighet lockar kejsar- 

innan att pressa svenskarna på ytterli- 
gare eftergifter. I förhandlingarnas slut- 
skede kraver hon därför att prinsessan 
fritt skall få utöva sin ortodoxa religion i 
Sverige, något som gör kungen mycket 
upprörd. Det är då redan bestämt att för- 
lovningen skall tillkännages på en stor 
hovbal. Det ryska hovet i full gala van- 
tar på kungen i ängslig tystnad men han 
uteblir och till sist måste festen instäl- 
las. Skandalen är ett faktum, förhand- 
lingarna bryter samman och svenskarna 
återvänder hem i september. Vid hem- 
komsten möts den unge kungen av fol- 
kets jubel. Han har ju vågat trotsa den 
mäktiga kejsarinnan som alla andra kry- 
per i stoftet för! 

Efter fiaskot i Petersburg inser Reu- 
terholm att hans tid är ute. En vecka före 
kungens myndighetsdag den 1 novem- 
ber tvingas han i praktiken att begära sitt 
avsked. Därefter beger han sig utomlands 
i mer eller mindre frivillig landsflykt. 
Alla planer på kungens giftermål med 
en rysk prinsessa omintetgörs definitivt 
i och med kejsarinnans död den 17 no- 
vember. Hon går till historien som Kata- 
rina den stora, en hänsynslös men upp- 
lyst despot, beryktad för sitt sedeslösa liv. 
Sonen Paul I efterträder henne som tsar. 

Gustav IV Adolf tillträder nu rege- 
ringen som myndig. Fru Lenngren speg- 
lar folkets fromma förväntningar på den 
nye kungen i dikten "Den 1 November 
1796" med underrubriken "Idyll". Och 
visst börjar det bra. Redan den 24 no- 
vember utfärdar han en förordning som 
upphäver det förhatliga kaffeförbudet. 
Kanske blir Gustav IV Adolf lika fram- 
stående som sin namne Gustav II Adolf 
vars ryttarstaty avtäcks detta år i Stock- 
holm. 

Det ar för övrigt på tiden eftersom 
det är hela 40 år sedan den franske bild- 
huggaren Pierre Hubert L'Archevéque 
påbörjade denna skapelse och som nu 
fullbordats åtta år efter hans död. Kungen 
ar sparsamt lagd och tar genast itu med 
lösandet av rikets finansiella problem. 
För detta ändamål tillsätter han en stats- 
beredning med statskontorets chef C E 
Lagerheim som drivande kraft. Nu skall 
statens utgifter skäras ned och stats- 

verkets såväl som riksgäldskontorets 
skulder minskas. En utgift man inte kom- 
mer ifrån ar dock ett årligt skadestånd 
om sex tusen riksdaler till den stackars 
ratade mecklenburgska prinsessan. 

Begåvade ynglingar i Värmland 
Vid Karlstads läroverk gör sig en 

trettonårig elev känd för en ovanlig be- 
gåvning. Han heter Erik Gustaf Geijer 
och är son till brukspatronen på Ransa- 
ters järnbruk. Samtidigt har en jämnårig 
lasbegåvad fattig prastson en fristad hos 
kapten Löwenhielm på Malma bruk vid 
Norsalven. Det är den lille Esse eller Esa- 
ias Tegnér som han egentligen heter. Inte 
långt ifrån Malma utspelade sig detta år 
en händelse varom berättas i det följande. 

Överfall i Grums 
Grums häradsrätt håller urtima ting 

den 15 juni. Överfall av den ifrån Karl- 
stad ankomna posten till Malöga post- 
och gästgivaregård vid den så kallade 
Lökene milpåle ej långt ifrån den vägen 
som avviker till Malsjö gästgivaregård 
har skett. Sedan Jonas Jansson genom 
blåsande i posthornet givit tillkänna att 
han förde posten överföllo de honom 
med hugg och slag samt slutligen avryck- 
te honom posthornet. 

Kronolänsman Daniel Pihlgren har 
för detta instämt soldaten vid Kungl 
Nerke och Wemlands regemente Anders 
Kjerrfeldt och Nils Olsson. Kjerrfeldt 
inställer sig men ej Nils Olsson. Denne 
har genast efter brottet begivit sig från 
orten. Soldaten Kjerrfeldt anhåller det 
honom må förunnas att förse sig med 
kompanifullmäktig och tror sig icke skyl- 
dig avge svaromål. 

Jonas Jansson, vilken endast är 14 år, 
berättar att han natten emellan den 24 
och 25 april vid pass kl 11  var stadd med 
att föra den från Karlstad ankomne pos- 
ten till Malöga post- och gästgivargård, 
mötte honom vid Lökene milpåle ej långt 
från vägen som avviker till Malsjö gäst- 
givargård 2 gående karlar utav vilka den 
ena var klädd som soldat med sabel och 
gehäng över axeln. Sedan han blåst i 
hornet, överföllo de honom och körde 

Fortsättning sida 7 
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hans hast och kärra ner i diket samt till- 
fogade honom flera slag med en kapp 
varav 2:ne bulor eller svullnader i huvu- 
det uppkommo, samt slutligen avryckte 
och bortkastade posthornet. 

Vid samma tid har Kjerrfeldt och Nils 
Olsson varit varandra följaktiga från och 
till Åshamrnar. Kjerrfeldt förnekar att på 
något sätt vara skyldig till den emot ho- 
nom gjorda angivelsen, men medgiver 
att han samma afton varit med sin bro- 
der Nils Olsson i Ashammar dit de om 
morgonen den 24 begivit sig. Han på- 
står att han i sällskap med soldaterna 
Anders Asker och Anders Brattman samt 

drängen Eric Jonsson i Asham- 
mar sent om aftonen förfogat sig 
till hemmanet Ask i tanka att där 
bevista en anställd dans eller så 
kallad lekstuga och varifrån han 
sedermera förfogat sig hem en- 
sam. 

Fem vittnen avger vittnesmål. 
Bland dem berättar Jonas An- 
dersson vid Slottsbrons färja att 
han av Jonas på natten blivit an- 
modad syna honom. Det hade 
befunnits att han hade två bulna- 
der. 

Utslag. Med stöd av rätte- 
gångsbalken (RB) 17kap 333: 
Kjerrfeldt befrias för denna gång- 
en från käromålet. Med stöd av 
kungl förordning 2011 1779 be- 
stams att om Olsson ertappas och 
lagligen tilltalas och dömes skall 
aven Kjerrfeldt därest bindande 
skäl finns ytterligare rannsak- 
ning undergå. 

Med stöd av RB 25kap 53,  
kungl förordning 513 1755: Må- 
let underställs Göta hovrätt. 

Den 14/12, hösttinget $29: 
Göta hovrätt har den 1517 utlåtit 
sig och har återförvist målet. 

inders Kjerrfeldt inställer sig tillsam- 
nans med av kompanichefen utsedd full- 
näktig, rustmästaren J Nanfeldt. 

Utslag 19/12 med stöd av RB 17kap 
333: Kjerrfeldt frias från ansvar för det 
närvarande. Med stöd av RB 17kap 325: 
Kjerrfeldt må förbliva på fri fot. Kapitel 
17 i rättegångsbalken handlar om laga 
bevis i varjehanda mål. 335, som åbero- 
pas vid två tillfallen, föreskriver att det 
åligger käranden att bevisa sin sak. Det 
är den praxis som fortfarande i flesta fall 
har gallt och galler i svensk rattsskip- 
ning. 325, som slutligen åberopas, före- 
skriver att domaren i svårare brottmål då 

svaranden nekar kan "lemne saken til 
framtiden, tå then kan uppenbar varda". 

Övrigt i Värmland år 1796 
Allmogen i Blomskog och Trankil vill 
ha en vag byggd genom sina socknar från 
Silbodal och till Dalslandsgransen och 
om detta träter man på tinget i Nord- 
marks härad. Övriga socknar i häradet 
anser sig ej ha råd med en sådan lyx. 
Bland de som ar negativa till förslaget 
marks särskilt herr regementsskrivare 
Anders Atterberg som lämnar in en lång 
skrivelse med spydiga kommentarer. 
Slutsatsen blir att häradsrätten ej kan till- 
styrka bygget av vägen. 

I Övre Ullerud efterträder Birger 
Ullén sin svärfar Magnus Kihlman som 
komminister. Han är född i socknen som 
son till bonden Olof Björsson, skrevs in 
vid Karlstads gymnasium 1773 och vid 
Uppsala universitet 1776 för att sedan 
prästvigas 1779. Att han tagit sitt namn 
efter hemsocknen behöver val knappast 
sägas. Med hustrun Kajsa Maria Kihl- 
man fick han nio barn varar sju över- 
levde fadern. 

Lars-Gunnar Sander har samman- 
ställt de allmänhistoriska händelserna, 
Bernhard Granholm har bidragit med 
rättsfallet från Grums, Gun Albinsson 
Karlsson med protokoll från Nordmarks 
härad samt Ruth Mofjell om Birger Ullén 

Nu önskar vi notiser om vad som hände 
i Värmland år 1797! Skriv till redak- 
tionen! 

Du kan plocka material från Din egen 
forskning, domböcker, hembygds- 
böcker och andra handlingar, Resul- 
tatet kommer att presenteras i något 
av de kommande numren av Varm- 
landsanor under 1997. 
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Arkiv i kommunen 

Detta ar en kortfattad redogörelse över 
vilka ofta outnyttjade arkiv som kan 
finnas i en kommun, i detta fall Grums 
kommun. Jag hade anledning att söka 
efter varifrån ett gammal skolhus i 
Slottsbron kommit. 

Detta gav mig anledning att uppsöka 
tre olika arkiv, som kan finnas i en kom- 
mun. Kommunarkivet och kyrkoarkivet 
är offentliga arkiv och skall finnas en- 
ligt lag. Hembygdsarkivet ar ett arkiv 
som växt fram genom hembygdsföre- 
ningars verksamhet och som ofta förval- 
tas av kommunens kulturavdelning. I 
strikt arkivvetenskaplig mening består 
det till större delar av samlingar. 

I mitt exempel var det Eds försam- 
ling i Eds gamla kommun det var fråga 
om. Kommunhandlingarna förvaras i ett 
centralt arkiv i kommunhuset i Grums. 
Man kan säga att detta arkiv i stort är 
välordnat. Det är inte helt förtecknat 
enligt arkivplanen, men handlingarna 
står ordnade efter de gamla kommunerna 
och indelade i olika förvaltningar i kom- 
munen. Någon fast forskarplats finns 
inte, men man ordnar tillfällig plats. Det 
kan vara bra att ringa någon dag i för- 
väg. För Eds socken finns handlingar för 
kommunalstamman från år 1863. 

I anslutning till kornmunarkivet finns 
hembygdsarkivet. Detta har anknytning 
till biblioteket och för forskning vänder 
man sig dit. Här finns bland annat stora 
samlingar av fotografier från gamla hus, 
miljöer och personer. 

Sockenhandlingar från tiden före 
1862 finns i kyrkoarkivet. Gränsen i tid 
ar dock flytande. Till exempel så fort- 
satte kyrkan att sköta delar av skolva- 
sendet aven efter kommunreformen. 
Detta galler till exempel för Eds socken. 
Har ar dock att märka att arkivalier före 
cirka 1860 har levererats till landsarki- 
vet. 

För Eds socken ligger kyrkoarkivet i 
Strandgården i Slottsbron. Aven har an- 
visas man tillfällig forskarplats. Uppgif- 
terna om kyrkoarkivet galler just nu och 
kan snart bli inaktuella. Enligt tillamp- 
ning av arkivlagen och lagen om folk- 
bokföringsregister samt kyrkans skilj- 
ande från staten så skall aven bestånd 

Kommunarkiv 
Kommunhuset 

Kyrkoarkiv 
Pastorsexpedition 

I I 

Kommunhuset 
Biblioteket 

fram till nutid levereras till respektive 
landsarkiv. 

Kallor för forskning 
Dessa tre arkiv är med undantag av 

kyrkoarkivets folkbokföringsdel ofta för- 
bisedda källor till forskning. Har kan 
man finna uppgifter om sina anor som 
bott i kommunen. Här finns uppgifter om 
den miljö de levde i. Ovan angivet ex- 
empel gällde skolmiljön. Har finns bland 
annat skolbetyg och andra uppgifter om 
eleverna bevarade. 

Det finns i kommunarkivet uppgif- 
ter om finansiering av skolhusen vid Eds 
kyrka och i Segmon. Skolhuset i Slotts- 
bron kom att finansieras av Slottsbrons 
Sulfit AB och om detta finns uppgifter i 
kyrkoarkivet och Värmlandsarkiv i Karl- 
stad. 

Några övriga ströuppgifter: 1866 
sålde man det gamla tingshuset i Ham- 
marsten. 1871 lämnades bidrag ur soc- 
kenkassan till "de i nöd stadde mindre 
jordbrukarna i Frankrike". 1878 motio- 
nerades om spritförbud under tiden som 
bygget av Bergslagsbanan pågick. 1890 
beslöts om kassaskåp för kommunens 
handlingar och 1893 beslöts om inköp 
av förvaringsskåp för "tingslagets värde- 
rika handlingar". 

1900 avsattes medel för bidrag till 
tingshusbyggnad i Klara i Karlstad. Man 
fick aven vara med och bekosta anläg- 
gandet av en bro över Norsalven. Som 
sagt, de närliggande arkiven innehåller 
mycket av intresse. 

Bernhurd Granholm 

Att ordna 

Slakten Hamalainen-Skarp mötte upp 
till slakttraff för åttonde gången den 
9-11 augusti i år. I Branas utanför 
Syssleback samlades 80 personer från 
både Sverige och Norge till en mycket 
lyckad träff. Mest glädjande var att 
så många ungdomar kom. 

En del anlände redan på fredagen 
men den stora sammankomsten var på 
lördagen. Då samlades vi till lunch och 
därefter skulle ett litet sammanträde hål- 
las för att diskutera var nästa släktträff 
skulle vara. Det blev ett kort möte efter- 
som norrmännen erbjöd sig att ordna en 
träff redan nästa år. Vi avslutade mötet 
med att jag läste min älsklingsdikt till 
ara för svedjefolket, "Bonden Paavo" av 
Runeberg samt "Svedjefolket" av Karl 
Smed Jr. 

Under eftermiddagen gick tiden åt till 
att bekanta sig med varandra. Det stora 
samtalsämnet var nog att reda ut hur man 
var slakt. På kvällen blev det middag med 
sång, musik och dans. När klockan nar- 
made sig midnatt, skildes vi åt efter 
handskakningar och kramar och därmed 
var slaktträffen slut för denna gången. 

Det är väl inte många i Värmland 
som undgått att läsa om slaktträffen. 
Notis om den var ju införd i både NWT 
och VF - med foto. Men hur det började 
ar det inte många som vet. Någon ringde 
dagen efter och frågade om det var 
mycket arbete med att starta en slakt- 
förening? Det medgav jag, men jag 
gjorde det nog extra jobbigt för mig. 

För min del började det för femton år 
sedan på en begravning, där jag satt och 
tänkte på varför man bara skall träffas 
på begravningar. Vi var samlade på Finn- 
skogen och tanken slog mig att alla dar 
var ättlingar till invandrade finnar. Var- 
för inte en resa till våra anfäders hem- 
land. Jag frågade diskret de som satt vid 
samma bord, vad de trodde om försla- 
get. Allmänt ja - om du kan ordna det! 

Vid hemkomsten satte jag igång pla- 
neringen, Man måste ju börja i rätt ände: 
I)  annons i Klarälvsposten, 2) ringa 
bussbolaget i Torsby. Det kom in 58 an- 
mälningar på 14 dagar. Jag bad reseby- 
rån kontakta Silja Line och höra efter 



slaktträffar 

vilken vecka de kunde ta en busslast re- 
senärer + buss, priser för hytter, målti- 
der och konferensrum. Jag studerade 
kartan över Finland och gjorde upp en 
färdväg som jag sände till buss- 
chauffören. Så skrev jag till turistbyrån i 
Åbo och begärde förslag på sevärdheter, 
guider och namn på bra hotell. 

Dag 1 och 2 var vi i Åbo. Guiden 
mötte vid båten och vi guidades runt i 
staden innan vi bokade in på hotellet. 
Efter lunch besåg vi domkyrkan dar Ka- 
rin Månsdotter ligger i sin sarkofag. 
Aven slottet besöktes. 

Dag 3 besökte vi Villnas slott ett par 
mil norr om Åbo. Slottet uppfördes 1655 
för riksrådet Herman Fleming. Det har 
bland annat tillhört slakten Mannerheim 
- marskalk Mannerheim föddes dar år 
1867. Vidare besökte vi Nådendal dar 
Birgittinerklostret byggdes 1438. Nuva- 
rande kyrkan ar det något förändrade 
klostret. 

Dag 4 ställdes färden mot nordost och 
Jyvaskyla. Efter vägen stannade vi för ett 
besök på ett glasbruk där man genom en 
glasvägg kunde se arbetet i hyttan. För- 
säljning var det också, så några minnes- 
saker blev det nog. Sedan vi bokat in oss 
på hotellet i Jyvaskyla besökte vi en gam- 
mal finngård, Pienmaki gårdsmuseum, 
norr om staden. Den har legat på samma 
plats sedan 1600-talet och visar en bo- 
endemiljö typisk för mellersta Finland 
dar svedjebruket dominerade. Utefter 
byvägen låg inte mindre an 21 byggna- 
der av olika slag. 

Efter en händelserik dag blev det 
middag i hotellets cirkelformade matsal 
med utsikt över staden. Under middagen 
spelade orkestern vacker musik, bland 
annat Varmlandsvisan till vår ara. 

Dag 5 tog vi farväl av Jyvaskyla och 
tog vägen på östra sidan av Paljanne. 
Lunchpaus i Lahti med en snabbtitt ner 
till torget. Vid sjutiden var vi åter i Åbo 
där vi embarkerade båten. 

Under de dagar vi vant tillsammans 
hade vi lart känna varandra. Det var inte 
så dumt ändå med en tripp till Finland. 
Alla var belåtna och glada och såg nu 
fram emot den slakttraff som vi kom 
överens om skulle hållas nästa år. 

Gunhild Svensson 

Skuldsanering i dombok 

Hurusom hästtorparen Jonas Arvids- 
son i Östra Klenoret, Lungsunds soc- 
ken i Värmland och hans hustru år 
1839 den 13 juli sålde 4 st "Söndriga 
Porcellaine Tallrickar" till greve Carl 
Gösta Löwenhielm d y, senare lands- 
hövding i Göteborg, och hans svågrar, 
nyblivna ägare till Storfors och Bjur- 
bäckens bruk. 

Denna märkliga affar gällde dock 
icke endast söndriga tallrikar utan fast- 
mer familjens hela lösöre, husgeråd, 
möbler, sängkläder, körredskap, snickar- 
redskap och kreatur, bland annat en hast 
och fyra kor. 

Boförteckningen, sannolikt fullstan- 
dig, hittar man i Farnebo haradsratts 
dombok vid hösttinget 1839, 5 337, dar 
en så lydande avhandling inlamnades: 

"till Storfors Bruks högrespektive 
ägure upplåte och försälja vi underteck- 
nade vår nedan specificerade samt till 
värde (268 RDr Banco) uppskattade lösa 
egendom, såsom säkerhet dels för den 
skuld varå vi till vare herrar husbönder 
vid bruket redan hiifta dels ock för den 
vi hädanefter oss möjeligen åsamka 
kunna neml: - - - - - - - Jämte det vi med 
förestående försäljning och utsatte vär- 
den förklara oss till alla delar nöjde är 
det husbondens ovillkorliga rättighet att 
dessa lösören enär han så för gottfin- 
ner antingen in natura avhämta, eller 
ock uppå auktion försälja låta utan att 
härtill behöva begära någon annan laga 
åtgärd, förbindande vi oss tillika att akt- 
samt vårda och begagna samt städse vid- 
makthålla vad vi på lån sålunda inne- 
hava intill dess vare herrur husbönder 
finna sig föranlåtne att sin förenämnda 
egendom i besittning taga eller försälja, 
vilket vi i nedanskrivne vittnens och 
värderingsmäns när- och övewaro häri- 
genom på det kraftigaste försäkra. Östra 
Klenoret den 13 juli 1839 
Jonas IAS Aijfvidsson Lisa LPD Petters- 
dotter Brukare såsom lzasttorpare af 
12:dels hemmanet Östra Klenoret" 

Detta var icke det enda ärendet av 
detta slag vid tinget den 19 oktober 1839. 

Sammanlagt 132 likalydande "av- 
handlingar" inlamnades. "Säljare" var 
82 hasttorpare, 3 1 dagkarlar, 11 smeder, 
7 bruksarbetare och en arrendator, va- 
rav fyra ankor, 65 lydande under Stor- 
fors bruk i Kroppa socken ($5 320-384) 
och 67 under Bjurbackens bruk i Lung- 
sunds socken ( Q $  385-452). Ensam ägare 
till dessa bruk var fram till sin död 1839 
1012 greven Carl Gösta Löwenhielm d a 
på Lång, född 1759 1015. 

Storforsverken bildas 
Kort efter "gamle grevens" död bil- 

dade arvingarna greve Carl Gösta Lö- 
wenhielm d y, född på Lång 1790 3111, 
död dar 1858 1815, och hans tre svågrar 
en förening för skötseln av bruken och 
på detta satt kom Storfors Bolag till stånd 
den 19 febmari 1839 för att 1866 ombil- 
das till aktiebolag och 1918 uppgå i 
Uddeholmsbolaget. 

De märkliga lösöresaffarerna, som 
givetvis ej finns omnämnda i Gustaf Ek- 
mans bok om Storforsverken, får val ses 
som en form av skuldsanering i samband 
med generationsskiftet bland ägarna. 
Man får icke någon uppgift på storleken 
av skulden till bruket, som tydligen 
kunde vara både större och mindre an 
värdet på lösöret. Någon avrakning fö- 
rekommer icke. 

Formuleringar i avhandlingarna le- 
der tanken till livegenskap, aven om det 
knappast blev tal om att utnyttja panten. 
Den har som exempel tagne Jonas Ar- 
vidsson (min fmmf) föddes 1794 2512 i 
Daglösviken, Kroppa socken, son till 
stegresaren Arvid Edberg, om vilken jag 
skrev i VärmlandsAnor 1995:2. Hustrun 
Lisa föddes l800 2112 i Västra Snår- 
botten, Lungsunds socken, dotter till 
brukstorparen Petter Jonsson. Hon födde 
10 barn, av vilka 7 dog före två års ål- 
der, och dog som fattighjon 1864 8/10 
av vattusot. Jonas hade dött 1854 24/12 
av lungsot. 

Det stora värdet i dessa boförteck- 
ningar ligger ju i att de, i motsats till 
vanliga bouppteckningar, ar upprat- 
tade under människornas aktiva liv. 

Sven Myhl 
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Nar lil la Anna slog till vande björnen 

Per Kårberger ar hängiven bygde- 
skildrare med ett antal böcker och ett 
otal tidningsartiklar bakom sig, hu- 
vudsakligen upptecknade minnen från 
aldre tider. Pensionerad jarnvagstjans- 
teman bor han nu i en trevlig lägenhet 
i Karlstad och har inte slutat skriva 
om aldre tider i norra Klaralvdalen. 

Vid Värnas i norra Klaralvdalen går 
ett asfalterat fardstråk öst över bergen. 
Man kan komma till skinnarmetropolen 
Malung på denna vag. Det ar val fyra 
eller fem mil dit. Före 1910 fanns bara 
en körväg för hästfordon. Naval, det var 
i varje fall en förbindelseled mellan Klar- 
älvdalen och Malung. 

Det bodde en hel del folk i finnbyarna 
däruppe i vildmarken, bland annat i 
Granberg och Lisskogsåsen. I Granberg 
låg högst uppe på backen ett litet grått 
ställe, som följdriktigt kallades för just 
Backen. En av döttrarna där blev med 
tiden gift med en av de förnämare bond- 
pojkarna nere i Dalen. Under alla för- 
hållanden blev hon stammoder till en av 
de mera kända slakterna i byn Kårbol. 
Som liten brukade hon få följa med sina 
något aldre syskon, när dessa vandrade 
ut i skogen för att "stalla av" kreaturen. 
Hon hade en bror, som senare flyttade 
till Branna, som ligger i Lisskogsåsen 
öster om Granberg. Brodern Per, Per på 
Branna, gifte sig men han blev aldrig far, 
vilket grämde honom, ty han var en stor 
barnvan. Som en tröst kallade han sig 
"Moffa", vilket på gammalt alvdalsmål 
ar detsamma som morfar. 

När Per var liten, följdes han av sin 
syster Anna för att föra koma och get- 
terna ned till det frodiga skogsbetet. De 
skulle "stalla av" dem som man sade. Vid 
sådana utflykter rustade sig pojkar så 
karlamassigt som möjligt. Man tog med 
sig en liten yxa och en kniv jämte andra 
karlattribut. På ryggen dinglade tenan, 
det vill saga naversacken, försedd med 
lock. Sådana ryggsäckar användes av 
såväl unga som gamla. Det var inte lätt 
att springa ikapp de hungriga korna som 
längtade till det frodiga betet vid sjöar 
och backar, men Per och Anna var vana 
vid skogsvandringar och hoppade lätt 
över tuvor och kiirrhål. 

, vilket endast gjorde att lilla 
skade upp sig. Med sin vall- 
en gick hon rakt emot björ- 

i detta ögonblick förstod hon att 
n björn hon mött. Hon gav nallen 

n till och lufsade in i 

Även unga ben behöver vila. När de 
båda barnen nått Ståaråsen, satte de ner 
sina sackar. Nu skulle de få vila men det 
var inte direkt någon njutning, ty i dessa 
trakter fanns det miljoner plågoandar, de 
för människor och kreatur alltid förhat- 
liga knotten. Dessa små varelser äger ett 
starkt gift, som de gärna består skogens 
besökare med. 

Anna och Per hade inget annat att 
göra an att yxa till litet brännbart, som 
lades under en hög med mossa. Med 
tandstickors hjälp futtade man på töret 
som satte fart på mossröken. Det blev nu 
någorlunda drägligt och vilan kunde få 
njutas. 

Anna satt på en sten och gnagde i sig 
det grova brödet. Man kallade det för 
finnbröd. Det var svart som sot men hal- 
sosamt som humledricka. Per befann sig 
en bit därifrån. Han hade bössan med och 
gick och sökte efter småvilt. Anna satt 
uppflugen på stenen och mumsade på 
brödstycket. Hon tänkte vackert om alla 
skogens små sjungande fåglar och beund- 
rade de granna kangelspettarna, som med 
sina nabbar rotade under kangelfjallen. 
- En björn! gallskrek Per 
Per fortsatte att ropa, ja, rent av gall- 
skrika: En björn, en björn! Hans röst skar 
i luften men Anna blev inte radd. Hon 
hade aldrig sett en björn, hon var ju bara 
lillasyster. Med stor förundran tittade hon 
på det ludna djuret. 
- Vad ar du för en kalv, tänkte hon. Så 
stor och så luden du ar. En kalv ar du 
nog inte. Jag undrar vad du är för ett djur? 
Björnen tog till att visa tänderna och 

så arg att han störtade sig över en myr- 
stack, vars flitiga invånare han lat dansa 
i luften. Under det han rev sönder stacken 
utstötte han ett hiskeligt vrål som ekade 
i skogen. Han nöjde sig inte med en stack 
utan det blev flera hemsökelser i samma 
stil, en myrbjörnsdans av stora mått. 

Nu blev också Anna radd. Per var ju 
radd förut. De båda granbergsbarnen ru- 
sade iväg hemåt. De sprang och val 
hemma pratade de i munnen på varan- 
dra, nar de skulle tala om att de mött 
"tolvmanstark! 

Allt manfolk i Granberg rustade sig 
nu för björnjakt. Nar mannen närmade 
sig Ståaråsen, upptäckte björnen dem och 
drog sig undan långt in i sitt rike. Han 
hade hört stampet från jagarskaran, men 
mannen trodde naturligtvis att han fanns 
kvar på Ståaråsen. 

De smög sig försiktigt fram under det 
de höll bössorna i högsta beredskap. Det 
small några skott. Nu, menade man, hade 
björnen gått till de sällare jaktmarkerna. 
- Dar ligger han, skrek en av jagarna, 
som fått syn på "ludenpalsen". Och dar 
låg han, men det var inte björnen utan 
getabocken som Anna och Per tidigare 
hade vallat. Nallen hade hunnit riva ihjäl 
bocken innan han flydde. 

Jagarna kände sig snopna men nog 
kan man anta, att Per och Anna var stol- 
ta. De hade sett en livslevande björn och 
som avslutning en björnjakt. 

Att Anna och Per sörjde bocken, det 
ar klart, ty de älskade djuren som hörde 
till fugges (ladugården), det lilla grå hu- 
set på Backen. Men sin uppenbara plikt 
hade de gjort. 

Anna i berättelsen var min farfars 
mor. Per Kårberger 
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Sponsorer i Filipstads bergslag 

I en artikel i Slakthistoriskt Forum (3196) skriver Kjell Lindblom 
inledningsvis om Erik Fernow och hans tryckta skrifter. Som den 
senast utgivna anges 1898 års upplaga av Varmlandsbeskrivningen. 
Lindblom har missat Arvid Ernviks nyutgåva 1977 med kommen- 
tar, vilket kanske kan ursäktas med att Fernow helt saknas i Na- 
tionalencyklopedien. Som jämförelse kan namnas att Svensk Bio- 
grafisk Lexikon agnar tjugo (20) sidor åt Fernow. 

I inledningen till Ernviks utgåva 
meddelas att vissa partier i original- 
upplagan fått utgå, såsom "hyllnings- 
dikter och lovtal till Fernows gynnare, 
vilka på en modern läsare verkar alltför 
svassande". 

Detta accepterar man, men som släkt- 
forskare däremot icke att förteckningen 
på "gynnarna", 68 brukspatroner, bergs- 
man, gruvbrytare och några präster, ute- 
lämnas. Bland dessa finner jag två av 
mina anfader, bergsmannen Göran Jons- 
son i Asphyttan (1722-1780) och Jonas 
Jonsson i Forshyttan (1737-1799). 

I brev 1956 meddelar Harald Hen- 
riksson i Filipstad att han i Kristine- 
hamns läroverksbibliotek tagit del av en 
skuldsedel, bevittnad av bruksidkaren 
Fredrik Asp i Asphyttan, Färnebo soc- 
ken, enligt vilken Erik Fernow av bergs- 
mannen Göran Jonsson i Asphyttan den 
26 oktober 1761 "bekommit" 420 daler 
kopparmynt mot 6 procents ranta. 

Göran Jonsson, som är min ff fm ff, 
kan liksom hustrun Annika Andersdotter 
(1 7 15- 17829 följas bakåt genom minst 
fyra generationer bergsman vid Asphyt- 
tan. 

Efter arv och en serie köp och för- 
säljningar uppgick hans fasta egendom 
enligt bouppteckningen 1780 till 8/96 i 
Asphyttan, 114 i torpet Sundet, 113 i 
Granaset, en malmbod, 2 kolhus, 114 i 
badstugan, 115 i skvallerkvarnen, 1/12 i 
sinnerstampen och hälften i smedjan. Till 
detta kom en ny manbyggning med 3 
rum, en dito gammal med 2 rum, stall 
och stallada, fähus med lada , svinhus 
och fårhus. Vidare 15 numrerade och 
namngivna utägor, de flesta med lada, 
samt l I namngivna skogsrep. 

Bergsmannen var också jordbrukare, 
vilket framgår av bouppteckningen som 
upptar 13 namngivna kor, l tjur, 2 kvi- 
gor, 5 får med lamm, 3 lammungar, 4 
hastar, Storblacken, Lillblacken, Röd- 
black och Svartbrun, 1 sugga, 1 gris och 
4 småsvin. 

Om man slutligen nämner innehavet 
av 1000 daler kopparmynt i "Banco 
Transport Sedlar", fordringar på 8924 
daler netto samt tre silverbägare och 
några silverskedar, fullbordas bilden av 
en valbeställd och myndig bergsman som 
hade möjlighet och intresse av att "gyn- 
na" kulturen i form av Fernows Värm- 
landsbeskrivning. 

Boken saknas i Göran Jonssons bo- 
uppteckning, vilket val kan förklaras med 
att 3:e avdelningen, Lutherska tiden, 
trycktes först 1779 efter de 68 "gynnar- 
nas" insats, endast ett år före hans död. 
Icke heller skuldsedeln från 1761 Finns 
med bland sterbhusets fordringar. Det är 
mindre troligt att Fernow betalat tillbaka 
detta "lån", det fick val bli en gåva. 

Den andra av mina anfader bland 
"gynnarna" Jonas Jonsson i Forshyttan, 
Brattfors socken (min ff fm mf) har bo- 
ken med i sin bouppteckning 1799. Han 
föddes 1737 215 i Lungstorp, ett bergs- 
manshemman under Paradishyttan, 
Brattfors socken, med fem kända gene- 
rationer bergsman bakom sig vid denna 
hytta. 

Genom giftet 1757 med Katarina 
Olofsdotter (1736-1797), ättling av fyra 
generationer bergsman vid Forshyttan, 
blev han bergsman vid denna hytta och 
slutligen efter fem köp ägare av 114 i 
hyttan. Jonas Jonsson led stor förlust när 
Forshytte masugn 19 mars 178 1 ödela- 

des av eld, varvid fem man omkom, och 
beviljades av konung Gustav III fem års 
frihet från tiondejarnet till kronan. I 
bouppteckningen 1797 efter hustrun sak- 
nas kontanter och fordringar, men i öv- 
rigt får man intrycket av ett mycket val- 
bärgat hem med bland annat en guldring, 
mycket silver, tenn, koppar och mässing. 

I motsats till Göran Jonsson vars bok- 
samling endast bestod av bibel, psalm- 
bok och någon andaktsbok, finner man 
här förutom Femows Varmlandsbeskriv- 
ning bland annat Sveriges Rikes lands- 
lag, Konung Carl den X1I:s historia, Sve- 
riges Rikes lag av 1734, Beskrivning över 
Judaland, Tuneld geographie och Croni- 
ca om Svea och Göt. konung. 

Liksom Göran var Jonas jordbrukare 
med en ansenlig kreatursbesättning, 4 
hastar, 16 kor, 8 får, 10 lamm, 7 getter, 
8 killingar, 4 grisar och en vit vallhund 
Svante. 

Jonas Jonsson var sexman i Nord- 
marks bergstingsratt 1773- 1797 och riks- 
dagsman i bondeståndet för Färnebo ha- 
rad och Nyeds bergslag vid 1786 års riks- 
dag, den första sedan 1778. 

"I regeln valdes till riksdagsman per- 
soner som vor0 kanda för sjalvstandig- 
het eller missnöje med styrelsens gång. - 
- - Stamningen i bondeståndet blev 
mycket orolig, - - - En gång berättar pro- 
tokollet hurusom nästan alla i stallet för 
att sitta stilla på bankarna stormade fram 
på golvet och ropade över varandra". 
(Grimberg). 

Den 25 oktober 1781, ett halvår efter 
brandet i Forshyttan, gifter sig Göran 
Jonssons son Jan (1757-1833) med Jo- 
nas Jonssons dotter Maria (1761-1814). 
Deras dotter Anna Kajsa (1785-1843) 
blev min farfars farmor. 

Kallor: 
Brattfors och Fämebo kyrkoarkiv 
Farnebo häradsrätt, bouppteckningar 
Bergmästaren, lösa handlingar, 
Forshyttan 

Sven R Myhl 
Kolonigatan 7 
413 21 Göteborg 



Ett solvarv i Askersby 
Mai Hedin, Sunne, gav 1987 ut boken Askersby - en av Värmlands många bond- 
byar. Sedan har Mai Hedin fortsatt att samla stoff för person- och miljöskild- 
ringar som fördjupar bilden av våra förfäder. Materialet har ställts till Värm- 
landsAnors förfogande och kommer att återges fortlöpande några nummer framåt. 
Redigering av Harald Persson. 

Omsorg och arbete For livets uppehälle 
tillhörde tidigare generationers livs- 
villkor. Denna dogm foljde dem i helg 
och söcken. Deras liv ses idag som 
kargt, de sägs ha varit enkla manni- 
skor som förde en strävsam tillvaro och 
deras krets var familjen som den sam- 
manhållande ramen. 

Inom familjen utvecklade de sin 
ambition att fora släktet vidare. 

De var våra forfader.. . 
Mai Hedin Sunne 1995 

Skogsarbete 
I januari förekom skogsarbete. En del 

bönder hade skog stor nog att avverkas 
både för eget bruk och till försäljning. 
Skogsarbetet var tungt, eftersom det inte 
fanns några maskiner till hjalp. Ofta ar- 
betade två i lag och använde då en lång, 
bredbladig såg med handtag i båda an- 
dar. Den kallades stocksåg. Ensam an- 
vände man en såg av så kallad svanstyp. 
Träden kvistades med yxa och stockarna 
barkades med barkspade. För att få kon- 
tanter såldes naturligtvis så mycket som 
möjligt men en del gick också till hus- 
bygge och reparationer samt virke för till- 
verkning av jordbruksredskap och inven- 
tarier förutom vedbränsle. 

Av vedbränslet blev det kastved och 
resved. Kastveden var längder på en 
meter, som lades upp i jämna travar för 
att torka och sedan försäljas till hushåll. 
Resveden var timmerstockar av sämre 
kvalitet, som för att torka lades i vinkel 
mot varandra och med stockandarna i 
kors över varandra. Resveden kom till 
användning vid kolning och även till 
bransle. 

För framforsling av timret till bas- 
väg fastes enstaka stockar med ena än- 
den på en kort kälke som kallades lunn- 
kälken. Vid basvägen lastades timmer- 
stockarna på en getdoning. Den bestod 
av två kalkar, den främre kallades bock 
och den bakre get, förenade med varan- 
dra med en kedja. 

Fördelen med getdoningen var att den 
kunde styras. Den var uppfunnen av en 
Fryksdaling i slutet av 1880-talet. För att 
varna om det tunga lassets annalkande 
var hasten försedd med en kraftig bjällra. 

Den del av skogsavverkningen som 
skulle användas till eget bransle, körde 
man så småningom hem till vedbacken 
och förvandlades där till spis- och ka- 
kelugnsbränsle. Det var vanligt att man 
högg mycket ved, som lades upp i stora 
fina högar för att torka. 

Isupptagning 
På vintern togs upp is från någon sjö 

för att ha under sommaren. Det skulle 
vara fin kärnis, hård och glasklar. Man 
använde issågar som var ett par meter 
långa och försedda med kraftiga tänder. 

När man sågat loss många stora isbi- 
tar, skulle de tas upp ur vattnet. En "dro- 
ga" kördes ner under isbiten. Den bestod 
av hopsatta stänger med en tvärslå över 
ena änden. Med båtshakar förde två per- 
soner upp isbiten ovanför tvärslån så att 
den hölls kvar dar. Sedan drog de den 
upp över iskanten till den väntande häs- 
ten med en låg släde. På släden lyftes 
den med hjalp av två krokar. 

Hemma i ladugårdens närhet hade en 
isbinge byggts av bräder. Den fylldes med 
isen och ett tjockt lager av sågspån. Un- 
der sommaren kunde man hacka fram lite 
is till vattnet, som skulle kyla mjölken. 
En del varor från hushållet sattes val in- 
slagna i papper och tidningar direkt ner 
i isbingen. En risruska fick då markera 
var paketet låg. 

Översyn av redskap 
I snickarboden fanns mycket att göra. 

Enkla möbler och en del redskap både 
för hushållet och jordbruket tillverkades 
hemma. 

På vårvintern skulle allt det som be- 
hövdes under sommarens bråda dagar, 
ses över. Vagnshjul, skaklar, karror och 
vagnar måste vara hela och kunna tåla 

alla påfrestningar. Runt vagnshjulet 
måste det för slitagets skulle vara ett järn- 
band, järnskoning, och då fick bonden 
förutom snickare även vara smed. En 
smedja fanns för brandfarans skull ett 
stycke från övrig bebyggelse. I ässjan 
hettades järnbandet upp för att kunna 
sättas på och sedan sitta stadigt runt hju- 
let. 

Kanske höräfsorna behövde nya pin- 
nar liksom hassjestolparna. En del av 
stolparna ruttnade så småningom och 
måste bytas mot nya som skulle spetsas i 
ena andan och förses med hål och pin- 
nar för de långa stängerna. Allt det måste 
vara från friskt material för att tåla den 
belastning som blev, nar hässjorna fyll- 
des med nyslaget hö. 

Stortvätt två gånger per år 
Vanligen tvättades bara två gånger 

om året, vår och höst. På våren blekte 
solen och hjälpte till att få kladerna vita. 
Man fick ta tvattdagarna vid den tid som 
det gick att få extrahjälp. Vanligtvis var 
det dagkarlars kvinnor som lejdes. 

Det var mycket som skulle tvättas och 
helt naturligt var det ganska hårt smut- 
sat. Därför lades tvätten i blöt i kallt vat- 
ten dagen före tvättdagen. Tidigt på tvätt- 
dagens morgon eldades under brygg- 
husgrytan för att ha varmt vatten till 
skrubbning av kladerna. Skrubbningen 
skedde i två omgångar mot en tvattbrada 
av veckad zinkplåt. Alla plagg skulle 
vändas mellan skrubbningarna. 

Lakan och övrig vittvätt skulle dess- 
utom lakas ren och vit i lut. Luten tillaga- 
des av björkaska. Aska från annat trä- 
slag kunde missfärga tvätten. Därför tog 
man askan från kakelugnarna, eftersom 
man i köksspisen brände allehanda sa- 
ker. 

Luten tillagades på så vis att man 
spände fast ett stort linneskynke som sil 
över ett trakar, askkladet, och ovanpå 
detta lades ett mindre stycke tyg för att 
skydda det större skynket. På det mindre 
tyget lades askan och hett vatten från 
tvättgrytan östes över. Skulle man ha 
mycket lut fick man ta ny aska och mera 
hett vatten. 

Lakkaret var ett stort trakar med tapp 
och tapphål i nedre kanten. Det kallades 
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i Sunne socken (S) 
standträ och stod på tre ben så att man 
kunde ha ett mindre kar framför och 
under tapphålet. För att tvättkläderna 
inte skulle stänga till tapphålet lades dar 
ett lakben. Det skulle helst vara ett käk- 
ben som sparats vid slakt. 

När lakkaret var fyllt med de skrub- 
bade kläderna, täcktes det över med ett 
gammalt grovt lakan och den nygjorda 
luten, som kokats i tvättgrytan, östes så 
het som möjligt med skopa över kläder- 
na. När all lut f r h  tvättgrytan östs över 
till lakkaret, tappades detta ur och luten 
östes tillbaka till grytan för ny upphett- 
ning. Denna procedur pågick minga 
gånger tills kladerna var genomheta. 
Arbetet avslutades med att rent kokande 
vatten östes över kläderna. 

Om man inte hade tillgång till vat- 
ten inne i brygghuset, var det mera prak- 
tiskt att för sköljningen ta ut kladerna 
till källan eller vattendraget även om det 
var kallt väder. Vid källan hade man fyra 
eller fem kar med kallt vatten för skölj- 
ningen. Mellan varje sköljning skulle 
kläderna klappas med ett klappträ ovan- 
på en klappstol. Sedan hängdes tvätt för 
att torka. En del lades ut på snö för att 
blekas. 

Efter tvätten vidtog mangling och 
strykning. Till manglingen användes 
mangelbrada, ett tämligen smalt bräde 
med handtag. De fuktade kladerna lin- 
dades kring en kavel som därefter under 
press från brädet rullades fram och till- 
baka p3 en bordsskiva. 

Som utveckling av mangeldonen kom 
stenmangeln. Den bestod bland annat av 
ett avlangt slätt underrede. På detta fanns 
två runda kavlar och runt dem rullades 
det som skulle manglas. Ovanpå kavla- 
rna fanns en låda i samma storlek som 
underredet. Lådan var fylld med sten för 
att ge tillräcklig tyngd. Den drogs fram 
och tillbaka av två personer. 

För strykning av kläder användes lod- 
strykjärn. Det var ett lod, som värmdes i 
den öppna elden och som sedan stoppa- 
des in i strykjärnet. En ny typ av stryk- 
järn kom under 1880-talet samtidigt med 
järnspisarna. Hela strykjärnet valmdes då 
ovanpå spisen. 

Vår och höst skulle ghgkladerna  
vädras och rengöras. P l  våren byttes de 

t jocka vinterklä- 
derna mot tunnare 
för sommarsäsong- 
en. För att ylletexti- 
lier inte skulle för- 
störas av mal pre- 
parerades de med 
naftalin och lades 
ner i stora kistor. 
Naftalinet hade en 
stark och säregen 
lukt. 

Garderober sak- 
nades i allmanhet. Dukar, lakan, under- 
kläder och dylikt packades in i skåp och 
byrålådor. Övriga kläder hängdes på vin- 
den eller stuvades in i kistor och de klä- 
der man använde mest hängdes på en 
vägg i köket. 

Vårbruket på bondgården 
Under varbruket blev det oftast hek- 

tiskt, eftersom det var mycket som skulle 
klaras av på kort tid. På grund av vä- 
xelbruket fanns det i regel en vall som 
var gammal nog att plöjas upp. Om man 
hade hunnit att plöja den på hösten, 
höstplöjningen, satte man igång att harva 
och s l  havre på jorden. 

Efter varsidden kom s i  potatissätt- 
ningen. En man plöjde upp faror, där bade 
vuxna och barn stod utplacerade med 
jämna mellanrum, försedda med var sin 
hink sättpotatis. I fårorna lades potatisar 
ned. Var det nog många som hjälptes i t  
så fick hästen gå varv efter varv. Vartan- 
nat varv skulle potatisar ligga som ett 
pärlband. 

Innan kreaturen kunde slappas ut, 
måste alla inhägnader ses över. Förr in- 
hiignades boningshuset med därtill hö- 
rande gårdsplan och byggnader. Mellan 
de olika girdarna fanns righgsgärdes- 
gardar. Ibland gick rigången tvärs över 
vägar och därför måste det finnas grin- 
dar som fick öppnas och stängas av de 
vägfarande själva. 

Gärdsgårdsstörarna höggs av enar och 
gjordes så långa som möjligt för att de 
skulle kunna vässas om och användas på 
nytt. Vidjorna kunde vara av vide men 

Soldattorpet i Askersby frin 1800-talet 

helst besti av grankvistar som mjukats 
upp över eld för att bli formbara. Dessa 
var d e  starkaste bindslen mellan 
störparen. Stängerna klövs ur nigorlunda 
kvistrena granar. 

Gärdesgårdarna måste vara täta s i  att 
faren inte kunde åla sig mellan stäng- 
ema och göra ohägn pi grannens ägor. 
P i  några platser finns dessa gamla gär- 
desgårdar kvar, paminnande om fäder- 
nas trägna mödor. 

Skogen var en vanlig betesmark för 
kreaturen. När de skulle beta på äng el- 
ler vall, var det vanligt att nigon eller 
några personer vaktade dem, så att de 
stannade inom det tillåtna området. Om 
några f i  djur skulle beta av ett mindre 
omrAde, tjudrades de fast. Men då var 
det viktigt att den nedslagna pilen med 
tjudret flyttades flera ginger om dagen. 

Nymodigheter 
På senare tid kom en nymodighet som 

kallades taggtråd. Den benämningen 
stämde väl, eftersom tråden var försedd 
med otaliga taggar. Den underlättade 
naturligtvis arbetet med inhägnad. Då 
kunde man stänga runt olika betesfrillor 
och flytta tråden, när djuren skulle beta 
av ett nytt omride. Och ännu senare kom 
nästa förenkling med elstängslet. 

Sommarens slåtter. . . 

Fortsättning fdljer i nästa nummer 
av VarmlandsAnor 



Böteslangder för Värmland 

Jag håller sedan några år tillbaka på 
med att bokstavstroget (diplomata- 
riskt) skriva av saköreslängderna 
(böteslängderna) för Fryksdalens och 
Älvdalens häraders nedre och övre 
tingslag sedan 1540-talet. De återfinns 
i länsräkenskapernas verifikations- 
band. 

Jag skriver i allmänhet inte av hur 
bötesbeloppen fördelas på olika intres- 
senter. Handlingarna finns på Riksarki- 
vet. I slutet av augusti 1996 är jag vid 
mitten av 1770-talet och arbetar mig 
framåt med omkring två år per månad. 

Samtidigt gör jag sidhänvisningar 
till övriga häraderltingslag inom Värm- 
land och Närke i den mån Närke finns 
med i samma volym. 

Jag antecknar aven sidhänvisningar 
till fånglangdema för arresterna i Karl- 
stad och i förekommande fall Örebro. Jag 
kommer att ge ut materialet i bokform 
om några år. 

Nedan dock ett exempel på en bötes- 
längd för Kils härad i Värmland sid 
5699-5701 i verifikationsband 2 i lans- 
räkenskaperna å 1773 för Närke-Värm- 
land som finns på Riksarkivet. Förkort- 
ningen D står för daler, % för öre. Jag 
har löst upp förkortade ord och återger 
de saknade bokstäverna kursivt. 

Saköres Längd vid Laga Winter 
Tinget med Kihls Härad år 1773 

Johan Nilsson i Måsserud för swordom 
1 :- 

Olof Larsson i Gunnarsby för det han 
tillwarkat brannewin 100 Daler 
Missnöje förklarat. 
Herr Swen von Kessel för undandölgd 
Brannewinspanna 100:- 
Nils Olofsson i Södra Olsatterstorp för 
brannewins tillwarkning 100 Daler. 
Missnöje förklarat. 
Karl Kristophersson i Udden för det han 
dölgt dess brannewins panna wid för- 
seglingen 100:- 
För Hållskjuts för summelse, äro efter- 
skrifne sakfalde til hwarsina 6 marker 
Silfvermynts böter nemligen Hastersby 
Olof Jonsson, Erik Persson, Olof Nils- 

son och Per Larsson hwardera med en 
Hast 6 Daler 
Saby Håkan Månsson med 2ne Hastar 

3:- 
Harkewål Måns Persson 1:16 
Sabytorps skjutslag med 2ne Hastar 

3:- 
Björruds Skjutslag med 2ne Hastar 

3:- 
Råglanda Olof Jonson och Swen Elofsson 

3:- 
Wikstad Nils Olofsson 1:16 
Rud Lars Ersson och Karl Olofsson 

3:- 

Antavla 7, införd i VarmlandsAnor 
1996:4, utgick från min farfars farfar, 
Gustav Jansson, som proband. Dagens 
anförteckning redovisar mig som pro- 
band och innehåller fler detaljer som har 
betydelse för forskning. 

Gustav Gustavsson 
Bolagshagen 5 C 
73850 Norberg 

Rud och Rudstorps skjutslag med 2ne I 
Hästar 3:- 
Hastersby 1:16 
Bondestad unga Jöns Olofsson 1: l 6  

Fyrlingar 
Ransby Nils Ersson, Olof Segelsson, Lars 
Simonsson och Bengt Olofsson hwardera 
med en Hast 6:- 
Sunnan; med 1 Hast 1:16 
Rud med 2ne Hastar 3:- 
Sabytorp med 2ne Dito 3:- 
Björrud med 2ne Dito 3:- 
Rudstorp med 2ne Hastar 3:- 
Saby Lars Larsson 1:16 
Lands Gewaldigem Thodin 1:16 
Wiksta Jon Olofsson 1:16 
Kronodelen i Sörby 1:16 
Snarås och Anita med 2ne Hastar 3:- 
Jon Olofsson i Norra As 1:16 

60:- 
Erik Andersson och Nils Swensson i Ri- 
sätter för försummad skjuts hwardera I 

Ur Västerås Slaktforskarklubbs tidning 
Arosiana saxar vi följande notis som ur- 
sprungligen ar införd i VLT 1016 1 84 1 : 

"Som sällsynt må namnas, att en Tor- 
parehustru under Säteriet Agnhammar i 
Grums härad i Carlstad Lan för få dagar 
sedan framfödt fyra walskapade barn, 
deraf twenne gossar och twenne flickor. 
De hafwa allesamman blifwit döpta och 
fortfara ännu att befinna sig wid god 
helsa." 
Någon i vår stora läsekrets måste väl 
veta hur det gick för dessa barn? Skriv 
till redaktionen och berätta! 

Daler 16% 
Bokhållaren Johan Gustaf Ho1mbor::för F l e r b i ö r n h i st O r i e r - 
uteblifvande såsom wittne 1:- se aven sida 10 
För uteblifwande från Tinget äro efter 
skrefne sakfalde att böta hwar sina 2 
Daler Silfvermynt: 
Soldaten Olof Tollstad 2:- 
Per Andersson i Södra Örbacken 2:- 
Mästersmeden Eric Bly wid Qvarntorps 
Bruk 2:- 
Enkan Sara Haralds dotter och dess måg 
Olof Nilsson i Kam 2:- 
Petter Nilsson i Storheden och Elwedals 
Härad 2:- 
Nils Gullbrandsson i Dalen 2:- 

Summa 277:- 
Magnus Lanner 

Chris Henning, Stockholm 

Om en liknande händelse kan man läsa 
i Medlemsblad 1996:2 från Nordanstigs 
Bygd- och Släktband Forskarförening. 

Har var det en 19-årig piga från Jat- 
tendals socken i Hälsingland som vak- 
tade sin husbondes boskap på fabodval- 
len. En bjöm uppenbarade sig och kas- 
tade sig över en av koma. Flickan tog ett 
spö och under höga rop gav hon sig på 
björnen, piskade honom och drev honom 
på flykten. 

För denna bragd erhöll hon en me- 
dalj av landshövdingen den 4 juli 1802. 



htavla & 047 

Generation I 
Upprattad för Gustav Gustavsson, f. 19 18 i Grang&de(W) f (2) t. Gustav Gustavsson. Orter i O 1b om inte annat anges 
Generation II I Generation Iii  I Generation IV I Generation V 

Nr 2-3 (1) 
Nr 2. far 
Gustavsson 
Gustav Valfrid 
Gruvarbetare 

If. 1885 

Gustavsson 
Gustav Tage 

B ~ w m ' w =  

Nr 4-7 
Gustavsson 

Karl Gustav 

Hemmanstlgare 
g. 1851, Ramsberg 8 11796, Ljusnarsberg - 1876, Ramsberg I Andersdotter, Sara 1754, Ljusnarsberg 
Andersdotter, Stina Maja I~riksson, Anders. Torpare I Jacobsson, Erik. Landbonde 1764, Ramsbera 

d. 1917 
d. 1950 

Nr 8-15 
Johansson, Gustav. Landbonde 

f. 1828. Ramsberg 

d. 1904, Ramsberg 

f. 1825 

g. 1881,Ramsberg 4 

Andersdotter 

i Anna Karolina 

f. 1862 
Lindesberg 

5 1 11 11816, r in des berg bfs - I  ansd dotter, Mwueta 
Lindberg Ilindberg, Per "Pgl". Skrltddare 

Nr 16-3 1 
Larsson, Johan. Landbonde 

18Ol,Safsnas(W)-l841,Ramsberg 
Eriksdotter, Anna Lisa 

1790, Ramsberg - 
Persdotter,Maria 

9 
Ersson, Anders WiIheim. Torpare 

1811, Lindesberg bfs - 1841, Lindesberg 
Abrahemsdotter, Sara Helena "Lenan 

Nr 32-63 
Karlsson, Lars. Kolare 1772, S&h&o - 1850, SllfsnBs(W) 
JoWotter,Sara i n i ,  safsn~s(~) - isig, 
Svensson, Erik. Skomakare 1753, Ljusnarsh - 

- 
Jansdotter, Maria 1768, Ramsberg - 
Eriksson, Per. Dagkarl 1760, Ramsberg - 

f. 1839 

10 
Andersdotter, Carolina 

Jonsson, Abraham. Torpare 1758, No~~barke(W) - 

g. 1887, Ramsberg 6 1 131 

  and ers son-M, Gustav. Torpare r and ers son-W, Anders. Bergsman [Andersson-W, Anders. Gruvfogde 1758, Grythyttan - 1827, Hjulsjö 

L - 

d. 1971 Paul Elis 

sderWe(AB) Skrikkhz 
f. 1838 

Adisdotter-Pitktiranta Sala &(U) 
Sisko Inkeri d. 1903 

Nr 3 mor u Ramsberg 

Augusta Wilheimina 
f. 1890 

Ramsberg f. 1859 
d. 1976 Lj-berg 

Fiaspang@) 

1787 - 
Johansson, Erik. Torpare 
1803, Lindesberg - 1892, Ramsberg 
Eriksdotter, Kristina "Stinan 

1802, Fellingsbro - 1873, Ramsberg 

Andersson, Anders. Torpare 

- - - - - 

f. 1823 1794, Grythyttan - 1854, Nonbarke(W) Persdotter, Anna 1765 - 1850, Hjulsja 
d. 1877, Ljusnarsberg Andersdotter, Maja Nilsson, Anders 1774, Hjulsja - 

14 1799. Hiulsia Hansdotter. Katarina 1762. Hiulsiti - 

Johansdotter, Maria nMaja" 1753, Ramsberg - 

Persson, Erik. Landbande 1780, Lindesberg - Lindesberg 
Matsdotter, Anna 1781, Skinnskatteberg(U) - 
Olofsson, Anders 

- 
f. 1811, Bgrslbv(M) 
d. 1855, Sala sfs(U) 

12 
Enistrllm, Eva Elisabeth 
f. 1809, Uppsaia sfs(C) 
d. 1860, Sala sfs(U) 

l r " .  - n  ., ., 
Andersdotter, Stim Lisa Andersson, Anders. Torpare Andersson, Anders. Kolare 1765, Hjulsj6 - Hjulsj0 
f. 1830 1792. Hiulsia - Liusnarsbem HensQtter. Katarina 1765. Hallefors - 1812. Hiulsi6 . -  " . . .  ., 

Matsdotter, Anna Kristina "Anna ~ t i n a ~ ~ l o f k s o n ,  Mathias. T v  1784, Hjulsjd - 1833, Hjulsj6 

Ernström, Anders 
1782 - 1838, Uppsala dkfs(C) 

Dahlmm, Elisabeth "Lisan 

J 

- I 
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A Domboksmaterial från 1796 1 

Redaktören har begärt att få berattel- 
ser från 1796. Jag har en del material 
från det året och skall har göra ett 
urval ur detta. Jag har sedan 1987 
samlat material ur domböcker från ett 
50-tal härader och stader i hela lan- 
det från det angivna året. Jag har i 
Värmland undersökt Nyeds, Grums, 
Gillbergs och Fryksdals härader. Det 
har hittills resulterat i två historie- 
uppsatser. 

Den ena uppsatsen heter "Okänd fa- 
der" och ar en undersökning av 307 så 
kallade oäkta födslar 1796. Vad jag spe- 
ciellt ville undersöka var hur många, som 
utnyttjade den av Gustav III år 1778 
givna möjligheten för ogifta mödrar att 
slippa ange namnet på barnets far. 

Här kom jag fram till ett intressant 
resultat betraftande Värmland. Av de 36 
värmlandsmålen jag studerat ar det en- 
dast en kvinna som utnyttjat möjlighe- 
ten. 

Detta ar cirka 3 % av målen i Varm- 
land. I hela landet ar genomsnittet 34 % 
av de 307 målen. Uppdelat på stad och 
landsbygd ar procenttalen 62 % resp 30 
%. 

Det lan som i min undersökning har 
högst antal "okända" fader är Kristian- 
stads lan med 52 % okända av 33 mål. 

Att säkert ange orsaken till sådana 
skillnader ar svårt. Jag har angett tre al- 
ternativ: geografiska skillnader, mentala 
skillnader hos befolkningen och ekono- 
miska skillnader. Men det kan finnas fler 
förklaringar och jag vill inte påstå att jag 
har hamnat ratt. 

Rättsstatistik 
I den andra uppsatsen har jag gjort 

en statistisk undersökning av alla typer 
av mål i landet. Jag har har registrerat 
cirka 9400 mål, av vilka 1383 ar från 
Värmland. Jag har klassificerat målen 
efter två indelningsgrunder. Den ena ar 
efter målens innehåll. 

Den andra indelningen ar juridisk. I 
följande tabell redovisar jag utdrag ur 
resultatet. Jag jämför värmland med 
landsbygd från hela landet, 39 härader. 

I gruppen fysiskt våld har jag tagit med 
våld mot både personer och föremål. Med 
verbalt våld menas okvädinsord, svordo- 
mar och dylikt. Jag har som jämförelse 
tagit med uppgifterna från de undersökta 
staderna (varav ingen värmländsk). 

Det stora antalet ekonomiska tvister 
härrör sig från Fryksdals härads övre 
tingslag (Fryksande, Östmark och Vit- 
sands socknar). Dar förekom så kallad 
förlagsverksamhet, det vill saga kapital- 
starka personer lämnade ut råvaror till 
bönderna för tillverkning av färdiga pro- 
dukter. 

Det ar i huvudsak lantmätare Bengt 
Schröder och rådman Anders Wennberg 
från Karlstad som har krav att stalla. 

Bernhard Granholm 

Gustavssons fars anor finns i antavla 47 
som handlar om svenska släkten. 
Denna anförteckning utgår från Gus- 
tavssons moder som proband med hen- 
nes släktingar i Finland. Den ar en bra 
språkövning på finska namn. 

I Gustav Gustavsson 
Bolagshagen 5 C 
73850 Norberg 

Tabell 1. Målens innehåll. Antal måV10 000 personer 
Måltyp Värmland Landsbygd Stad 
Fysiskt våld 9 15 85 
Verbalt våld 4 8 70 
Stöld 5 7 28 
Äktenskapsbrott l l 13 17 
Dryckenskap 1 3 41 
Ekonomiska tvister 158 100 285 

Ar crofter = torpare? 
Nog har jag fått lära mig att tor- 
pare heter "crofter" på engelska. 
Det är också den Översättning man 
i första hand träffar på i lexika. 
Även i svenska antavlor som publi- 
ceras på engelska språket tycks 
detta vara den gängse översatt- 
ningen. Men nu börjar jag tvivla på 
om den är korrekt. 

I National Geographic september 
1996 lasar jag nämligen följande: 
"Crofters differ from renters in that 
they enjoy certain legal protections 

and can pass their agricultural, 
grazing and housing rights along to 
their heirs." 

Denna definition motsvarar ju det 
svenska begreppet åbo, vilket är nå- 
gonting helt annat an torpare! I cita- 
tet jämförs dessutom crofter med ren- 
ter som betyder arrendator. Möjligen 
skulle en mer adekvat Översättning av 
ordet torpare vara "cottager"? Det 
vore intressant att höra en språkmans 
synpunkter på detta spörsmål. 

Lars-Gi4nnar Sander 
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Datasäkerhet i DISGEN 

Stor omsorg och mycket tester har 
lagts ned på att få en säker hantering 
av de inmatade uppgifterna i DISGEN. 
Dessvärre händer det då och då att nå- 
gon råkar ut för att delar av inmatade 
uppgifter blir förstörda så att de inte 
går att läsa. 

Det finns flera tänkbara orsaker till 
dessa problem. Datorn slås av eller 
strömmen går i ett läge då data håller på 
att skrivas till hårddisk. Tillfälliga stör- 
ningar i datorns hårdvara eller störningar 
via strömförsörjningen (till exempel ur- 
laddning av statisk elektricitet eller blixt- 
nedslag i närheten) speciellt vid skriv- 
ning till hårddisk. Det kan heller inte 
uteslutas att det finns kvar någon oegent- 
lighet i DISGEN som vid ytterst sällsynta 
tillfallen orsakar problem. 

Det finns också en obehaglig typ av 
fel som kan uppstå på hårddisken, näm- 
ligen det som på engelska kallas "cross- 
linked clusters". Det innebär att två filer 
råkar dela delvis samma lagringsut- 
rymme på hårddisken. När man skriver 
till den ena filen så förstörs den andra 
och tvärtom. Orsakerna kan vara samma 
som ovanstående dock kan DISGEN inte 
åstadkomma sådant. Denna typ av fel kan 
upptäckas och repareras med DOS-pro- 
grammen Chkdsk alternativt Scandisk. 
Man bör regelbundet köra ett av dessa 
program och speciellt om filer blir för- 
störda. Om du är osäker på hur du skall 

Resa till Saffle 1914 

I samband med pågående bygdeinventering i östra delen av Kila 
socken, har vi fått ta del av en stor mängd dokument. Ett av dessa 
är en berättelse om en strapatsrik fard in till staden. Erland Jo- 
hansson i Harkel, Kärrholmen, skrev följande efter sin mors, Adina 
Anderssons, berättelse. 

Detta är upptecknat efter berättelse av 
Mor som upplevde färden. 

En dag i mars så blev det nödvändigt 
att företaga en fard till Saffle för att 
handla, min fader hade ej tid företaga 
färden tillsammans med Mor och för 
övrigt så kunde det även anses onödigt 
då hans personliga närvaro ej var behöv- 
lig, då däremot mors ärende, bland an- 
nat var att prova och köpa en sorgehatt i 
anledning av morfars död. Hon hade tro- 
ligen fått låna denna persedel vid själva 
begravningen, ty dödsfallet inträffade 
den 11 februari, så begravningsakten var 
redan ett överlevt blad i tiden. 

Vädret på morgonen var bra och det 
var ej på denna tid något ovanligt att fär- 
das den bara 12 km långa biten från Har- 
kel till Säffle under gynnsamma förhål- 
lande, även längre sådana färder måste 
företagas till fots. 

Ditfärden gick bra men så slog väd- 
ret om och det började snöa och regna 
om vartannat och nu blev färden strax 
ett äventyr. Kvinnor på denna tid hade 
långa klänningar och dito kappor och när 
dessa dessutom var avsedda till vinter- 
bruk rätt tunga och tjocka. 

Första halvmilen hade hon sällskap 
med en flicka från Svennerud i Bjönud 
sedan var det att traska vidare i den allt 
mer djupnande snön. Mor hade en para- 
ply med sig och i den hängde hon upp 
det, som var ömtåligt i detta fall sin hatt 
som ju var ny. Till att börja med gick det 
trots sörjan bra men kläderna nedtill blev 
mer och mer sura till slut långt ovan knä. 

Att vandra fram med dessa extra tyngder 
blev utomordentligt tröttande, så hon 
tyckte att varje steg var ett företag. 

Vid avfärden på morgonen blev det 
dålig tid till att äta, även detta ett kruks i 
händelserna, därtill ingen mat vid Säffle. 
Tidig avfärd och nu närmade sig kväl- 
len, det gick ej att sätta sig för blötan 
och kylans skull och hon kunde ej gå in 
på något ställe för risken att far, som hade 
sagt att han skulle möta, skulle fara förbi 
utan att upptäckas. 

Vid Delstan då det var som allra mest 
på upphällning med krafterna, kom Karl 
Andersson från Ström körande skjuts- 
ande en predikant som skulle till Takfel- 
terud, han kom snart tillbaka och erbjöd 
Mor att få åka. Så tacksam som nu, har 
mor sagt, hade hon aldrig varit för en 
skjuts. Det var så skönt att få vila att det 
ej kunde beskrivas. Färden med Karl A. 
blev ej lång bara några hundra meter, ty 
nu hade Far hunnit fram och färden hem 
fortsattes med honom. Han kunde an- 
vända släde och backen var bar på mor- 
gonen. 

De åkte vägen till Skruvserud varvid 
de tog av vid Hagen i Kärrholmen. Det 
fanns kärna i denna tidens människor. 

Man får betänka att det var ej slut 
vid hemkomsten. Då skulle djur och 
människor ha mat och passning, även ett 
barn på 1" år sin tillsyn så om det var 
vila före 10 på kvällen vill nog mycket 
till. 

Upptecknat den 23 mars 1966 av Er- 
land. 

Gunnar Jonsson, SafJZe 

Fortsättning nästa sida 
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Richard Brobergs arkiv 

Härstammar ni möjligtvis från de fin- 
ska invandrare som kom till Sverige i 
slutet av 1500-talet och framåt? Då 
kommer ni snart att ha tillgång till 
Richard Brobergs unika forsknings- 
material om skogsfinnarna i mellersta 
Skandinavien. 

Broberg, som själv kom från Östmark 
i norra Värmland, var l:e arkivarie vid 
Dialekt- och Folkminnesarkivet i Upp- 
sala. Hans unika bibliotek köptes in av 
Torsby kommun och finns nu tillgang- 
ligt för forskarna. 

Arkivet är nu under bearbetning för 
att bli sökbart för forskare - bland annat 
utarbetas nu en arkivförteckning som lig- 
ger till grund för ett register. Idag är inte 
materialet helt genomarbetat men ar 
sökbart socken- och länsvis. Arbetet med 
arkivet beräknas vara slutfört i höst och 
skall då vara infört i en arkivdatabas. 

Har finns också en klippsamling om 
framför allt Värmland och Finnskogen 
att ta del av. Varmlandsdelen innehåller 
bland annat folkmålsdebatt, personhis- 
toria och folktro. I Brobergs samling 
finns också cirka 400 foton, anteck- 
ningar, brev, kartor mm. Vidare finns har 
domböcker från 1600-talets Värmland, 
avfotograferade skattelangder från Riks- 
arkivet, köpebrev från 1700-och L 800- 
tal, timmerkontrakt mm. 

Anna Forsberg och Niclas Persson är 
anställda för att föra det har projektet i 
hamn. De utarbetar arkivsystem genom 
Varmlands Museums SESAM-projekt 
som startas upp i år. De svarar gärna på 
frågor om arkivet. 

Adress Finnkulturcentrum, Box 23, 
685 21 Torsby. Telefon 0560- 123 13. Fax 
0560-10531. 
e-mail: finnkulturcentrum@tordata.se. 

Tidskrifter om finnforskning 
För er som ar intresserade av finn- 

forskning eller har finska rötter i Värm- 
land, Vasterbergslagen och Norge, finns 
de båda tidskrifterna "Finnkultur" och 
"Finnmarken förr och nu". 

"Finnkultur" är en efterföljare till den 
tidigare "Finnbygden" och ges ut av den 

svenskhorska föreningen Solör Varm- 
lands Finnkulturförening (SVFF). Den 
utkomer med fyra nummer per år (i mars, 
juni, september och december). Med- 
lemsavgift: 100 krlår. 

Redaktör: Torbjörn Bakken, N-2422 
Nybergssund, Norge. Telefon 00947- 
62544426. 

Närmare informationer om "Finn- 
marken förr och nu" kan fås från redak- 
tören Lars-Olof Herou, Gastgivaregatan 
12.77 1 00 Ludvika. Telefon 0240- 16960. 

Mats Sjökvist, Sundbyberg 

värmlänningar 
i förskingringen 

I Eksjö rådhusrätts protokoll av 
den 6 mars 1709 har jag funnit föl- 
jande: 

"Hans nåde högvälborne herr ba- 
ron och landshövdingens brev av den 
1 mars nastlidna upplästes av inne- 
håll att en kvinnsperson vid namn 
Stina Pihl i Värmland och Rudskoga 
socken och sätesgården Äng, fött 
barn och sedan givit sig på flykten, 
berättandes att hennes man skall vara 
löjtnant under Skånska regementet 
och heta Carl Skotte, anbefallande 
magistraten samma kvinnsperson 
efterspana låta, och dar hon igen- 
finnes till Jönköpings slott behörigen 
avställa låta till vidare rannsakning 
om detta mål." 

Sätesgården Äng ligger dock inte 
i Rudskoga utan i grannsocknen Ny- 
sund! 

En av utställarna vid slakt- 
forskardagarna i Växjö var Genea- 
logiska Samfundet i Finland som vi- 
sade en mängd intressant litteratur. 
Bland annat fanns dar en diger bio- 
grafi över präster i Ingermanland 
som under hundra år hörde till 
Sverige. Nar jag bladdrade i den rå- 
kade jag se en värmlänning som 
hamnat i denna tämligen okända 
baltiska provins, kyrkoherden i Jar- 
visaari, Brynolf Arvidsson Govinius, 
född 1629 i Eskilsäter. 

Lars-Guntzar Sander 

Fortsätt från Foreg sida 

göra detta så kontakta någon datorvan 
person i din närhet eller någon DISGEN- 
fadder. Sedan finns ju också värre saker 
som kan handa med datorn: hårddisk- 
krasch, brand, stöld osv. 

Slutsatsen är att man kan dessvärre 
inte lita på datorer till 100 procent. Bote- 
medlet mot kännbara dataförluster ar 
sakerhetskopiering. Du kan läsa om 
sakerhetskopiering med hjälp av DIS- 
GEN i manualen sidan 39. 

Det finns en viktig komplettering 
att göra till det som står dar: Kör all- 
tid Kontrollera Relationer som finns i 
menyn Personer innan sakerhetskopie- 
ringen görs. 

Det har visat sig att vissa typer av fel 
i persondata inte ger sig tillkänna förrän 
man vill visa en viss person. Beroende 
på omständigheterna kan det ju dröja 
länge och felaktigheterna blir alltså över- 
förda till säkerhetskopiorna. Genom att 
köra Kontrollera Relationer så laser DIS- 
GEN varje persons data och finns det fel 
så marker man det. Gör då ingen 
sakerhetskopia utan las tillbaka den se- 
naste du gjort. 

Förväxla inte felaktiga persondata 
med rapport om saknade relationer. De 
förra gör att DISGEN kraschar medan 
de senare redovisas på skärmen och du 
bör svara Ja på frågan om de skall korri- 
geras. Efter korrigering kan sakerhets- 
kopieringen genomföras på vanligt satt. 

För den som ar lite mer händig och 
kan mycket data kan de sakerhetskopie- 
ringsprogram användas som finns i DOS 
eller Windows: MSBACKUP till exem- 
pel. De har möjlighet till komprimering 
av data och är bättre på att hantera vissa 
typer av diskettfel. 

Lars Blomberg 
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Föreningen för Smedslaktsforskning (FSF) 

Föreningen bildades 1994 som en följd 
av det projekt Ulf Berggren med flera 
drivit för att utforska och ge ut Sveri- 
ges smedslakter före 1800. Meningen 
ar att alla ute i landet som vill arbeta 
aktivt i projektet ska vara med i för- 
eningen. Projektet innebar bland an- 
nat att så många som möjligt väljer en 
eller flera socknar med bruk dar de 
registrerar alla smeder ur 
kyrkböckerna. 

Föreningen har startat en databas för 
registrering av smedslakter, och ger ut 
skriftserien Svenska Smedslakter, se 
nedan. Medlemskap för 1996 löses enk- 
last genom att satta in årets medlemsav- 
gift 70 kr på föreningens postgiro 84 28 
2 1 - 1.  I priset ingår 2 nummer av Sven- 
ska smedslakter samt 4 medlemsblad. 

Föreningens adress c/o Agneta Lilie 
von Rosen, Utflyktsvagen 17, 168 41 

Bromma. Varje nummer av skriftserien 
består av cirka 48 sidor och innehåller 
ett par olika smedsläkter. Det går att köpa 
enstaka häften för 30 kr styck genom att 
satta in beloppet på föreningens postgiro. 

Nr l omfattar slakterna Garneij och 
Köhler (utgiven augusti 1996). Nr 2 
innehåller Swartling och Asp (augusti 
1997). Nr 3 ska innehålla bland andra 
Stockhaus. Har du en smedslakt som ar 
så pass utredd att den kan publiceras. 
skicka in den till Ulf. Skicka också gärna 
in annat material till exempel om du har 
uppgifter om en gren av en smedsläkt. 

Smedslistor för östgötska bruk finns 
i föreningens utgåva "Ur östgötska 
hammarting 1700-05" av Mari-Anne 
Olsson. Den består av listor på smeder 
för de östgötska bruken, utdragna ur 
Bergskollegiums hammarting (det vill 
saga de domstolar som tog upp brott och 

tvister som hade med brukshanteringen 
att göra). Har raknas alla som arbetade 
vid de östgötska bruken. Åren 1700-05 
tillhör de basta åren för dessa listor, ef- 
tersom inte bara de som är anställda res- 
pektive år raknas upp, utan också vilka 
som inte ar kvar sedan föregående år, 
med uppgift om dödsfall eller vart de flyt- 
tat. Skriften kostar 40 kr och beställes 
genom att satta in denna summa på FFS- 
postgirot. Harmens register är ett bruks- 
register på Riksarkivet. Ulf Berggren har 
fört över det till dator, och det säljs av 
FFS. Om du skickar en diskett (PCIMac) 
får du det för 10 kr, annars på papper för 
20 kr. Det kan också hämtas på http:// 
www.aalnet.aland.fi:80/Cloudia/ 
hskogsjo/geneal.htm. Skicka disketten 
till Ulf Berggren, Stridsbergavagen 2, 
163 58 Spånga och satt in pengarna på 
FFS-postgirot. 

Stavnas födde 1687-1920 

släktforskaren Jan Thimberg i Hud- 
dinge har utfört ett jättearbete för 
släktforskningen genom att läsa Stav- 
näs församlings alla födelseböcker 
1687-1920 och skriva in uppgifterna 
från dessa till en databas i DBase-for- 
mat. Den innehåller 15490 födslar med 
födelsedatum, fader, moder, ort och en 
mängd andra notiser som funnits i 
födelseböckerna. 

Värmlands Släktforskarförening er- 
bjöds utgivningsratten. Databasen var på 
cirka 9 Megabyte (Mb) som av tryck- 
tekniska skal lätt kunde delas i 3 delar, 
1687-1775, 1776-1850 och 1851-1920. 
Programredigeringen har utförts av Gun- 
nar Jonsson och Harald Persson har fär- 
digställt 97 1 manuskriptsidor för tryck- 
ningen. De 3 volymerna finns nu färdiga, 

se annonssidorna. Stavnas vigde och 
döde samt Varmskog födde, vigde och 
döde ligger nu i tur att ges ut. 

Detta är ett av många exempel på vad 
lagarbete innebar. Den som kan och vill 
läsa gaminal handskrift gör detta. Stra- 
tegin med programhantering och inte 
minst val av dataprogram, utskrift och 
tryckteknik kräver specialkunskaper av 
annan art. 

Varmlands Slaktforskarförening in- 
riktar sig bland annat på att ge ut forsk- 
ningsresultat. Men kontakta föreningen 
först innan Du börjar skriva av kyrk- 
böcker. Arbetet med just Din församling 
kanske redan ar gjort. Vi har ett antal 
värmlandsförsamlingar som finns i far- 
diga manuskript men som inte tiden räckt 
till för utgivning av. 

Harald Persson 

Gästgivarättlingarna 
från Everlöv 

Britta Johansson i Långserud har sant 
in nedanstående poem av signaturen 
WERP, hämtad ur Per G Nilssons bok 
"Gastgivarättlingarna från Everlöv". 

Farfars Farfar i kyrkboken gömd 
förblir inte langre okänd och glömd. 
Mormors Mormor från flydda dar 
blir inte langre som skuggestalt kvar. 
Ur-farbröder görs materiella 
och forntids mamseller blir aktuella. 
I vår flyktiga tid känner nämligen vi 
ett nostalgiskt behov av genealogi. 
När vi tycker oss sakna mark under föt- 
terna 
plöjer vi fram ur arkiven rötterna. 

Britta Johansson, Långserud 
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AnRopet 1996:4 (StorStockholms 
Genealogiska Förening) På två sidor i 
detta nummer redogörs för "Nya böcker 
om Värmlandn. 
Diskulogen okt 1996 (Föreningen DIS) 
Efterlysning avseende Fryksände (Johan 
Berggren). 
Gränsposten okt 1996 (Gränsbygdens 
släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 
Östfold) Efterlysning av slakten Björn- 
feldt på Mårbacka, Östra Ämtervik. 
JlS-nytt sept 1996 (Jämtlands lans slakt- 
forskarförening) Sten Jacobsson har skri- 
vit en bok "Långväga" som handlar om 
arbetsvandrande värmlänningar i Härje- 
dalen. Dessa finns aven i en databas. 
Nieverkonten 1996:3 (Åsnes Finnskog 
Histonelag) "Lina Martinsdatter Holtet, 
f Ramsli og hennes aner (2)" av Rolf 
Rönning. 
Näverluren 1996:3 (Varmlands Hem- 
bygdsförbund) "Amerikabrevet". Skrivet 
av Christofer Pettersson från Rammen f 
1821, som utvandrade 1868 med hustru 
och tre barn till Kansas. 
Slakt-Eken 1996:3 (Blekinge Slakt- 
forskarförening) I "släkttradition och 
verklighet" skriver Mikael Lejdeby bland 
annat om sina anfader i Syssleback 
(Honkainen) och Vitsand. 
Slakthistoriskt Forum 1996:4 (Sveriges 
Släktforskarförbund) I "Stamma 1 9 9 6  
avslöjar Elisabeth Thorsell att hon hål- 
ler på att bygga upp en databas med folk 
från Nordmarks socken. Detta nummer 
innehåller efterlysningar berörande Gra- 
va, Hammarö, Nedre Ullerud (Arnästorp, 
Dejefors) och Stora Kil. 

Slakt och Havd 1996:2 (Genealogiska 
Föreningen) "Handelsmannen Jacob 
Paulin i Mariestad och hans familj" av 
A Dujberg och S Wallerstedt. Handels- 
mannen Aron Paulin (1759- 18 10) i Filip- 
stad och Kristinehamn nämns. 

Alingsås Släktforskare aug 1996 
(Alingsås Slaktforskarförening) Lant- 
mäterihandlingar av Thor Sjöberg. 
Diskulogen okt 1996 (Föreningen DIS) 
"Projektet Kyrkböcker on-line" 
Gransposten okt 1996 (Gränsbygdens 
Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 
Östfold) "Ur: Lego-stadga för Husbönder 
och Tjenstehjon" av Roland Olsson. 
Hallandsfararers Information sept 
1966 (Hallands Genealogiska Förening) 
"Slå vakt om Din ratt" av Love Janson 
(sekretesslagen). 
Medlemstidskrift for Fagersta Slakt- 
forskare nr 14 (Sällskapet Släktforskar- 
ne) Om Emigrationen från Sverige. 
MGF-Nytt 1996:3 (Midalva Genealogi- 
ska Förening) "Klockaren i helg och 
söcken" av GunnarJohansson. 
Slekt og Data 1995:3 (DIS-Norge) 
"1600-tallets kilder" av Sivin Skahjem. 
Wåra Rötter 1996:3 (Tjust Slakt- 
forskarförening) "Båtsmansliv på 1800- 
talet" av Johan Oskar Humbla. 
Vastgötagenealogen 1996:3 (Vastgöta 
Genealogiska Förening) "Torparnas liv 
och villkor" av Anna Johansson. 

Resor, Östergötland och Varia 
"Släktforskarnas årsbok 1996" utgiven 
av Sveriges Slaktforskarförbund, red Hå- 
kan Skogsjö, Karlstad 1996, inb, 35 l si- 
dor, ill, kartor, källförteckningar, ISBN 
91-87676-13-3. Pris medlemmar 240 kr, 
övriga 365 kr. 

Årsboken har tre delar: Resor, Öst- 
ergötland och Varia. Rubriken "Resor" 
ar något långsökt men det har mindre 
betydelse. Bengt Hjord skriver om bergs- 
rådet Daniel Tilas svenska resesamlingar. 
Tilas eget register över de orter han be- 
sökt återges och har ar Värmland rikligt 
representerat. 

Mikael Lejdeby skriver om " 1600- 
talets båtsmän och förflyttningen av flot- 
tan till Karlskrona". En något svårsmält 
uppsats för den som ej är speciellt be- 
kant med ämnet. Men båtsmansforskaren 
finner här med stor sannolikhet många 
intressanta uppgifter. 

Lurs Hallberg skriver om "Svenska 
katolska präster i USA på 1870-talet". 
Man laser här med speciellt intresse om 
svenska katolska familjer i Sverige un- 
der 1700- och 1 800-talen. Åtminstone 
jag fick lära mig i skolan att katoliker 
inte hade något som helst existensberat- 
tigande i vårt land på den tiden. Men det 
var alltså en sanning med modifikatio- 
ner. 

Det ar många släktforskare som i sin 
lokala medlemstidning brukar återge en 
tör länge sedan timad händelse. Men allt- 
för ofta ar författaren så inne i sin forsk- 
ning att han glömmer bort att läsaren inte 
har samma kunskaper som han själv vad 
gäller geografiska förhållanden och be- 
rörda personers inbördes relationer. Alla 
vi som skriver om en händelse i gången 
.id bör noga läsa Håkan Skogsjös upp- 
sats "Stenen som minner om en drunk- 
lad löjtnant". Har har vi ett lysande ex- 
mpel  på hur man levandegör historia. 
Kartor och fotografier bidrar till att 1a- 
;aren hänger med i händelseförloppet på 
:tt satt som man ofta saknar i liknande 
;kildringar. Kort sagt: det är så har det 
;kall göras! 

Fortsättning sida 22 
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"Med rötter i Centraleuropa" heter 
Carl Szabads uppsats. Författaren berat- 
tar på ett medryckande och spännande 
satt om sina slaktforskarresor till Ruma- 
nien och Frankrike. 

Arsbokens östgötadel inleds med en 
uppsats om "Borgmästarval i 1600-talets 
Söderköping" av Björn Helmfrid. En 
matnyttig berättelse för alla som har 
anfader bland borgerskapet. Författaren 
beskriver bland annat hur statsmakterna 
blandade sig i valet av borgmästare. 

Bo Lindwall bekräftar sin stallning 
som produktiv och framstående släktfors- 
kare i "Tage Danielssons förfäder". För- 
fattaren redovisar 39 sidor (12 genera- 
tioner) med anfader till den kände 
östgöten. Ett mycket gediget arbete. 

Jan Liedgrens (+) uppsats heter 
"Plock ur min farfars antavla". En bra 
rubrik för det är litet småplock. 

De flesta är val vid det har laget med 
anledning av emigrationsåret ganska 
matta på berättelser om utvandrare. Trots 
detta lyckas Elisabeth Thorsell ytterli- 
gare fangsla läsaren med "Utvandring 
från Östergötland". 

Olle Elm skriver om "Tre slakter från 
Kisa, NymadNyberg, Jem med Vernsten 
& Sparf". Det är en genealogisk uppsats 
av det klassiska slaget vågar jag påstå. 
Ett arbete som vittnar om en mycket se- 
riös släktforskare. Den omfattande not- 
apparaten och källförteckningen ar av 
sådant slag som man absolut måste läsa 
för inte riskera att missa eventuella tips. 

Vana inleds med en lång uppsats om 
"Johan Bures slaktbok över Bureatten - 
tillkomst och tillförlitlighet" av Urban 
Sikeborg. På ett förtjänstfullt och över- 
tygande satt reder författaren ut vad som 
egentligen är myt och vad som ar verk- 
lighet kring Bureatten. Uppsatsen är en 
sammanfattning, komplettering och till- 
rättaläggande av tidigare forskning kring 
denna slakt till vilken många slaktfors- 
kare leder tillbaka sina anor. Men nog 
blir fler sörmlänningar an undertecknad 
en smula betänksamma då Stenkvista 
pastorat placeras i Småland och strang- 
nasbiskopen Zebrozynthius får sitt namn 
stavat "Zabråzynthius"! Är det några nya 
stavningsregler inom språkvetenskapen 

som språksekreteraren Sikeborg tillam- 
par? 

Pontus Möller skriver om "Jonas 
Sundel, rikshistonografen som gick upp 
i rök". Författaren berättar om hur han 
vaskat fram en bortglömd "kandis" från 
1600-talet. Som vanligt skriver f d 
riddarhusgenealogen elegant och med 
glimten i ögat. 

Ingeborg Brunkhorst redogör för en 
lång process ur Höks härads dombok ti- 
tulerad "Mordbranden i Ranneslöv". Hon 
visar hur mordbrännaren klarade sig 
undan straff genom att blåneka. Slutli- 
gen underhåller Olof Cronberg läsaren 
med en uppsats om oxhandlaren Anders 
Brun i Vimmerby. En del forskningstips 
serveras tillsammans med inblickar i den 
omfattande småländska oxhandeln. 

Lars-Gunnar Sander 

Dagboksanteckningar från Eksharad 
"Andreas Piscator och Bengt Piscator. 
Anteckningar 1700-1758" bearbetade av 
Mats Hellgren. Karlstad 1996, häftad, 
186 sidor, ill, kartor, personregister. Kan 
köpas från Varmlands Slaktforskar- 
förening, se annons. 

Det har ar almanacksanteckningar 
som är skrivna av två kyrkoherdar i Eks- 
härad, far och son. Originalen finns 
spridda på olika arkiv. Men Mats Hell- 
gren i Göteborg har nu bearbetat dem, 
sammanfört dem i en bok och därmed 
gjort dem lättillgängliga för en större 
läsekrets varibland Ekshärads-forskama 
bör vara självskrivna. 

Bengt Piscators handstil är bara cirka 
1 mm hög varför läsning och tolkning 
av densamma torde vara en aktningsvärd 
prestation. Andreas Piscators anteck- 
ningar ar från åren 1700- 1717. Det ar 
ofta korta noteringar om väderlek, am- 
betsförrattningar, resor och speciella han- 
delser. De ar dock inte kontinuerligt 
förda. Ibland fördes anteckningarna dag 
för dag men det kunde aven vara veckor 
innan nasta notis gjordes. 

Sonen Bengts anteckningar ar från 
två år, 1753 och 1758. De är betydligt 
noggrannare. De fördes för varje dag och 
handlar om familjetilldragelser, gäster, 
resor, ambetsförrattningar, avgångna och 

erhållna brev, arbeten på jordbruket samt 
väderleken. Man får här en ganska god 
bild av hur en kyrkoherdes liv kunde te 
sig under 1700-talet. Personregistren 
omfattar fjorton sidor och här kan säkert 
en och annan varmlandsk släktforskare 
finna någon anfader eller anmoder. 

Lars-Gunnar Sander 

Finska rötter i Mangskog 
"Finnattlingar från Slobyn, Del I Jertrud 
Michelsdotter" av Kenneth Larsson. För- 
laget Ancenstor, Arvika 1996, inb, 430 
sid, ill, kartor, ort- och personregister, 
ISBN 9 1-9-721944-4. 

Närmare 8000 personer redovisar 
Kenneth Larsson, giganten inom värm- 
ländsk släktforskning, i denna slakt- 
utredning. Det ar ättlingar till Mang- 
skogsfinnen Jöran Simonsson och med 
dem ingifta personer som spårats upp. 
Ändå är detta bara första delen. Del II 
och del III är på gång. 

I förordet säger författaren att boken 
inte i första hand är gjord för dagens 1a- 
sare utan i stallet tänkt som en uppslags- 
bok för kommande generationer. Men jag 
tror nog att dagens läsare med största 
förtjusning kommer att använda verket 
som uppslagsbok, ungefar som en del 
laser taxeringskalendern. Nyfikna på vår 
nasta är vi val alla mer eller mindre. Här 
kan man ju hitta folk som man är slakt 
med, känner och kanske framför allt har 
kant. För varje ättling finns en kort no- 
tis om äktenskap, samboförhållande, 
barn, sysselsättning, bosättning mm. 

På några korta rader lyckas författa- 
ren ganska val karaktärisera en person. 
Har kan man till exempel läsa om det 
gamla paret som bodde intill en telemast 
och var tvungna att bära hjälm både ut- 
omhus och inomhus till skydd mot 
nedfallande is! Eller finnattlingen som 
är ingift i en kand adelssläkt och tillsam- 
mans med maken arbetar som missiona- 
rer i Sibirien av alla stallen. 

Kändisar kan man också finna har. 
Vid en hastig genombläddring stötte jag 
på Håkan Hagegård (men varför kallas 
han sångare och inte operasångare?) och 
Kjell Alinge, enligt min mening världens 
roligaste radiopratare. Namn- och ort- 
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registren ar föredömliga. Dock har jag 
en liten anmärkning beträffande ort- 
registret. Sockennamnen borde ha för- 
setts med lanstillhörighet. Ett Floda t ex 
finns i D och W, Kila i D,S och U samt 
Lanna i C och D. Ej heller i texten fram- 
går det vilket Floda eller Lanna som av- 
ses 

Men utan tvekan är detta verk, om- 
fattande elva generationer, ett utomor- 
dentligt uppslagsverk för släktforskarna, 
Så snart dessa börjar utnyttja boken ar 
jag rädd för att författaren blir överhopad 
med frågor om nar del II och III kom- 
mer ut. 

Lars-Gunnar Sander 

Svenskamerikanska kandisantavlor 
"24 Famous Swedish Americans and 
their Ancestors. A Collection of Ancestor 
Tables". Ed. Bo Lindwall. Sveriges Släkt- 
forskarförbund, Stockholm 1996, 284 
sid, ill, ort- och personregister, ISBN 91- 
87676- 17-6. Säljes genom förbundet, se 
prislista i Släkthistoriskt Forum. 
Slaktforskarförbundet uppmärksammar 
Migrationsåret 1996 genom att ge ut en 
trevlig bok med 24 svenskamerikanska 
kandisantavlor. Boken är riktad främst 
till en amerikansk publik, och språket ar 
engelska. 

Boken ger tips för amerikaner som 
vill finna svenska ursprung. Läsaren in- 
formeras om svenskt källmaterial, namn- 
skick och arkivvasen. Persongalleriet 
bland antavlornas probander är mycket 
blandat. Här finns en uppfinnare, tre för- 
fattare, två nobelpristagare, en president- 
hustru, flera film- och TV-stjärnor med 
flera. Alla är inte 100 % svenskättlingar, 
varför dessas antavlor inte publiceras i 
sin helhet. För serietecknaren Bud Grace 
redovisas till exempel endast hans far- 
mors fäderne. Grace vill inte tillkännage 
sin ålder, han anges som född 25 januari 
19xx. Författaren Carl Sandburg har- 
stammar från Erik XIV via en dotter 
vars mor var frillan Agda Persdotter. 

Jag skall här kort beröra de antavlor 
som har värmländskt innehåll. Månfara- 
ren Buzz Aldrin härstammar på fädernet 
från smedslakten Aldrin i Norra Råda, 
men har också djupa rötter i Sunne, Lys- 
vik, Fryksande, Ekshärad och Dalby. För- 
fattaren Ray Bradbury har rötter i Da- 
larna med utlöpare i Gåsborn. Affärs- 
mannen Curtis Carlsons farmor var född 
i Svenstorp i Sunne och hennes anor 
finns i denna socken samt i Östra Am- 
tervik. Uppfinnaren John Ericsson var 
som alla vet född i Långbanshyttan i 
Färnebo och hans förfader har också bott 

i denna bygd sedan 1500-talet. 
Filmstjärnan Melaine Griffith (tidi- 

gare gift med Don Johnson) har anor i 
Västergötland och på Dal och överras- 
kande nog i Smarslid i Tveta. Förmodli- 
gen var hennes förfader bekanta med 
recensentens ff mm mf, Sven Smerström, 
som var soldat i Smärslid vid denna tid. 

Högsta domstolens ordförande (Chief 
justice) William H Rehnquist utnamn- 
des till årets svenskamerikan 1993 och 
besökte då Sverige och sin farfars födelse- 
plats i Lene, Frykerud. Längre tillbaka 
finns anorna också i Boda, Grums och 
Brunskog. Rehnquist kan också räkna sin 
härstamning från kyrkoherdar i Brun- 
skog på 1600-talet. Rehnquist torde vi 
få se på TV vid presidentinstallationen i 
januari. 

Utarbetandet av antavlorna har varit 
ett lagarbete mellan olika forskare, de 
flesta välkända namn för läsare av Släkt- 
historiskt Forum. Arne Linnarud i Karl- 
stad har utrett slakter i Sunne. Boken ar 
en idealisk gåva till slakten i Amerika, 
men ar också mycket givande för sven- 
skar i Sverige. Kanske du har gemen- 
samma anor med någon av dessa kan- 
disar? 

Carl-Johan Ivarsson. Saffle 

Om "master Giöra" Aldrin 
I The Bridge-Emigranten nr 3 1970 årg 
2, är skrivet "Göran Andersson Aldrin 
kom år 1736 till Geijersholm tillsam- 
mans med sin familj i samband med att 
den hammaren byggts. Han vigdes 1732 
i Ransater vid Christina Catharina 
Henriksdotter Gevert. Hon kom sanno- 
likt till Ransater från Gullspång och fa- 
dern torde ha varit Henrik Andersson 
Gevert som var mästersmed vid Årås 
bruk i Södra Råda. Varifrån Göran kom 
är däremot okänt." 

Efter förfrågningar från bland andra 
mig närboende Aldrinare som vill veta 

sina rötter, beslöt jag göra ett försök att 
hitta ratt Göran med hustru Catharina 
längre bakåt i tiden. 

Födelseboken i Alsters socken har: 
"1709 den 2 januari föddes hammar- 
smeden Anders Hindrikssons och hus- 
tru Elin Jönsdotters barn vid Gunneruds 
bruk, döpt af Cappellanen samma dag 
vid namn Giöran. Faddrar: patron herr 
Anders Åman, handelsmannen herr Ab- 
raham Ek i Karlstad, madame Anna 
Carlberg, madame Maria Knöppel." 

Tidigare forskare tror att namnet Al- 
drin kan vara taget efter en värmländsk 

ort som börjar på Al eller Ald. Därför 
sökte jag på Alster. 

I samband med inflyttningen till 
Stjarnsfors får Göran Andersson med 
familjen "för första gången familje- 
namnet Aldrin noterat i bruksböckerna". 
Detta var i januari 175 1. Mellan åren 
1709 och 175 1 kallades han Göran An- 
dersson. Från år 1701 finns Anders 
Hindriksson med hustru Elin Jönsdotter 
i Gunneruds bruk, Alster såsom fadder 
vid barndop. Deras egna barn ar födda 

Fortsättning sida 24 



( ~ ä t m l a n d s ~ n o r  1996:4 - Sida 24 ) 

Göran Aldrin 
fortsättning från sida 23 

dar och har namnen Petter 1704, Jöns 
1707 och Göran 1709. Alla barnen har 
samma faddrar. Nämnde Jöns född 1707 
ar själv fadder till ett av Görans barn i 
Geijersholm år 1739. 

Anders Hindriksson och Elin Jöns- 
dotter vigdes i Alster 26 oktober 1699 
vid Gunneruds bruk. Anders var ham- 
marsmed vid Gunneruds bruk. Vid slu- 
tet av 1600-talet fanns vid Alsters jam- 
bruk smeden Olof Gris och vid Gunne- 
nids bruk Carl Gris och Gewert, vilket 
namn även Görans hustru bar. 

Ur Ransaters vigselbok: "1732 12 
mai, drängen Jöran Andersson - pig(an) 
Catharina Hindriksdotter 5 0  (morgon- 
gåva). I Ransater förekommer Göran som 
fadder 1727 tillsammans med Joh Abra- 
hamsson "Giöran Andersson på Nedre 
Ransaters bruk", 1727 tillsammans med 
Joh Abrahamsson "dr(angen) Jöran An- 
dersson", 173 1 tillsammans med master 
Joh Abrahamsson, Hendrik Adamsson, 
Erik Hindrikssson, "Giöran Andersson". 

Nu finns även Catharina Hidriksdot- 
ter bland faddrar i Ransater år 1731 
"Catharina Hendriksdotter" tillsammans 
med Hend:(rick) Adamsson och Erik 
Hindriksson. 

Vidare forskning leder till Visnums 
socken och Jonsbols bruk. Mästaren he- 
ter Erik Gafvert år 1735. Göran kallas 
"mastersven". Förste sonen Henrik född 
1733 på okänd ort. I Visnum 1733-40. 
Här föds andre sonen AndreastAnders år 
1736 vid Bjömeborg. "Mastersven Gö- 
ran Andersson fått pass på Uddeholm 
den 28 sept 1736, hustru Catharina 
Henriksdotter." Samma år i Visnum, 
"Bjömeborgs hammare: Henric Adams- 
son Gevert med hustru - - - fått pass på 
Uddeholm 2819 1736". År 1736 bor fa- 
miljen vid Geijersholm, Norra Råda, och 
Göran kallas "master". Har föds Göran 
Anderssons och hustru Catharina Hen- 
riksdotter Geverts 10 barn varav två sö- 
ner med namnet Adam dör som spada. 
Göran är "död af olyckelig stöt" den 1772 
7112 i Stjemsfors, Norra Råda. 

Om Catharina: Ur födelseboken i 
Amneharad, Skaraborgs lan: "1703 29 
april, Hindricks vid Hammaren barn 
Catharina. Faddrar Mattias hammar- 
smed - - - i lilla Åhråhs, hustru 

Catharina Wollyn." Catharinas föräldrar 
vigdes i Amneharad: "1703 18 januari 
hammarsmedsgesallen Hindrick Adams- 
son Gafvert och Ellika Eriksdotter". En- 
ligt en anteckning var Henrik Gefwert 
hammarsmedsmastare vid Ribbingsfors 
bruk, född omkring 1680 och död någon 
gång mellan 1746 och 1750. Catharina 
dog 1773 1511 i Norra Råda. Hennes mor 
Ellika Eriksdotter dog 1743 2013 också i 
Norra Råda. 

För fadern har jag inte funnit något 
säkert dödsår. Födelseboken i Amneha- 
rad har aven barnen: Maria född 1705 
gift Hult, Erik född 1708, Ellika född 
17 11 gift med mästersmeden Anders Sjö- 
berg, Adam född 17 15, Johan född 1717, 
Abraham född 1722 (har var modem 49 
år?). Beträffande alla nämnda faddrar 
återfinns de hos Geverts i Amneharad 
och i Norra Råda vid makarna Aldrins 
barndop. 

Finns det någon släktforskare som 
håller med mig om födelsetiderna och 
födelseplatserna för Göran Andersson 
och Catharina Henriksdotter Gevert? 
Vore roligt om jag hittat "ratt". 

Janet Lefler, Skoghall 

I öknen 
Dagen när tiden stod stilla 

Solen var borta i töcken 
Vindarnas gud 

Förvirrad och galen 
Med timglasets sand 

Förblindade mig 

Men min hand ledde mig 
Eller du kanske 

Hittade mig 
Tillsammans vandrade vi 

I en värld där minnen 
Skymtade som skuggor 

Du blandade mig med skönhet 
Din röst gav mig 

Dina tankar 
Saharas ros, vacker och tidlös 

Stelnad i tiden 
När värmen formade dig 

Harald Persson 
Saharas ros är en stelnad kristallbildning 
formad som en ros 

Värmland och 
Kronoberg 

Kronoberg ar jämte Gotland de enda 
Ian i landet där vi helt saknar med- 
lemmar. I Växjö sökte vi råda bot på 
detta genom att erbjuda en liten pre- 
sent till de första kronobergare som 
anmälde sig som medlemmar. 

Men ack vad vi misstog oss! Kontak- 
terna mellan de båda lanen i äldre tider 
synes ha varit obefintliga, eftersom de ej 
satt några spår efter sig i slaktforskar- 
kretsarna. Men det finns ju i alla fall ett 
undantag - Esaias Tegnér! Och i detta 
sammanhang vill vi erinra om att 150- 
årsminnet av den värmländske skalden 
och vaxjöbiskopens död högtidlighölls 
den 3 november. 
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316. En faster till mig avled för några år 
sedan och efterlämnade en hel del gamla 
fotografier, bland annat från Dömle i 
Nedre Ullerud, där min farmors far var 
kusk hos brukspatron Carl-Elis Anders- 
son under sista hälften av 1800-talet. 
Tyvärr saknade de flesta fotografierna 
text, men vissa personer har kunnat iden- 
tifieras. Dock återstår en del att identi- 
fiera, bland annat nedanstående två fo- 
tografier av "före-och efterkaraktär". Så 
vitt jag vet har ingen i min egen släkt 
lidit av en sådan extrem åkomma som 
syns på bilden tagen hos fotograf Gösta 
Florman i Karlstad. Jag undrar om nå- 
gon medlem kan sprida ljus över vem 
mannen på bilden ar. Troligen ar han 
alltså från Dömle i Nedre Ullerud. 
Peter Funke 
Gladiolusgatan 5 G 
431 61 Mölndal 

317. Jag söker 
a) Uppgifter om föräldrar till Lars Olofs- 
son f 17?? i Upperud, Nyed sn, senare 
bosatt i Nolby och Norra Rådom, samma 
sn. Tänkbara namn på hans fars sida kan 
vara Jespersson och Torbjörnsson. 
b) Föräldrarna till ovanstående Lars 
Olofssons hustru Malin Ivarsdotter, f 
1709 i Upperud. I mantalslängderna 
finns ett  tänkbart namn på fadern,  
smeden Ivar Andersson vid Molkoms 
hamrar, men jag har inte hittat några 
uppgifter om detta i Nyeds födelse- 
längder från denna tid. 
Mats Sjökvist 
Götgatan 2, 4 tr 
172 30 Sundbyberg 

318. Jag söker upplysningar om gruv- 
brytaren Adolph Lindberg 1753-1794 i 
Yngshyttan, Farnebo socken. Hans hus- 
tru, föräldrarna till båda samt deras barn 
och fami1.jernas levnadsförhållanden. 
Britta Johansson 
Srenbyn Solbacka 
661 96 Langserud 

Bild till fråga 316. Vem ar denne man? 

319. Jag söker uppgifter om glasmästaren 
Sven Tingström i Karlstad. När och var 
dog han och vad hette hans hustru? De- 
ras dotter, gift med Martin Dallmer, 
överskarare och filtmakare i Karlstad, 
dog 1772 vid Bråtens soldatboställe i 
Varnum. På en antavla skriven av Fryxell 
finns Sven Tingström samt ofullständiga 
uppgifter om hans förfader men ingen- 
ting om hustrun. Samtidigt vill jag passa 
på och tacka alla de som svarat på mina 
tidigare efterlysningar i VärmlandsAnor. 
Anna-Lisa Göransson 
Hotellgatan 12, 4 tr 
691 31 Karlskoga 
Telefon 0586-30609 

320. Jag söker förfader och syskon till 
Per Andersson Stenström, smed vid 
Munkforsen i Ransäter, enligt uppgift f 
1714 i Ransäter, Ransater, d 1783 i 
Ransäter. Gift första gången 1740 med 
Marit Olsdotter, andra gången 1743 
med Lisken Håkansdotter ( l  722-1789). 
Söker aven anknytning till Olof Sten- 
ström ( 1  737-1 gol), bruksbokhållare i 
Vase. Hans far Olof Stenström d 1759 i 
Vase. 
Gunnar Jonsson 
Alvhagsgatan 25 
661 40 SaDe 
TelefodFax 0533- 10559 
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Där inte annat anges sker beställning via postgiro 
SEK Sverige 46 96 60-5 

NOK Norge 0806 1944339 



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

Föreningsbrev 

I SVERIGE I 

PORTO BETALT 

Nu ar det grönt 
att trycka 

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

Varm lands mesta fullservicetryckeri! 


