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Redaktörens ruta
Som framgår av verksamhetsberättelsen för 2007, är vi
nu snart 1.200 medlemmar. Med den siffran är vi en av de
största släktforskarföreningarna i Sverige. Om man tittar
igenom de olika föreningarnas medlemstidningar kan man
också - utan att förhäva sig - konstatera att VärmlandsAnor
tillhör en av de mest innehållsrika.
Under fjolåret drog föreningen igång ett projekt ”Hela
Värmland”, som jag tror har stora möjligheter att fånga upp
och entusiasmera nya medlemmar runt om i vårt län.
Det är min förhoppning att de nybildade grupperna skall
se VärmlandsAnor som sin naturliga kontaktkanal.

Manusstopp för 2008:2 är 5 maj
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En anmoder i litteraturen.
Av Carin Andersson

När jag var barn på 1950-talet och
bodde i västra Jämtland var en av
mina favoritböcker Selma Lagerlöfs
”Mårbacka”. Den tröttnade jag aldrig
på att läsa om och om igen.
Dock var en av berättelserna lite
kuslig, den om den huvudlöse prästen
som spökade vid ”Vilarsten” och den
modiga bondhustrun, som genom att
lova spöket att hennes son skulle få
studera till präst, om hon fick slut på
spökerierna.
Men vem var hon då som Selma
levandegjorde och som var en av hennes anmödrar och till min förvåning,
även min.
Min mormorsfar var sexmänning
med Selma Lagerlöf genom att hennes anfader komministern Olof Morell hade fem systrar och en av dessa,
Annika Bryntesdotter blev en av mina
anmödrar från Ö. Ämtervik.
Hennes namn var Marit Olofsdotter från Ivarsbjörke, Sunne socken,
hennes far hette Olof Persson, och
moderns namn är för mig okänt.
Marit Olofsdotter gifte sig den 21
juni 1674 i Sunne med Brynte Jonsson
från Mårbacka i Ö. Ämtervik. Samtidigt gifte sig Bryntes bror, Mickel
Jonsson med Karin Esbjörnsdotter
från Gjutaregården, Sunne.
Man kan undra om bröllopsfesten
hölls på Mårbacka eller om det var
fest i de två brudarnas föräldrahem,
säkerligen var det en ståtlig vigselceremoni i Sunne kyrka med ett
dubbelbröllop
Marit och Brynte fick sju kända barn
som nådde vuxen ålder.
Förutom sonen Olof (Morell) fick
de sonen Jon död 1710, (30 år) och
döttrarna Karin, Margareta, Kerstin,
Annika och Catharina. Alla systrarna
nämns på vårtinget 1738 (§ 194) då
komministern Olof Morell fick fasta

på 5/6 i ½ Mårbacka. Då får vi även
veta att han fått 1/12 av sin faster
Ingeborg Jonsdotter för skötsel.
Brynte Jonsson dog 16 september
1708, 60 år, då skulle han vara född
omkring 1648 och Marit Olofsdotter dog 21/10 1720, 70 år och skulle
enligt detta vara född omkring 1644
i Ivarsbjörke.
Nu får man ta angiven ålder i de
tidiga dödböckerna med en nypa
salt och födelseåren jag angivet är ju
ungefärliga.
Marit nämns endast tre gånger i
källorna, vid vigseln 1674, vid sin
död 1720 och i domboksprotokollet
1724.
Det var ju mannen som svarade för
sin hustru och därför får man många
gånger inte veta hustruns namn i t.ex.
domböcker och liknande - tyvärr.
Marit hade flera syskon som nämns
på vårtinget 1724 då hennes son Olof
Morell kräver av moderns syskon och
syskonbarn att även han och hans
syskon ska få del i arvet efter den
avlidne brodern Markus Olofsson i
Ivarsbjörke.
Förutom Markus fanns syskonen
Per, Anna och Kerstin. Dessutom
nämns även en Ingeborg Olofsdotter
vars barn hade en 1/6 i Markus Olofssons efterlämnade fasta egendom.
Marits make, Brynte Jonsson från
Mårbacka, var son till Jon Jönsson
som uppbjöd Mårbacka första gången
på hösttinget 1648 (§27) .
På vårtinget 1651 fick han fasta
och då får vi veta att han köpt ½
hemmanet av kronan för 7 ½ rd och
av Sven Eriksson i Mörkerud hans
del för 3½ rd, av Nils Månsson i
Kvarntorp hans hustrus del för 3½ rd
och av Anna Eriksdotter i Arneby och
Ingiel Eriksdotter i Kvarntorp deras
del för 3½ rd.

För att betala detta hade han använt
sin senare hustrus Marit Bryntesdotters jordpengar, 5 rd från Sätered,
Gunnarskog.
Han hade också köpt av Nils Mickelsson i Kvarntorp, Marit Jönsdotter
i Skrötingerud, Ingeborg och Karin
Jönsdöttrar i Borgeby deras delar för
8 rd ”som för dem alla gåfvos Sven,
Ingiel, Amund och Ingeborg för att
deras fader Jöns Nilsson bortsålt deras
jord i Ås”.
Slutligen hade Jons förra hustru
Karin Eriksdotter ärvt en del i Mårbacka.(§42, vt 1651)
Jon Jönsson hade med första hustrun
Karin Eriksdotter sönerna Erik och
Jöns och med andra hustrun Marit
Bryntesdotter sönerna Brynte och
Mickel och döttrarna Karin och Ingeborg Jonsbarn.
De räknas upp på hösttinget 1670
(§ 39) och där får vi veta att Jon dött
samt att barnen i de båda kullarna
överenskommit att vardera kullen
får hälften av jorden i Mårbacka
men att senare kullen betalar 9 rd i
jämkning.
År 1681 på hösttinget (§ 62) uppbjuder Brynte Jonsson 5/6 i ½ Mårbacka
första gången.
Då hade han löst från sina syskon
Mickel och Karin deras delar, den
ogifta systern Ingeborg behöll sin del
som hon behövde för att få sin skötsel
på ålderdomen.
Detta var ett enkelt försök att kartlägga en bondhustru i Ö. Ämtervik som
tack vare sin sentida ättling Selma
Lagerlöf klev fram ur det okända.
Källor har varit förutom kyrkböcker
från Ö. Ämtervik, Gunnar Almqvists
”Sammandrag ur Frykdals härads
Domböcker 1602- 1740” i tre delar.
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Sockenbeskrivningar
Av Åke Hörnqvist

Bland hembygdsforskare och lokalhistoriker är sockenbeskrivningar ett
välbekant begrepp. Men jag förmodar
att motsatsen gäller bland släktforskare. Ändå kan vi hitta ett och annat
guldkorn, om vi har turen att det
finns en sådan beskrivning över vår
socken.
För många av oss glider släktforskningen över till att också vilja veta
mer om anförvanternas livsvillkor:
Hur såg deras vardag ut? Hur bedrev
de sitt arbete? Hur såg deras ekonomi
ut? Hade de något inflytande i lokalsamhället?
Svaren på dessa och liknande frågor är det få av oss som kan hitta i de
traditionella genealogiska källorna.
Vill vi komma i närheten av svaren,
får vi komplettera med de lokalhistoriska källorna. Utifrån dessa kan
vi kanske få en bild, som möjliggör
en kvalificerad gissning hur de egna
anorna hade det i helg och söcken.

Socken
Bjurtjärn
Boda
By
Ekshärad
Frykerud
Gräsmark
Huggenäs
Högerud
Kil
Lysvik
Norra Finnskoga
Norra Ny
Ny

2)

4

Kort bakgrund
År 1827 stadgades i en lantmäteriinstruktion att lantmätarna skulle
upprätta sockenkartor med beskrivningar.
Anledningen till detta var att man
ville ha fram statistiska uppgifter om
den dåvarande huvudnäringen, jordbruket. Lantmätarna ställde sig dock
kallsinniga till detta, av två skäl.

Upprättad Lantmätare
1)

1)

Den typ av sockenbeskrivningar, som
jag vill lyfta fram i denna artikel, är
sådana som är skrivna av personer
som var yrkesverksamma under
den tidsperiod, som beskrivs i deras
avhandlingar. Exempelvis kronofogdar, präster, provinsialläkare och
lantmätare.
Av dessa är det framförallt lantmätarnas beskrivningar som tilldragit sig
störst intresse. Av den anledningen
kommer huvuddelen av denna framställning att behandla deras alster

1857
1857
1849
1849
1855
1859
1847
1856
1853
1857
1855
1860
1860

C. W. Fröman
S. Dahlgren
A. Norrström
A. Stenbeck
C. Dahlman
C. Dahlman
C. Björk
N. Frykberg
C. Brattén
C. Schyllander
C. Maule
O. Södergren
G. Lindmark

Socken
Nyed
2)
Nysund
Segerstad
Skillingmark
Stavnäs
Sunnemo
Södra Råda
Trankil
Värmskog
Väse
Västra Ämtervik
Älvsbacka
Östra Fågelvik

För det första var de redan överhopade med skiftesförrättningar efter
stadgandet om laga skifte samma år.
För det andra var extraarbetet med
sockenbeskrivningarna uselt betalt.
1845 beslöt därför riksdagen att skjuta
till medel för arbetet plus att beskrivningarna skulle få räknas som merit
för lantmätarnas befordran.
Detta fick gynnsam effekt. Fram
till 1859, då instruktionen upphörde
att gälla, upprättades i hela landet 272
sockenkartor och 244 beskrivningar.
Det är alltså en förhållandevis liten
del av Sveriges socknar som begåvats
med dessa alster. Till de mer lyckligt
lottade hör dock Värmland, där 26
av 80-talet socknar har fått en sådan
beskrivning.
Fortsättning på sidan 6

Upprättad Lantmätare
1851
1852
1851
1850
1849
1858
1839
1848
1853
1859
1854
1851
1850

J. Lindberg
G. Kolthoff
N. Bergman
L. Eklund
B.A. Zetterberg
A. von Wachenfeldt
E. Hedborg
E.S. Björck
P.I. Warberg
E. Montan
O. Ignelius
J. Lindberg
J. Roman

Tabellen är hämtad ur John Engvalls inledning till "Beskrifning öfver Wermskogs socken"
men med tillägg av Bjurtjärns socken som tillhörde Örebro län fram till 1952.
Tillhörde Värmlands län fram till 1923. Idag är socknen delad mellan S och T län.

VärmlandsAnor 2008:1
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Av dessa har mig veterligen bara tre
beskrivningar överförts till trycket.

-

Värmskogs socken
Trankils socken
Stavnäs socken

Övriga finns tillgängliga i originalskick på Lantmäteriet i Gävle. Men
om du funderar på att ta kontakt med
dem, skulle jag rekommendera att
du först kontaktar den aktuella hembygdsföreningen utifall de har något
eget exemplar.

Innehåll
”Ramarna gavs i ett formulär från
1845, där en mängd rubriker togs
upp. Geografisk belägenhet och
beskrivning, invånarnas folkmängd,
lynne, klädedräkt, bostäder, seder och
bruk, näringarnas beskaffenhet och
avkastning, skolgången, fattigvården,
kyrkan, fornminnena – det är något av
det som behandlas.
Lantmätarna skulle dessutom i
en statistikbilaga redogöra för läget
hemman för hemman vad gäller brukningsdelar, torp, folkmängd, kreatur,
ägoareal, utsäde, skatter m.m.
Att ambitionen och förmågan att
beskriva växlade från lantmätare till
lantmätare säger sig självt.”
(Ur Peter Olaussons inledning till
sockenbeskrivningen för Stavnäs i
”Vid Glafsfjordens stränder”).
Mycket av texten är alltså med nödvändighet av typen ”hard facts”. Men
de är inplacerade i ett sammanhang
som ger pregnans åt levnadsvillkoren
och livsförhållandena vid en tidpunkt
som ligger strax före de stora samhällsförändringarna satt igång.
Befolkningstalen hade ökat kontinuerligt sedan slutet av 1700-talet men
ännu hade inte den stora utvandringen
börjat och inte heller utflyttningen till
tätorternas spirande industrier. Det
var också före järnvägarnas och de
förbättrade kommunikationernas tid.
Däremot var laga skifte genomfört
på många håll, vilket i kombination
6

med förbättrade jordbruksredskap,
gjorde det möjligt att hjälpligt livnära
den växande befolkningen. Men att
förhållandena var svåra, framhålls på
många ställen.

Äldre beskrivningar
Från 1700-talet finns de s k landshövdingeberättelserna. I en resolution från 1738/39 års riksdag ålades
landshövdingarna att till varje riksdag inkomma med berättelser om
tillståndet i länet med uppgifter om
topografi, folkmängd, näringsliv och
ekonomiska förhållanden m.m. Dessa
berättelser är sammanställningar av
uppgifter som lämnats av prästerna
socken för socken.
För värmländsk del är det lätt att
ta del av en av dessa, eftersom Värmlands Fornminnes och Museiförening
har låtit trycka upp den berättelse som
upprättades 1762 av Adolph Mörner
som var landshövding i Örebro län.
(Vid den tidpunkten var Värmland
fortfarande en del av Örebro län.)
Texten återfinns i ”Värmland förr
och nu 1952” och omfattar hela berättelsen vad avser de värmländska
socknarna. Prästernas uppgifter har
kondenserats och stöpts i en fast form,
vilket ger ett mycket kompakt intryck.
Jag förmodar dock att rapporterna
från de enskilda prästern är mer givande – om de nu finns kvar.

Källor
1. P.I. Warberg: Beskrifvning
öfver Wermskogs socken. Med
inledning av John Engvall.
Ingår som del III i skriftserien
Värmskog förr och nu. 1956.
2. B.A. Zetterberg: Beskrifning
öfver Stafnäs socken. Med
inledning av Peter Olausson
Utgiven av Stavnäs
hembygdsförening 1988 med
titeln ”Vid Glafsfjordens
stränder”.
3. E.S. Björck: Beskrifning öwfer
Trankihl socken. Med inledning
av Gösta von Schoultz.
Ingår i Värmland förr och nu
1969.
4. Adolph Mörner: Kort
oekonomisk beskrifning öfwer
Wermland åhr 1762. Med
inledning av Gösta von Schoultz.
Ingår i Värmland förr och nu
1952.
5. Lantmäteristyrelsen arkiv:
www.lantmateriet.se

På Riksarkivet finns landshövdingeberättelser för perioden 1734 –
1772.

Höger eller vänster??
För 290 år sedan, 1718 fick Sverige
högertrafik. Det fastställde Karl XII
i en kunglig trafikförordning.
Det var framför allt tjafset mellan
postens diligenskuskar som föranlett
kungens åtgärd. Alla ville förstås
köra eller rida på den halva av vägen
som var bäst. Men den tilltagande
posttrafiken hade skapat så mycket
osämja på vägarna, att bråkandet om
vem som skulle väja för vem ansågs

försena postgången. Med de nya trafikreglerna stod det klart på vilken
sida man skulle köra.
Redan 1734 ändrades dock vägordningen, så att Sverige införde vänstertrafik. Varför bytet skedde är okänt.
Vänstertrafik hade vi till 1967, då vi
anpassade oss till den trafikordning
som är förhärskande i större delen
av Europa.
Saxat ur NWT 080219
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Namn åt de döda
Det är nu klart att Värmlands
Släktforskarförening svarar för fotograferingen av de sekretessbelagda
dödböckerna.
Fotografering har påbörjats av
de församlingar som redan är abonnerade. Hittills har 28 av Värmlands
församlingar abonnerats. Det är vår
förhoppning att flera nu abonnerar
lediga församlingar. Registreringsarbetet kan göras hemma.
Uppgifterna om ”Född församling” samt ”civståndsdatum” ur de
sekretessbelagda volymer av församlingsböckerna erhåller vi med benäget
bistånd av Värmlandsarkiv.
Instruktioner om hur allt detta
går till erhålls så fort du abonnerat
en församling. Har Du några frågor kontakta Jens-Åke Nilsson, tfn
054-564783 eller e-post jenske.nilsson@telia.com

Nya tidsgränser på Statens
arkivs hemsida
I och med ett beslut av Riksarkivet
i januari 2008 har den tidigare tidsgränsen för publicering av folkbokföringshandlingar på Internet kortats
från 100 år till 70 år.
För vissa specificerade, känsliga
uppgifter gäller dock 85 år. Gränsdragningen skall tillämpas så att man
utgår från den senaste anteckningen
i volymen.

Dödsannonser på Internet
Fonus har på Internet lagt ut alla
döds- och tackannonser som publicerats via Fonus sedan den 28 maj
2002.
Det går att söka annonser på den avlidnes namn, län, ort, födelseår eller
dödsår.
Adressen är:
http://www.fonus.se/dodsannonser/
index.html

Värmlands fältjägare

Nya lokaler i Stockholm

Historien om ett elitförband i
svenska armén hittar du här:

Släktforskarförbundet lämnar
sina lokaler i Sundbyberg. Fr o m
den 18 februari finns de på Anderstorpsvägen 16 i Solna, i närheten
av T-banestationen i Huvudsta.
Telefonnumret är detsamma som
tidigare.

http://www.faltjagare.se/docs/historia.html

ÅRETS TEMA:
Roskildefreden 1658 - 350 år
en ny gräns men samma folk
Detta är inte bara en lokal händelse i Malmö, inte ens i
Skåne, utan berör hela Sverige samt Danmark.

Mässa 30-31 augusti

1658 var ett år som betydde mycket i hela norra Europa.
Det är nu 350 år sedan freden slöts i Roskilde den 26
februari 1658. Den var den dyraste freden i Danmarks
historia och den mest betydelsefulla i Sveriges historia.



Prova på att släktforska - sök din släkt.



Föredrag om släktforskning och historia.



Utställning med föreningar, företag och institutioner. Det Dansk-Norska riket måste avstå Skåne, Blekinge,
Halland (för gott), Bohuslän, Bornholm och Trondheims
Lär vad Roskildefreden innebar för regionen.
län. Vid freden i Brömsebro 1645 hade Danmark-Norge
Böcker, CD-skivor, släktforskarprogram, m.m.
fått avträda Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till
Sverige samt Halland på 30 år.




Konferenser 29 augusti
Ordföranden - Redaktörer - Cirkelledare

Vi skall försöka att göra denna historiska händelse till
en riksangelägenhet - även i Danmark.
Vi skall belysa vad detta innebar för man och kvinna,
för rik och fattig.
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Några tidigare ägare till en anrik
herrgård på Värmlandsnäs
Av Roland Kihlstadius

Av hävd välkända värmländska
gårdar tycks ej frivilligt vilja bli bortglömda, låta sej hunsas och mer eller
mindre hårdhänt skuffas undan långt
in i historiens dunkel. Allra minst
i vår orosfyllda, självupptagna och
intressesplittrade nutid.
De åldriga, ärevördiga jordagodsen
med stolta minnen från fornstora dár
vill högst ogärna ställa sig i skuggan
utan söker fortsatt målmedvetet på
olika sätt väcka respekfull uppmärksamhet för att än en gång i modern tid
bli omtalade och bekantgjorda.
Ett sådant färskt exempel (se nedanstående notis, red. anm.) utgör det
redan i medeltid vittkända adelssätet
Ramstad beläget i Södra Ny socken,
numera ingående i Säffle kommun.

Från dagens Ramstad till gårdagens.
Redan ung. 1480-talet kom sätesgården att delas upp i två huvudjordbruk. År 1518 säljs åtminstone
ena gårdshälften med två dåtida ödegårdar Tolerud (i Huggenäs sn) och
Bammerud (i Botilsäter sn) jämte två
kvarnströmmar till Skara biskopsdöme, som dock ej kom att behålla
gårdarna i mer än nio år. Fortsatt och
länge än utgjorde Ramstad två gårdsbruk, som med tiden kom att klyvas i
fler jordegendomar.
I brev är det styrkt, att gården i
tidigt 1400-tal ägdes och beboddes
av en i Värmland välkänd och inflytelserik ätt bland provinsadeln i Näs
härad. Flera manliga medlemmar
hade befattning som väpnare.

Ätten ifråga är ej helt utredd i alla
tidigare led men ändå säkert identifierad och går sedan länge under
benämningen Ramstad-släkten efter
sin äldsta sätesgård.
Några av dessa till namnet belagda
senmedeltida bebyggare och även
efterföljande ägare har berörts av
bl a Iwan Schyman1 och Kjell Magnell2 . Ett tidigare i stort okänt men
synnerligen värdefullt, kompletterande brevmaterial, som än ytterligare
klarlägger tidig värmländsk personhistoria, har förtjänstfullt framlagts
av Halvar Nilsson3 . Ytterligare källor
för denna uppsats har även nyttjats4.

Värmlandsnäs II Norra delen, nytryck, Karlstad 1982
Pelle i Ramstad, Stårckarna och Elin Jakobsdotter, Släkt och Hävd nr 2-3, 1965
3
De värmländska medeltidsbreven, Uppsala 1997
4
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor 1-9, 1925-1936
Den jordbesittande adeln i Värmland och Dalsland 1562-1563, Släkt och Hävd nr 1 1973
Jordebok för Värmland 1540, Nationen och Hembygden VI, Uppsala 1952
Ej tryckta källor:
Frälse- och rusttjänstlängder Värmland m fl
Östersysslet 1576
vol 22:12, fol 1-32
Västersysslet 1576
vol 22:13, fol 33-38
Östersysslet 1587
vol 22:21, fol 1-24
Västersysslet 1587, 1588 vol 22:22, fol 1-6
Östersysslet 1600
vol 23:11, fol 1-5 + 19v

1

2

Karl Petter i Ramstad tänker bli tangocharmör
Åtskilliga tv-tittare, ej minst i Värmland, har under förlidet år 2007 i
kanal 4 med ofta nöjsamt intresse
kunnat ta del av en populär programserie kallad ”Bonde söker fru”.
Uppmärksamheten ifråga blev
avgjort ej mindre, när det visade sej,
att en av deltagarna var unge, stilige,
företagsamme bonden Karl Petter
Bergvall på gården Ramstad.
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Föga förvånande kände sej ett stort
antal vackra, kvinnliga äktenskapskandidater från hela Sverige manade,
att söka dela liv och lycka med den
sympatiske och språksamme farmaren, som emellertid till sist visade sej
aningen svårkurtiserad.
Inga giftaschanser tycks dock slutgiltigt förlorade i fallet Karl Petter.

Nu alldeles i början av ett nytt löftesrikt år, 2008, förkunnar braskande
tidningsrubriker, att, som i NWT den
3 jan. ”Säfflebonden byter griskastrering mot tango”
Roland Kihlstadius
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Följande förslag till ägarelängd i fyra inledande generationer knutna till gården Ramstad må här redovisas.
I

Anders Jonsson (svan), född ca 1390, väpnare, bebor Ramstad, omnämnd 1414-42
hustru NN
förekommer i brev 1414 4/3 som sigillant, i tvist ang Botilsäter, dvs Byn i Botilsäter sn 1417 7/10,
1442 6/8, 1442 10/9, och 1485 18/1.
Känd son: Pelle Andersson (svan), född ca 1425, se II.

II Pelle Andersson (svan), se I, väpnare, bebor Ramstad, omnämnd 1458-1518
hustru NN
deltar i landsting i Värmland
äger Hällbostad, S:a Ny sn, Förekommer i brev 1458 29/6, 1467 14/1, 1483 25/1 från landsting,
sigillant 1460 24/3, 1473 29/6, 1477 6/10, 1479 18/12.
Kända barn:
Ingemar Pellesson (svan), född ca 1450, se III a
Gunnur Pellesdtr (svan), född ca 1455, se III b
III a Ingemar Pellesson (svan), se II, väpnare, övertar Ramstad ca 1485, Äger även Hällbostad,
Omnämnd 1483-1518, uppges 1515 bosatt i Skara, säljer 1518 21/10 enl ovan sin del av Ramstad
m m till biskop Vincentius i Skara.
g 1484 23/11 m Ingegerd Magnusdtr
förekommer i brev 1483 25/1 från landsting, brevvittne 1487 12/3, sigillant 1515 8/12
nämns i tvist om Gårstad (nu Rosenborg) i Eskilsäter sn 1485 18/1, 1486 16/1, 1486 7/7 och
1488 16/2.
Trolig dotter: N Ingemarsdtr (svan), född ca 1487, se IV a
III b NN bebor åtminstone del av Ramstad
g m Gunnur Pellesdtr (svan), se II
släktrelationen till IV b oklar
IV a Joen Mugge, född ca 1485, återför 1527 den av III a väpnaren Ingemar Pellesson (svan) bortsålda
delen av Ramstad till släkten.
g 1:o med N Ingemarsdtr (svan) se III a
g 2:o med Anna Segolsdtr /Skytte/, född ca 1495, änka efter Algot Kruse /af Elghammar/
Den gårdshälft av Ramstad dessa makar återköper och äger övertas ca 1550 av Mautitz Olofsson
/Stake/ (ca 1515-1566) g ca 1545 med Anna Jöransdtr /Forstena-ätten/ hon dör 1591.
Mauritz och hans hustru innehar fortsatt halva Ramstad åren 1562-63 och 1576 som förpantning.
År 1587 innehar änkan, Fru Anna på Berg, hela Ramstad utöver andra gårdar i Värmland och på
Dal.
Mauritz Stake har t ex 1544 gården Råbäck i Medelplana sn, Kinne hd, Skaraborgs län, som sin
Hemvist, men bebor Berg i Holms sn, Nordals hd, Dalsland 1547,1559, 1562 och troligen ännu
vid sin död. Mautitz´änka Anna, som möjligen fått Berg i morgongåva, bebor nämnda Råbäck
1566 men Berg 1587, där hon dör. Hon ligger begravd i Holms k:a.
IV b Lasse Nilsson, född ca 1480 bebor Ramstad men släktrelationen till III b oklar
g med NN
Kända barn:
Olof Larsson
/Ramstad-släkten/ född ca 1505
Nils Larsson
/
”
/ född ca 1510
(lille) Per Larsson /
”
/ född ca 1515, död ca 1578, skeppshövitsman, bebor
Östbro, Bro sn, Näs hd.
År 1540 uppges två bönder i Ramstad heta Berger och Anders. Ingen kan identifieras. De har att
Skatta 6 marker smör i kungsfodring och årlig fodring för två hästar.
9
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Sundsjöfinnarna
Av Anita Fredh
Några av mina släktgrenar har sina
rötter i det som idag heter Filipstads
kommun. En av de släktgrenarna
kallar jag Sundsjöfinnarna. Sundsjön
ligger mellan Hagfors och Filipstad,
strax norr om Motjärnshyttan.
Den anmoder som leder till dessa
trakter är Margareta Matsdotter som
gifte sig med Jonas Jonsson Mannick
i Dalkarlssjöhyttan. Jag har varit osäker på hennes ursprung, men enligt
säker källa så hoppas jag att det nu
är rätt. (Elisabeth Thorsell)
Margareta var född 1726 i Älgsjön Gustaf Adolfs församling
och härstammar i rakt nedstigande led från den sägenomspunne
Lång- Kristoffer.

Åter till Olof Mattsson:
”Ett rykte gör gällande att LångChristoffer till en början ska ha uppehållit sig i Stockholm och där arbetat
med silversmide.
Vissa uppgifter tyder på att han
ska ha kommit till Kopparbergstrakten i Ljusnarsbergs socken tillsammans med sin far Jöns och
sin farbror Påfwel Andersson. Det
är känt att Påfwel Andersson tidigt tog upp torpet Björkesund
( nuvarande Sundet) vid sjön Björken
norr om Kopparberg. Påfwels son Anders Påfwelsson sålde torpet 1607 till
länsmannen Nils Hindersson.

Så till Christoffers val av boplats.
Som ung man sökte sig alltså LångChristoffer till Värmlandsberg, som
var benämningen på hela Filipstads
bergslag.
Eftersom han troligen hade erfarenhet av malm och järnhantering så
uppehöll han sig kanske vid någon av
hyttorna i inom Filipstads bergslag.
Redan på 1540-talet fanns det hyttor i
trakten, Finnhyttan och Saxåhyttan.
Vid Saxåhyttan bodde under 1560talet Erik och Mårten Finne samt
ytterligare några finnar. Finnarnas
släktnamn togs oftast bort vid registreringen vid hyttan och ersattes med
ett svenskt sonnamn.
Mycket tyder på att hyttorna i
Bergslagen var ett basområde där
nykomlingar kunde få arbete och
försörjning medan de sökte sig egna
bosättningar och ansökte om ”fastebrev”.
Dessutom var det nödvändigt för
nybyggarna att klara livsuppehället de
två första vintrarna innan svedjandet
givit skörd. Det kan vara en förklaring
till tidigt samband mellan svedjebruk
och bergsbruk.

Lång-Kristoffers ”meddagsmjölkflaska! som
rymde 7 kannor mjölk

Lång-Christoffer kom alltså vandrande till Västra Sundsjön medförande
endast en bössa och en yxa. Enligt
sägnen skulle det varit redan på 1500talet som Christoffer och hans hustru
– ”en lång och stark kvinna” - letade
efter boplats i trakten.
Vid stranden av Sundsjön lade han
sig på en urholkad sten för att sova
och i drömmen skulle han ha fått
anvisningen: ”här ska du stanna”. På
morgonen fick han se sju älgar som
han fällde. Nu hade han och hans hustru mat för lång tid och de kunde ägna
sig åt att göra ordning sin boplats.”

Följande är ett utdrag ur ”400 år i
finnmarken, en släkthistoria” av Olof
Mattsson.
Lång-Christoffer
Pitkä Risto Havuinen eller LångChristoffer Jönsson var ”en arg och
bister karl”. Han ansågs härstamma
från Rantasalmi socken, mellan städerna Savolinna och Varkaus i Savolaks i östra Finland. Den finländske
författaren och professorn Veijo Saloheimo har också enligt uppgifter från
år 1614 funnit släkten Havuinen i den
sydösterbottniska socknen Iloma.
Beträffande namnfrågan är det
dock inte säkerställt att Lång-Christoffer hade släktnamnet Havuinen.
Viss risk finns att sammanblandning
skett med Kristoffer Tomasson-Havuinen i Brunnsberg, ca 5 mil norr om
Hagfors. Båda finnarna utnämndes till
finnelänsmän, fast i skilda härader.”
Ett annat finskt släktnamn som
också är troligt är Honkainen, i vissa
källor anses det som mest sannolikt.
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Enligt ett svårtytt domstolsprotokoll fick Lång-Christoffer tydligen
ärva sin far Jöns Andersson från
Ljusnarsberg. Enligt obekräftad
uppgift bodde fadern hos Christoffer
i Sundsjön något år på 1620-talet.
Även ett par andra uppgifter styrker
uppfattningen att Christoffer hade
släktingar i Kopparbergstrakten.
I sitt andra äktenskap gifte han sig
med Marit Persdotter från Tappen
intill Kopparberg, som var änka efter
Sigfrid Clementsson.
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Tillsammans med sin första hustru
fick Christoffer nio barn eventuellt
tio. Det är den tredje sonen Erik f.
1618 som för våra anor framåt.
Men efter första hustruns död gifte
han om sig med Maria Persdotter, från
Ljusnarsberg och får med henne en
son och fyra döttrar. Maria förde från
sitt första äktenskap med Sigfrid Clemetsson med sig fem barn, av vilka
Malin Sigfridsdotter f. 1630 skulle bli
Eriks hustru.
Utdrag ur ”Lång-Kristoffer” av Arne
Östman.
”Den 12 januari 1643 hölls det ting
med allmogen i Värmlands Bergslags
härad i Filipstad.
Därvid ”befaltes Nämpnden att
rannsaka om hytteställe emellan
Nordmarkshyttan och Sundsiön och
tillse huarest lämpligast kan byggias
uthan bolbyernes skada”.
Det var Christoffer Jönsson vid
Sundsjön och Mattes Philipsson vid
Älgsjön som prövade möjligheten att
få anlägga en hytta. De bodde mer
än en mil från varandra, men deras
vidsträckta hemman gränsade ändå
mot varandra.
Under de 25 åren som har gått
sedan de bosatte sig i trakten har de
försörjt sig med svedje-bruk, jakt och
fiske, men försökte sig nu på med
bergshanteringen.
Christoffer och Mattes byggde
sin hytta drygt 1,5 km sydost om
platsen för nuvarande Motjärnshyttan. Hyttälven bildar där en liten fors
ett par hundra meter före utflödet i
Finnhyttetjärn. Man kan fortfarande
se tydliga spår efter anläggningen
som var placerad på älvens östra sida.
Det var en mulltimmershytta och föregångaren till Motjärnshyttan.”
Någon gång under vintern eller
våren 1663 avled Christoffer Jönsson
efter en tids sjukdom i sitt hem vid
Sundsjön. Efter detta tog arvskiften
och tvister sin början, det blev också
många tvister med de stora bolagen
och om häradsgränsen mm.

Lång-Christoffers ättlingar
Flera av de många barnen började
flytta ut, Erik Christoffersson och
Christoffer Christoffersson flyttade
till Rämmen. Erik köpte Djuprämmen
1651, det var ett välbeläget hemman,
gården ligger på ett näs vid sydvästra
delen av sjön med samma namn. Det
är öppet och utsikten är vid åt alla
håll. Större delen av näset har odlats
upp med tiden.
Erik blev också bergsman genom
köpet och delägare av den nyanlagda
hyttan vid Näs-rämmen. Det är osäkert om Erik hade varit gift en gång
före Malin Sigfridsdotter eller ej och
vem som är mor till de tre äldsta sönerna. Men det mesta talar för att det
är Malin. Erik är i alla fall far till fyra
barn, tre söner – Christoffer, Sigfrid
och Johan, samt en dotter – Maria.
Det var ett barn till på väg men var
dödfött.
På gården Djuprämmen stod inte
allt rätt till vid den här tiden. Erik och
hans maka Malin kom inte överens.
Det blev slitningar och Erik visade
irritation och aggressivitet.
Vid påsktiden 1667 tog Erik till
våld mot sin hustru och det slutade
med en familjetragedi.
Han misshandlade henne så svårt
att hon fick missfall och senare slog
och knivskar han henne till döds. Erik
avrättades senare samma år.
Barnen stod utan föräldrar och fick
lita till släkt och vänner. Sönerna Johan och Sigfrid bodde vid Djuprämmen hela sitt liv fram till 1740-talet.
Det finns en intressant släkthistoria
från den tiden att undersöka för den
som så önskar.
Johan Eriksson var först gift med
Karin Hansdotter, dotter till finnelänsman Hans Nilsson i Håen, och hade
tillsammans med henne döttrarna
Elisabet och Maria.
Andra giftet blev med Margareta
Falk. Johan tog andra hustruns namn,
falk betyder på finska hök. Johan kallade sig Hök.
Sigfrid Eriksson f. 1649 blev nästa

länk, han gifte sig med Kerstin Larsdotter f. 1656 och de fick tolv barn.
Sigfrid var bergsman och nämndeman, säkert en aktad man i bygden.
Även Sigfrids son Christoffer Sigfridsson f. 1685 – 1741 antog namnet
Hök. Han blev stamfader till släkten
Hök i Djuprämmen. Gifte sig med
Maria Svensdotter, dottern Lisa 1726
– 1806 gifte sig med Göran Persson
vid Rämmens gård. Anfäder till den
legendariske hembygdsforskaren
Albert Palmqvist.
Författaren och poeten Dan Andersson härstammar också från Sigfrid Eriksson.
Ur ”Dan Anderssons härstamning”
av Erik Hellerström:
”På Dan Anderssons åttonde led på
mormors sida återfinns Sigfrid Ersson
Djuprämmen. Även på farfars sida
med Maria Christoffersdotter, sondotter till Lång – Christoffer”.
Det femte barnet en flicka vid namn
Elin f.1688, gifte sig med Mattias Svensson f. 1682. Mattias var
barnbarn till Mats Svensson och son
till Sven Mattson, alla var bosatta i
Älgsjön.
Elin och Mattes fick tillsammans
åtta barn och det femte blev Margareta f. 1726.
Hon gifte sig 1746 med Jonas Jonsson Mannik från Dalkarlssjön och
därmed är cirkeln sluten.
Källor:
400 år i Finnmarken ”En
släktkrönika” av Olof Mattsson
Botberget Sunnansjö.
”Lång-Kristoffer” Berättelsen
om en finsk nybyggarfamilj i
1600-talets Värmland. Av Arne
Östman.
Uppgifter från antavlor av Carin
Widén, Kristinehamn.
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Olof Persson
Av Bertil Olsson

mästare 1673. Inga av hans årtal och
inte heller hustruns dödsår är utsatta,
endast hennes födelseår.
Hällen är komponerad som en valvbåge uppburen av två kolonner. På
yttersidan av valvbågens övre del står
årtalet 1671. Högst upp inuti valvbågen sitter Kristus på en jordglob
och på sidorna om denna svävar två
trumpetblåsande änglar.
Under änglarna en textplatta med
inskriften hämtad ur Paulus´ brev till
efesierna kap 5:14
.
Vaka up du som sofver
och stad up ifrå the döde såwande Christos tig uplysandes
Under textplattan står åtta små figurer
och dessa liksom kolonnerna står på
en oval platta med texten:

Bilden är tagen av Helge Kjellin omkring 1915

Brukspatronen och rådmannen, sedermera borgmästaren Olof Persson, vars
barn adlades Jernfelt, har en gravhäll
som är 2,23 m lång och 1,85 m bred
(urspr. i Kristinehamns gamla kyrka,
numera under pergolan på gamla
kyrkogården, red, anm.).
Olof Persson var född 1627 i
Lidköping som son till handlanden
Per Larsson och hans hustru Ingrid
Persdotter (Löf I s 300). Olof Persson gifte sig 1653 med Emerentia
Flygge.
Olof Persson anlade Björneborgs
bruk 1659-61. Han blev rådman 1652,
12

borgerlig borgmästare 1673 men avsattes 1681 och dömdes till döden.
Han var invecklad i process
mot sin svägerska Sigrid Ekehielm
angående beskyllning för svekligt
förfarande. Han benådades dock och
dog den 14/7 1692.
Hans hustru Emerentia Flygge var
född 1634 och dog 1702. Hon var
dotter till generaltullinspektoren Peter
Flygge och hans hustru Margareta
von Brehmen.
Stenen bör ha anskaffats av Olof
Persson efter deras giftermål 1653
men före hans utnämning till borg-

”Thenna plats hafwa sig och sina til
hwilorum afdelt och beyngdt the ehreborne personer Rådman Wälachtad
Oluf Päderson, föd ano (1627) och saligen dödh ano ..(1692) och hans kiera
hustru dygderika Emerentja Flygge,
föd ano 1634 den .. och saligen dödh
ano (1702) den … Förwäntandes efter
en rolig kropparnes hwila en gladh
uppståndelse i Christo Jesu”.
Runt hällens kanter löper en text med
upphöjd skrift med början ovan (Joh:5
(24,25)
Hwilka som hören mit tal och tror
honom, som migh sändt hafwer ten
hafwer evinnerligt lijf och kommer
icke i domen utan går ifrån döden
til lifwet, then tidh skal koma och
är nu ala redo at the döda skal höra
Gudhs sons röst och the henne höra
the skola lefwa.
I de fyra hörnen finns rosor.
forts. nästa sida
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Helge Kjellin nämner också att stenen bör vara tillkommen innan Olof
Persson blev borgmästare, ty det står
rådman på stenen.
Möjligen kan Bengt Svensson i
Kristinehamn ha huggit ett par texter
i minnesstenen medan mittgruppen
huggits av Per Persson Västerplana.
(Vid en kontroll fann jag följande;
Per Jonsson Stenhammar, stenhuggare, född 1664, död 1756-03-24 i
Västerplana [R] [Medelplana C.2
sid 252]

Bildhuggaren Bengt Svensson förekommer i Kristinehamns stadsdombok den 9/9 1689 och kallas då
”Mr Bengt Svensson” och begär värdering på ”de stenar” han har arbetat
med åt ”borgm Oluff Persson”.
Denna gravsten har beteckningen
I:12 (=II:4) i Kjellins samlingar.
Helge Kjellin har antecknat att det har
funnits en särskild gravsten över Olof
Perssons hustru Emerentia Flygge.
Stenen var försedd med radornament
och hade inskriften.

”Anno 1634 den 6 februari blef denna
ehreborne och mycket dygderika
matronan Emerentia Flygge född i
Mariestad af ehrebon och förnäme
föräldrar. Fadern var kongl. Mayts
Trootiernare och Ofwerinspektor ofwer Sveriges Rikes småtullar fordom
wälhbetrodde Petter Flygge. Modern
dygderika matronan nu hoos Gudh
salige Margareta von Brämen” Denna
år 2005 försvunna gravsten hade måtten 140 x 200 cm och finns kortfattat
omnämnd i Kjellins samlingar med
beteckningen I:9 (= II:6).

Kristinehamns kyrka

Fotograf:
Erik Gustaf Rådberg,
Kristinehamn. Etabl. 1879
Född i Alster (S) 1853.
Korten troligen tagna
1880-1890.

Bänkanvisningar:
Varannan ”Staden”
respektive ”Warnum”.

Bilderna © Nyeds
Hembygdsförenings
bildarkiv.

Kristinehamns kyrka uppfördes
1847-1858, efter ritningar av arkitekt
C. G. Brunius.
Kyrkan är murad av tegel och har
ett treskeppigt långhus med utbyggt
tresidigt avslutat kor samt dubbla
västtorn med en avdelad sakristia i
långhusets nordöstra hörn. Kyrkan
har en ingång i väster samt på långhusets nord- och sydsida.
Kyrkan tillhör de tidigaste exemplen på en nygotisk stil i Sverige,
kyrkans exteriör har blottade tegelmurar med rikt utbildade blinderingar
och skarpt profilerade muröppningar.
Kyrkorummet är välvt i medeltida
katedralstil.
Vid kyrkans inre restaurering
1936-1937 gjordes vissa förändringar
av kyrkorummets utformning och
fasta inredning däribland avdelades
en sakristia i långhusets nordöstra
hörn samt den konsekvent formgivna
altaruppsatsen och predikstolen ersattes av barockarbeten från den gamla
sockenkyrkan Varnum.
Kyrkan har därefter genomgått
mycket få förändringar. Den tidigare
sockenkyrkan från Varnum flyttades
in till Kristinehamn c:a 300 m nordväst om den nuvarande kyrkan 1642
men övergavs 1858 när den nya kyrkan var färdig.
Från Wikipedia
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Arne Linnarud – Sunne och Lysvik
Det kan synas vara en överloppsgärning att presentera register som
funnits tillgängliga så länge som Arne
Linnaruds. Men bland våra drygt 300
nya medlemmar, som tillkommit de
senaste tre åren, finns säkert några
som kan ha nytta av nedanstående
rader.
Arne Linnarud är ju sedan länge
en välkänd forskarprofil i Värmland.
Han publicerade sin kartläggning av
Suhoinen-släkten från Sunne redan
1969. Tjugoett år senare (1990) var
han färdig med renskriften av födda,
vigda och döda i Sunne församling
1669 – 1721.
Åren 1998 och 1999 kom han i
snabb takt ut med fyra volymer som
omfattar samma kategorier fram t o
m 1793, varav den sista delen tillsammans med Margit Olsson. Totalt omfattar avskrifterna 1.304 A4-sidor.
Samma år utkom han tillsammans
med hustrun Moira med födda, vigda
och döda för Lysviks församling 1692
– 1821 i två volymer på tillhopa 552
A4-sidor.
Förutom detta har Arne skrivit dryga 20-talet artiklar som varit införda i
lokala tidningar och tidskrifter.

Vill du veta mer om innehåll och
priser, kan du gå in på vår hemsida:
www.genealogi.se/varmland
Alternativt kan du skriva till vår
sekreterare. Adressen framgår av
sidan 2 i denna tidning.
Åke Hörnqvist

Dagens dikt
Flera av de författare som skickar in artiklar till tidningen brukar också
skicka med ett följebrev som innehåller en personliga kommentar till
uppsatsen.
En av dessa kan jag inte låta bli att ge en större spridning. Det är Roland Kihlstadius som, med glimten i ögat, avslutar sitt brev med följande
uppmuntrande ord:
Allt fler läser ivrigt VärmlandsAnor
och eldas till ädel släktforskarnit.
Nöjet ger dessutom sundare vanor
än att frossa på bakverk och sprit.

Polisunderrättelser
De flesta, som varit inne på vår
hemsida under någon av de senaste
månaderna, har säkert lagt märke till
att föreningens medlemmar nu får
tillgång till ytterligare ett register.

Resultatet har hittills blvit ett register
som omfattar drygt 2.500 poster för
perioden1878–88 uppdelade på fem
avdelningar:
-

Efterlysta personer

Denna gång är det Jens-Åke Nilsson
som har påbörjat ett register över
värmlänningar som förekommer i
Polisunderrättelser. Underrättelserna,
som började utges 1878, omfattar
hela riket.
Jens-Åke har registrerat de personer som är födda i Värmland eller
antas vara födda där.

-

Häktade personer och
avlysningar

14

-

Diverse underrättelser

-

Uppgifter angående lösdrivare
och frigivna fångar

-

Stulen och bortkommen
egendom

Tack vare dataprogrammets filtreringsfunktion är det mycket enkelt
att botanisera i materialet. Är A-son
med?, Vilka var födda i X socken?,
Vilka bodde i Y-by?, osv. Med några
enkla klickningar får man fram svaren
på dessa och liknande frågor.
Ytterligare år kommer successivt
att tillföras registret.
Åke Hörnqvist
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Värmlands släktforskarförening
verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsåret
Föreningens tjugofjärde verksamhetsår omfattar tiden 2007-01-01 till
2007-12-31.

Medlemmar

Antal medlemmar 2006-12-31
Nya medlemmar 2007
Utträden, avlidna,
ej betald avgift

1 108
143
65

Antal medlemmar 2007-12-31
(varav familjemedlemmar)

1 186
22

Medlemsavgiften
För 2007 var medlemsavgiften 140
kr för ordinarie medlem och 30 kr för
familjemedlem.

Hedersledamöter
Bo Cider
Bernhard Granholm
Anders Höglund
Lars Gunnar Sander

Molkom
Kristinehamn
Kristinehamn
Forshaga

Styrelse

Övriga funktionärer

Ordförande
Bengt Nordstrand
Karlstad
Vice ordförande
Lars Gunnar Sander
Forshaga
Sekreterare
Gunnar Jonsson
Säffle
Kassör och projektansvarig
Jens-Åke Nilsson
Karlstad
Programansvarig
Karl Gustaf Lindgren
Säffle
Utställningsansvarig
Hans Olsson
Forshaga
Forskarförteckning
Peter Borg
Molkom
Ledamot
Rånald Engelbrekt
Filipstad
Ledamot
Liv Hagberg
Karlstad
Ledamot
Margareta Modén
Karlstad

Revisorer
Bernhard Granholm Kristinehamn
Roland Hedström Kristinehamn
Revisorssuppleant
Olle Skoog
Kristinehamn
Valberedning
Lars Gunnar Sander (sammank)
Forshaga
Ingrid Johansson
Värmskog
Eva Lejrin
Karlstad
Redaktör, VärmlandsAnor
Åke Hörnqvist
Hammarö
Layout, VärmlandsAnor
Olle Andersson
Karlstad
Redaktör, VärmlandsRötter
Gunnar Jonsson
Säffle
Materialförvaltare
Jens-Åke Nilsson
Karlstad
forts. nästa sida

Kallelse till Årsmöte
Lördag den 29 mars 2008 kl. 13.00 hålls årsmöte i Värmlands släktforskarförening i Rolf Edbergsalen, Arkivcentrum, Karlstad
Förslag till dagordning:
Lars Gunnar Sander, Hans
8. Fråga om styrelsens
Olsson, Rånald Engelbrekt,
ansvarsfrihet
1. Fråga om mötet anses
Liv Hagberg och Margareta
stadgeenligt utlyst
Modén).
9. Styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning
för
2. Godkännande av dagordning
14. Val av revisorer och
2008
revisorssuppleant för 2008
3. Val av mötesordförande
10. Medlemsavgiften för 2009
15. Val av redaktör för
4. Val av mötessekreterare
VärmlandsAnor för 2008
11. Budget för 2008
5. Val av justerare
16. Val av valberedning för 2008
12. Val av ordförande för 2008
6. Styrelsens verksamhets17. Övriga frågor
13. Val av ordinarie styrelseberättelse och räkenskaper
ledamöter för åren 2008
och 2009 (i tur att avgå är
18. Mötet avslutas.
7. Revisionsberättelse
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Årsmötet den 18 mars

Projektgruppen

Till ny ordförande efter Lars Gunnar
Sander valdes Bengt Nordstrand.
Arne Berg avgick som styrelseledamot och Lennart Fallberg som revisor. Till ny revisor valdes Bernhard
Granholm.

Jens-Åke Nilsson (sammankallande),
Margareta Modén, Sigvard Boström
(del av året)

Lars-Gunnar Sander avtackas
Foto: Jens-Åke Nilsson

Vid styrelsemötet den 18 april konstituerade sig styrelsen enligt ovan.
Efter årsmötesförhandlingarna följde
föredrag av Peter Olausson över
ämnet Sociala strukturer i det gamla
bondesamhället.

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju ordinarie
protokollförda sammanträden samt
ett heldagsmöte där föreningens
fortsatta inriktning och organisation
diskuterades.
Den nya organisationen med uppdelning i ansvarsområden har under
året trätt i kraft med lyckat resultat.
Bengt Nordstrand och Lars Gunnar
Sander har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i
Halmstad den 24 aug.
Gunnar Jonsson och Olle Andersson
har deltagit i Släktforskarförbundets
redaktörskurs i Halmstad den 24
aug.
Bengt Nordstrand, Lars Gunnar Sander och Jens-Åke Nilsson har som
ombud representerat föreningen vid
riksstämman i Halmstad den 25 aug.
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Syftet med projektgruppen är att driva
projekt inom VSFFs ram. Gruppen
skall såväl sätta igång samt genomdriva och följa upp igångsatta projekt.
Under året har gruppen arbetat med
följande projekt:
Kyrkoboksregistrering. En kartläggning av vilka som håller på med
att göra kyrkoboksregister fortgår. En
sammanställning har gjorts för att ge
styrelsen en överblick över läget.
Kyrkboksregister i föreningens
regi har hittills givits ut i bokform och
skulle även börja utges som CD-skiva
under året. Projektet har fördröjts på
grund av anpassning till förbundets
registerprogram. Målet är nu att utgivning sker under 2008.
Personregister till VärmlandsAnor.
Nya årgångar har registrerats av Harriet Grandin och Lars Gunnar Sander.
Registret är tillgängligt för medlemmarna på VärmlandsRötter .

Projekt Hela Värmland startades med
en välbesökt upptaktsträff på Kristinehamns Bibliotek.
Ca 25 besökare, de flesta medlemmar i föreningen kom för att tala om
bildandet av en egen lokal släktforskargrupp.
En styrgrupp på tre personer tillsattes bestående av Carin Widén,
Curt Ericsson och Lars Wahlmark.
Meningen är att man lokalt skall
kunna erbjuda träffar med programaktiviteter för släktforskare och ev.
också bistå med hjälp vid bibliotekets
forskarplats i likhet med föreningens forskarhjälp vid Arkivcentrum i
Karlstad.
Tidigare finns släktforskargrupper/
föreningar i Säffle och Grums. Målet
med Projektet är att aktivera medlemmar i andra orter än Karlstad.
En registrering påbörjades av F.A.
Boltzius brevsamling vid Värmlands
Museum.
Anne-Marie Monsén-Olsson registrerar brevskrivare med namn,
datum och adress för att ge forskare
en hjälp att komma in i brevsamlingen
på ca 33 000 brev.

Nytrycket av Emanuel S Ekmans
bok Wärmeland i sitt ämne och sin
uppodling har korrekturlästs av
Sven Johansson och arbetet har sedan
övertagits av Lenah Hedin. Projektet
beräknas slutföras under år 2008 med
publicering.
En ny släktforskarkatalog är framtagen och lagd på vår hemsida. Peter
Borg svarar för sammanställningen.
En medlemsenkät skickades ut med
Värmlands Anor nr 3. Ca 10 % av
medlemmarna svarade och föreningen kommer efterhand att arbeta
utifrån avgivna svar. Enkäten gav
såväl nödiga synpunkter på tidning
och program och kontakter med medlemmar som är villiga att ställa upp
och arbeta för föreningen.

Anne-Marie Monsén-Olsson registrerar
Foto: Jens-Åke Nilsson

Projektet sker i samarbete med museet som tillhandahåller dator och
upplåter lokal. Efterhand som registrerade volymer blir genomgångna så
läggs registret på vår medlemssida
på VärmlandsRötter som medlemsförmån.
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Programgruppen

På Edebymarten 26 maj var föreningen representerad med bokbordet
samt information.
Studieförbundet Vuxenskolan deltog
med infotavla om kurser i släktforskning, vilket resulterade i två kurser.

Karl Gustaf Lindgren (sammankallande), Göran Dour, Eva Lejrin, Lars
Gunnar Sander, Jens-Åke Nilsson
(del av året)
Följande medlemsträffar har arrangerats på Arkivcentrum i Karlstad
(med undantag för den 12 maj).
8 februari: Fikaträff – släktforskning
med dator. Petra Berglund från Arkivcentrum.
19 april: Soldatforskning. Föredrag
av Björn Lippold från Centrala Soldatregistret.
12 maj: Gemensam träff med Östfold
Historielag på hembygdsgården i
Koppom. Föredrag av Ola Bolstad
och Nils Norlén samt visning av Beredskapsmuséet.

Petra Berglund berättar om arkivnyheter
Foto: Jens-Åke Nilsson

18 okt: Fikaträff – domböcker. Lars
Gunnar Sander informerade om
forskning i domböcker.
22 nov: Fikaträff. Margareta Modén
berättade om litterära källor till personteckning.
6 dec: Gunnar Jonsson och Björn
Grindegård informerade om släktforskarprogrammen Disgen respektive Min släkt.
13 dec: Fikaträff – Varför jag släktforskar. Eva Lejrin om sina erfarenheter som ny släktforskare.
En erfaren släktforskare från föreningen har som jourhavande varje
torsdagskväll under sammanlagt 34
veckor biträtt forskare med rådgivning i forskarsalen på Arkivcentrum
i Karlstad

Träff med Östfold Historielag
Foto: Gunnar Jonsson

4 sept: Fikaträff – kommande aktiviteter. Diskussion om innehållet i
föreningens medlemsträffar.
13 sept: Torpinventering. Information
och diskussion, KG Lindgren.
20 sept: Torpinventering, praktisk
tillämpning. Föredrag av Sven Åke
Modin.
4 okt: Vi forskar vidare. Petra Berglund informerade om vilka nya möjligheter för släkt- och bygdeforskning
som tillkommit på arkivet.

Utställningsgruppen
Hans Olsson (sammankallande),
Ingegerd Karlstedt, Gunnar Jonsson.
Släktforskningens dag 17 mars arrangerades på Arkivcentrum i samarbete med Värmlandsarkiv, Emigrantregistret samt SVAR. Både för- och
eftermiddagen fylldes Edbergssalen
under SVAR:s genomgång.
Arkivarien Petra Berglund vid
Värmlandsarkiv genomförde även en
timmes utbildning med väl fylld föreläsningssal varvid hon informerade
om olika databaser mm som finns tillgängliga i forskarsalen. Under dagen
räknades in ca 300 besökare.

Vid Gammelvala i Brunskog 21-28
juli var föreningen representerad
samtliga dagar med bokbord och
kunde hjälpa såväl nybörjare som erfarna släktforskare med tips och råd.
Många norska släktforskare visade
sitt intresse. Utöver styrelsen fanns på
plats, Kjerstin Tungström, Ingegerd
Karlstedt, Lenah Hedin, Birgitta Juås,
Göran Dour, Eva Lejrin, Arne Berg
och Sven Johansson.
Vid Släktforskardagarna i Halmstad
25-26 aug deltog föreningen i samarbete med Värmlands-arkiv en gemensam monter, och utställning och
försäljning från vårt bokbord.

Vår monter i Halmstad
Foto: Olle Andersson

Vid Värmlandsnäs skördefest 1-2 sept
förskansade sig Kjerstin Tungström
med Säfflegruppen bestående av KG
Lindgren, Sven Johansson och Gunnar Jonsson uti Gunneruds skola i
Eskilsäter.
Gruppen var under dagarna behjälplig med att svara på släktforskarfrågor och sälja våra register.
Vid Arkivens dag 10 nov deltog föreningen med 11 personer som hjälpte
intresserade besökare vid datorer och
forts. nästa sida
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mikrokortläsare. Cirka 400 besökare
kom till Arkivcentrum under dagen,
Föreningen deltog i Forshaga Hembygdsförenings Julmarknad 17-18
nov.
Under lördagen sköttes utställning
och bokbord av medlemmar från föreningen. Genline demonstrerades av
Kjerstin Tungström.
Utställningsgruppen har även genomfört intern utbildning/information:
Besök vid Värmlands Regementes
Museum som visades av Karl-Henrik
Dyegård.
Datautbildning, arkivtjänst 24 okt,
Petra Berglund.
Besök vid Ruds krematorium 14
nov som visades av Leif Andersson.

I ortdatabasen har ortnamnens betydelse tillkommit för Bogen, Silbodal,
Trankil och Älvsbacka.
Under året har Värmlands Släktforskarkatalog återuppstått. Numer
som en alltid aktuell förteckning på
VärmlandsRötter.
Nordvärmlands Släktforskarförenings hemsida, som är en underavdelning av VärmlandsRötter, har även
den uppdaterats vid några tillfällen
under året

Tryckningen av VärmlandsAnor är
föreningens avgjort största utgiftspost. För att ge större utrymme för
andra kostnadskrävande aktiviteter,
genomförde vi under början av året
en omförhandling av tryckuppdraget. Slutresultatet blev en klart lägre
kostnad till oförändrad omfattning
och kvalitet.
Vid halvårsskiftet avgick Anette
Carlsson som layoutare och Olle Andersson trädde till. Under året har vi
också genomfört en omstrukturering
av tidningen grundat på synpunkter
från medlemsenkäten.
Vår webb-plats VärmlandsRötter har
under året uppdaterats kontinuerligt
av webb-redaktören Gunnar Jonsson bland annat med smakprov från
varje nummer av medlemstidningen
VärmlandsAnor.
Arbete pågår med att utöka innehållet på medlemssidan, t.ex. med
register till F. A. Boltzius brevsamling och över värmlänningar som
förekommer i Polisunderrättelser.
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Utbyte av medlemsblad har skett med
ett hundratal andra släktforskarföreningar. Dessa publikationer förvaras i
pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där
de kan läsas av besökarna.
Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har verkat som faddrar för DIS
(Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen) och därvid servat DISmedlemmar med rådgivning.
Gunnar Jonsson och Hans Olsson har
lett olika släktforskningskurser och
cirklar i externa arrangörers regi.
Slutligen har ett mycket stort antal
släktforskarfrågor per brev, fax, telefon och e-post besvarats av styrelsemedlemmarna och lokalombuden.
Många förfrågningar kommer från
Norge och USA.

Informationsgruppen
Åke Hörnqvist (sammankallande),
Olle Andersson, Gunnar Jonsson,
Margareta Modén och Hans Olsson.

Övrig medlemsservice

Kuvertering av VärmlandsAnor
Foto: Jens-Åke Nilsson

Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra
ordinarie nummer, totalt 112 sidor.
Dessutom har följande publikationer
utgivits:
Brunskog registrerat av Sven Haage
Döde 1691-1845
Döde 1846-1930
Övre Ullerud registrerat av Jens-Åke
Nilsson
Födde 1670-1810
Födde 1811-1866
Födde 1867-1935
Vigde 1671-1935
Döde 1671-1821
Döde 1822-1935
Kila registrerat av Gunnar Jonsson
Döde 1691-1930
CD med medlemstidningarna
1984-2003
Värmlands Släktforskarförteckning
på hemsidan VärmlandsRötter

Ekonomi
Under hösten 2006 beslutade styrelsen om en ny organisations- och
uppgiftsuppdelning av föreningens
verksamhet.
Detta har inneburit att redovisningen av föreningens ekonomi förändrats under året för att passa den
nya organisationen. Redovisningen
görs nu mot respektive uppgift/projekt, vilket innebär att en jämförelse
mellan 2007 och 2006 års bokslut i
detalj försvåras.
Resultat- och balansräkning bifogas
verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets överskott
2639,48 kr jämte föregående års balanserade vinstmedel 100 241,06 kr,
tillhopa 102 880,54 kr, balanseras i
ny räkning.
forts. nästa sida
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Slutord

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning publ o CD
Porto/frakt
Annonser
Övriga intäkter
Bidrag Karlstads kommun
Bidrag region Värmland
Summa intäkter
Kostnader
Föreningen gemensamt
VärmlansAnor
VärmlandsRötter
Publikationer o CD
Riksstämman
Medv övr ext arrangemang
Projekt
Medlemsadministration
Programverksamhet
Övr kostnader 2006
Summa kostnader
Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter
avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nedskrivning boklager
Upplösning projektreserv
Årets resultat

2007
164 780
41 963
5 666
6 300
3 218
1 000
5 000
227 927

31 483
92 712
1 500
46 464
20 876
9 250
2 862
3 547
6 289

2006 Budget 2008
152 850
175 000
39 175
40 000
0
5 500
0
0
5 235
0
1 000
1 000
5 000
5 000
203 260
226 500

69 756
42 351
21 055

214 983

90 887
224 049

12 944
3 455

-20 789
3 386

9 489
3 151

-24 175
9
2 195

33 000
86 000
3 000
30 000
18 000
18 000
15 000
4 000
19 100
226 100

Kontakten med medlemmarna har
varit livlig under året. Det har skett
på olika sätt: Genom möten, jourverksamheten, medlemsenkäten, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor och
hemsidan VärmlandsRötter.
Det inledda projektet Hela Värmland, som vill bredda verksamheten
till fler orter i Värmland, har väckt
god respons.
Allmänheten har kunnat komma i
kontakt med oss genom vår närvaro
vid olika arrangemang kring hembygd
och arkiv. Medlemstalet är ökande.
Det finns därför all anledning att se
fram emot ett nytt verksamhetsår
2008 med tillförsikt och positiv förväntan.

10 000
2 640

Organisatoriskt präglades året av
genomförandet av den nya organisationen. Nyordningen har lyckats. De
olika grupperna har medfört att fler
personer har kunnat engageras i att
arbeta för föreningen.

Karlstad i februari 2008
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.

27 000
639

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Postgiro
Bank
Fordringar
Varulager
Inventarier
Sum tillgångar

20071231 20061231
50 745 145 007
103 176
1 030
31 190
0
186 141

1 471
5 295
38 653
3 386
193 812

Skulder och
Eget kapital
20071231 20061231
Skulder
12 001
90 571
Förutbetalda
medlemsavgifter
67 539
0
Förutbetalt porto
720
Reserv för projekt
3 000
3 000
Eget kapital
100 241
99 602
Årets resultat
2 640
639
Sum skulder
o eget kapital
186 141 193 812
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar
AnletsBladet 2007:4
(Botvidsbygdens Släktforskarförening)
Båtsman Wittlocks historia av Stig
Geber: bl a August Nilsson från Sillerud som utvandrade till Amerika.
Rotposten 2007:4
(Jönköpingsbygdens Genealogiska
Förening)
Julberättelse från Värmland av Siri
Fransson.
Släktforskaren nr 105
(Västerbergslagens Släktforskare)
Antavla med bl a Petter Jansson Löfgren f 1779 i Igelhöjden, Gåsborn och
dennes hustru Lisa Larsdotter Ågren f
1780 i Lungsnäset, Lungsund.
Släkthistoriskt Forum 2007:5
(Sveriges Släktforskarförbund)
Efterlysningar avseende Arvika och
Eda.
Vi Släktforskare 2007:7
(Elisabeth Thorsell)
En sorgsen gruvarbetare på 1750-talet: om gruvarbetaren Andes Magnusson i Nordmark som dränkte sig
i Stora Killingtjärn. Recension av
”Segerstedts samling. Skogsfinnarna i
Skandinavien” utgiven av FINNSAM
i Torsby.

Ättlingen 2007:2
(Skövde Släktforskarförening)
Mina förfäder från Bergslagen av
Anita Fredh. En resa till det förflutna
av Anita Fredh: om Dalkarlssjön och
Rämmen.

KGF-Nytt nr 99
(Kronobergs Genealogiska Förening)
Skottar i Sverige av Aron Axelsson.
Dragsjuka – ett sjukdomsnamn i
gången tid av Lennart Jönsson.

Östemtingen nr 48
(Östra Emterviks Hembygdsförening)
Västa – en av de äldsta gårdarna i
Bävik av Lars Nilsson.Där Nol i
Korterud av Roland Kihlstadius.

Slekt og Data
(DIS-Norge)
Genealogiske ressurser av Espen
Berg. Gravminner i Norge av Torill
Aasegg. Slektsforskerbasen av Espen Berg. DISkart av Espen Berg.

Övrigt

Släktdata 2007:4
(Föreningen Släktdata)
Arken – Lantmäteriets digitala arkiv
av Johnny Kjellberg.

Anno Domini No 51
(Nora Släktforskarklubb)
Några yrkestitlar inom bergshanteringen av Britt-Marie Lundell.
Diskulogen nr 79
(Föreningen DIS)
Tema Emigrantforskning. Flytta,
koppla eller koppla loss pesoner i
den databas av Eva Dahlberg och
Anders Larsson. Flera versioner av
Disgen av Ingvar Kärrdahl.
Hallandsfarares Information nr
78
(Hallands Genealogiska Förening)
Kyrkobokföringens historia
av Ingrid Thorén.

Västra Fågelvik
Ulla Hansson
Födda-vigda-döda 1717-1797 (C:1
och C:2)
CD-skiva, Excel-format
Excel-Viewer ingår
Pris 140:Registret är inköpt, alltså ingen medlemsrabatt.
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Släkthistoriskt Forum 2007:5
(Sveriges Släktforskarförbund)
Ny megabas hos Ancestry av Ted
Rosvall.

Vår tidningshylla
Är du intresserad av någon av
de refererade artiklarna, kan du
hitta de fullständiga texterna i vår
tidskriftshylla i lunchrummet på
Arkivcentrum i Karlstad.

Värmländska Antavlor
1-100
Gunnar Jonsson

Som bokutgåvorna men på CD
i html-format. Fungerar som en
hemsida på internet, men ligger på
en CD. Kräver en installerad webläsare, exempelvis MS Internet
Explorer eller Mozilla Firefox.
Pris 100:- (medlemsrabatt)

VärmlandsAnor 2008:1

Antavlor och stamtavlor
Av Margareta Modén har vi fått nedanstående ordlista över begrepp som är vanliga i detta sammanhang.
Margareta delade ut listan i anslutning till hennes ”fikakväll” den 4 februari i år.
”Ett urval av ord och begrepp rörande släktforskning vilka jag plockat från följande källor: Norstedts Uppslagsbok,
Släktforskning för alla av Börje Furtenbach, Finn din släkt av Elisabeth Thorsell och Ulf Berggren, Varför inte antavlor? av Georg Luther, Genos 27 1956.”

Släkt

”En grupp människor vilka är befryndade genom manlig härstamning, jämte kvinnor ingifta
i denna krets”.
Agnater
kallas de avkomlingar till en gemensam stamfader som härstammar från denne endast
genom män.
Cognater
kallas alla avkomlingar efter en gemensam stamfader.
Kollateraler En persons släktingar inom den generation som han själv tillhör: ex. kusiner eller tremänningar.
Descendent En ättling i rakt nerstigande led.
Ascendent Person från vilken man härstammar i rakt nerstigande led.
Släkttavlor finns av två typer:
Antavlan, en tabellarisk eller schematisk uppställning av en persons anor.
Stamtavlan, en förteckning över en anfaders avkomlingar, uppställd i grafisk eller tabellarisk
form, stundom i form av ett träd. (Norstedts uppslagsbok)
Descendenstavla se stamtavla.
Såväl stamtavla som antavla sammanbindes av en enda person, stamfadern respektive probanden, men medan den förra vanligen är en i tiden rätt avlägsen person står den senare ofta
mycket nära uppgöraren.
Proband
Den som prövas i fråga om härstamning.
Probant
Den person som prövar d.v.s. utreder anorna.
Numrering
Kekules system1:
Probanden har siffran 1, fadern 2, modern 3 osv. Man räknar ut numret för en persons far
genom att dubblera det och för modern genom att dubblera siffran och lägga till 1.
Hagers system:
Probanden saknar nummer men föräldrarna tillhör första generationen och benämnes
med en romersk siffra I:1 resp. I:2. Här får någons mor nummer genom att dubbla
dennes och faderns genom att dubbla numret minus 1. Person VI:12 har föräldrarna
VII:23 och VII:24.

1

I Sverige var det skriftserien Svenska Antavlor, startad 1980 av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg
och övertagen 1987 av Sveriges Släktforskarförbund, som etablerade Kekules system som det dominerande.
Numera ser man ytterst sällan något annat användas vid publicering av antavlor.
Källa: Rötter
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VA rättar
I vårt decembernummer drabbades Anita Carlstedts artikel av ett ombrytningsfel av en sådan omfattning
att vi beslutat att repetera den fullständiga texten. Det var en hel spalt som försvann i samband med
sidbytet. Av platsskäl har vi nu valt att inte ta med R. Claessons målning av Nedre Stensta eller
uppställningarna över Jöns Börjessons släktingar resp. familj. De som önskar ta del av de dessa delar, kan
hitta dem i VA 2007:4 eller gå in på vår hemsida.
Redaktören

Borgmästaren Jöns Börjesson i Filipstad
på 1600-talet
Av Anita Carlstedt

Vilken tur man kan ha ibland även inom släktforskningen!
I många år har jag intresserat mig för de människor, som levat här i östra Värmland för
350 år sedan. Det fynd som jag plötsligt gjorde av en tillfällighet, då jag av en helt annan
orsak skummade igenom en microfilmrulle med Näs härads domboksprotokoll, kändes
fantastisk. Det går alltså att hitta en efterlängtad pusselbit – om man har tur.
Förhistorien
Dessförinnan hade jag förundrat
mig över att rubricerade borgmästare
i några skrifter behandlats som en
”infödd borgareson”.
Orsaken till det kan vara, som i
många andra sammanhang, att alldeles för stor tilltro har satts till Erik
Fernows handskrift ”Philipstads Slägter”. Det skulle ändå varit intressant
att få studera antavla N. 22, som i hans
eget handskrivna register hänvisar till
släkten ”Bilor”. Tyvärr saknas denna
ana i Originalet och följaktligen också
i Arkivets kopiepärm. (Känner någon
sig skyldig?) Fernow har satt detta
släktnamn inom parantes efter några
personer i nyssnämnda handskrift
och efter Jöns Börjesson (”Joannes
Birgeri”) i en annan skrift.
En liten kommentar betr. ”Bilor”:
Det som i äldre handstilar ser ut
som ett r är ett c, och två olika y-n
användes. Det y-et som skall uttalas
som y har en krok nertill på stapeln
och det y som har en rak stapel, skall
uttalas som ett långt i. Därför borde
detta släktnamn alltid ”översättas”
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till Bilock med betoningen på första
stavelsen.
I Filipstads Tidning från den 17
juni 1982 har den nu avlidne Ulf Nilsson skrivit en artikel om ruinerna efter
ett gammalt järnbruk, Kytthyttan,
som fanns 2 km SO om nuvarande
Filipstad redan år 15661.
Däri påstår han att Jöns Börjesson
var son till Börje Hansson på Stensta och sonson till Hans Andersson
på Kytthyttan2. Detta är enligt min
mening omöjligt. Hans Andersson3
var styvfar till fogden och bergsmannen Olof Olofsson och borgmästaren
Jöns Börjesson4 var Olofs svåger, gift
med Margareta Hansdotter5. Det var
säkert inte tillåtet att gifta sig med
sin faster.
Jag hade ju också hela tiden varit
säker på att Jöns Börjesson kommit
till Filipstad någonstans ifrån. När
han svor sin Borgareed den 29 april
1639 står det inte i Rådhusrättens
protokoll att han är en borgarson och
inte heller var hans löftesmän, som
brukligt var,en fader eller hans bröder
utan Kyrkoherden Simon Skragges

fader Håkan Swensson och rådmannen Oluff Nilsson. Den senare blev ett
år senare utnämnd till borgmästare6.
Jöns Börjesson, rådman, blev vald till
borgmästare först när han kommit i
”pensionsåldern” år 16677.
Den första ”riktiga” Bilocken jag
hittat är Börje Hanssons sonson Johan
Bilock, som var gift med Änkan Elisabet Michelsdotter, dotter till Michel
Hansson, hammarpatron, rådman,
tullnär, stadsskrivare mm. Johans
fader var Johan Börjesson (gm Ingrid Nilsdotter), vilken hade bröderna
Erik, Peter, Sven, Jacob och Daniel
Börjessöner.
Johan Börjesson hade också två
systrar, Anna och Kerstin. Anna var
gift med Nils Eriksson på Hennickehammar och år 1665 den 31 juli var
hon tydligen avliden, ty då beslutades
i rätten att mågen Anders Jöransson
skulle få ”sin svärmorders och svärmoderns syster Kerstins i Högden”
arvedelar i Stensta.
Vid samma tillfälle krävde Nils
Eriksson och hans svägerska (där står
”syster”) ”Hustru Chierstin Sahl: Bi-
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örn Ericssons hustru på Högden” att
få sina andelar i arvet efter svärfadern
resp. fadern Börje Hansson i Stensta.
Var det denna änka som blev Nils
Erikssons andra hustru?
År 1668 var ”Nils hustro Kerstin
Böries” en av faddrarna då Hindrik
Hammarsmeds dotter Kerstin döptes.
Tio år senare står det i dödboken ”Nils
Erssons H: wid Hennickehyttan född
wid Herrgården 68 år gl”.
År 1647 står det i domboken 8
”Samma dagh kom för rätten Erich
Börjesson her i staden och tilltalte sin
styfmodher Cecilia i Stenstadh om
det byte efter sin Sal: fadher Börje
Andersson---------”.
Detta har förvirrat mig mycket,
men det måste vara ett skrivfel. År
1638 kallas Johan Börjessons fader
Börje Hansson9 och några månader
tidigare står det10 ”Thillsades Byrie
Hansson i Stensta at han medh aldraförste skall lageligen skiffta och del
och della sina barns Möderne ifrån
sigh-------.”
Modern har avlidit11 och 5 mån.
efter nyssnämnda skrivfel kallas fadern ånyo Börje Hansson (Salig) då
arvet diskuteras med styvmodern. Änkan Cecilia lever fortfarande i Stensta
år 164712 då hon kräver en barkad
(=garvad) kohud och sex daler kopparmynt i arv efter sin salig man.
Alla dessa människor bodde eller
hade anknytning till Stensta, en by vid
sjön Daglösens östra strand.

LH – 1566:13-2
2
HR – 1624 sid 35
3
RR – 1648 4/3, RR – 1653 24/1
4
RR – 1648 20/11
5
HR – 1710 sid 192
6
RR – 1640 28/3
7
RR – 1667 sid 36
8
RR – 1647 7/2
9
RR – 1638 16/8
10
RR – 1638 25/4
11
RR – 1647 5/7
12
RR – 1663 27/7
1

På en karta från 1724 kan man se
Jöns Börjessons gård ligga där en
gård fortfarande ligger med Dennicketorp på andra sidan sjön. Norr
om husen finns en del av den väg, med
stengärdsgårdar på bägge sidor, som
Jöns Börjesson och hans måg Peder
Wastersson byggde.
År 1671 står det i domboken13 att de
”widh Stensta wela igengierdha dhen
gambla gatan och strax af sin jordh
willia uthläggia en ny gata-----.---att ten gatan tee willia uprätta skall
blifwa mycket större, bådhe endha
nedher ifrån Stensta som och nedher
widh siön medh landstadh”.
Ovannämnde Hans Andersson på
Kytthyttan, fogden Olof Olofssons
styvfader, är troligen inte fader till
Börje Hansson. Jag har aldrig sett någon antydan om ett sådant släktskap,
trots att de båda förekommer ofta i
källorna från år 1611 tills de skrivs
som saliga 1648.
Det finns två Kungl. brev14 omnämnda i Nya Kroppa Gårds räkenskaper. Tex: ”Efter Konung Mg bref
den 17 Marti /611 hafwer Börge
Hansson och Hans Andersson bekommit till hielp till Masugnsbygging som
Konung Mg them skinckte them på
theres bevis-----Spann:11 – 6. t:or”
(=Spannmål 6 tunnor). Varken här
eller då de den 1 juni 1614 har kvitterat med sina bomärken 12 tunnor
spannmål15 nämns något om släktskapet. Och eftersom Börje i första
exemplet står före Hans, tyder också

RR – 1671 24/9
LH – 1611:1-2
15
LH – 1613:1-1
16
RR – 1641 15/11
17
HR – 1670 sid 28
18
HR – 1699 sid 342
19
HR – 1699 sid 341
20
HR – 1699 sid 276
21
HR – 1709 23/7
22
RR – 1693 11/1+17/1
23
RR – 1679 7/4
24
RR – 1691 16/3

det på att de inte hade en fader- och
son-relation16.
Masugnen som de återuppbyggde
kallades Kytthyttan och låg strax öster
om Stensta. ”Kytta” betyder hoppa.
Enligt författaren till inledningen
i ”Mögsjö dagbok” användes detta
ord vid blåsningen då turordningen
mellan delägarna för rättvisans skull
växlades vid varje ny omgång (”kyttvarv”). Kan detta vara förklaringen
till namnet på denna hytta? ”Kötthyttan”, som det ofta står i källorna, låter
mer obegripligt.
Det stora fyndet
Det stora fyndet jag nämnde i inledningen av denna artikel var enligt
följande:
I Näs häradsrätt år 1699 den 23
februari på sid. 276 fick jag ögonen på
”Jöns Börjesson i Phillipstad”.
Det är ett flera sidor långt protokoll, som handlar om Salige Borgmästaren Jöns Börjessons i Filipstad
Jordlått i Kiärrholmen, Kila socken.
Sonen Daniel Jönsson var närvarande
och uppvisade ett bevittnat utdrag ur
sin faders böcker, varmed bevisades
att Klockaren Peder Andersson hade
löst och betalat sin ”Sal: Faderbroders
Jordepart”.
Genom några mantalslängder under Kila socken från åren 1640, 1648,
1653 och 1654 samt med hjälp av
flera domstolsprotokoll, påstår jag att
några av Jöns Börjessons släktingar
är följande (se Värmlandsanor 2007:4
sid. 5 ).

13

25

14

26

RR – 1686 sid 19+33
RR – 1681 7/4
27
RR – 1695 19/8
Källor:
LH = Riksarkivets
landskapshandlingar för Värmland
HR = Färnebo och Näs
häradsrätter
RR = Filipstads rådhusrätt
Kyrkböcker
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Nr 136

Till ANOR SÖKES tar vi emot frågor om anor
och ättlingar från alla, som är medlemmar i en
släktforskarförening

Anor sökes 826

Anor sökes 827

Jag söker info om nedanstående
personer. Har kommit fram till att
de utvandrat men sedan har det varit
tvärstopp att hitta ytterligare uppgifter
om syskonen.
KERSTIN OLSDOTTER G.
SÖTTERMAN. F. 1850 i Älgå,
d. 1912 i Stavnäs. Var gift med
kyrkvaktm. Anders Sötterman.
Hennes syskon utvandrade till Amerika, Danmark och Norge.
OLOF OLSSON 1852-04-01
i Älgå. Utv. till Amerika 1882 fr.
Älgå.
ANNA MARIA OLSDOTTER f.
1861-02-11 i Älgå. Utv. till Amerika
1885 fr. Älgå.
OLIVIA OLSDOTTER f.1866-1123 i Älgå. Utv. 1885 till Amerika.
SOFIA OLSDOTTER f. 185612-31 i Älgå. Utv. 1878 till Norge
(Christiania)
KAROLINA OLSDOTTER f.
1863-06-07 i Älgå. Utv. till Danmark
1883.

Jeg er på jakt etter opplysninger
om nedenforstående person og hans
forfedre:
Gunder Johanson, født 25. mars
1795 i Elofsby, Holmedals prestegjeld og Töcksmark sokn i Årjäng,
Sverige.
Utflyttet fra Töcksmark 1837 til
Norge. Gunder var enkemann da han
kom til Norge.
Han ble den 23. februar 1856 gift i
Ausmarka kirke (ved Kongsvinger)
med Kari Henriksdatter.
Gunder og Kari er mine tip-oldeforeldre.
Håper på positiv tilbakemelding.
Til info: Jeg er medlem i DIS Norge.
Med vennlig hilsen
Arne Idar Grandahl
Bergesiden
N-2436 VÅLER I SOLØR
Norge
Tlf. 62420610
Fax. 62421902
Mobil. 90096885
e-post:
arne.idar.grandahl@brednett.no

Samtliga ovanstående personer var
barn till torparen OLOF OLSSON f.
1821, d. 1866 i Älgå och Maria Jansdotter f. 1825 i Glava, d. 1901 i Älgå.
Skulle bli väldigt glad och tacksam om denna efterlysning skulle
kunna införas i bladet. Med stor
tur kanske det blir svar på alla funderingar om och kring syskonen.
Mariann Holmberg
Bryggaregatan 17
64145 Katrineholm
Tel: 0150-552 73
e-post: annarma-239@hotmail.com
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Anor sökes 828
Jag söker föräldrar till Per Persson
F 26/12 1826 död i Köla 1904.
Carl Johan Pedersen
Åssiden Terrasse 14
N-1160 OSLO
Norge
Tlf: +47 22287759
Mob: 41921320
e-post: carljohan@chello.no

Det är min mor Anna Eriksson
(gift Norbäck) som är proband i
antavlan.
Mina anor på hennes sida har jag
i några fall spårat ned i 1500-talet.
Både morfars och mormors härkomst återinns i Fryksdalens bondesamhälle och man gifte sig inom
sin egen socken Sunne.
Först i de äldsta generationerna
stöter man på någon grannsocken.
Släkten rymmer också soldater och
finska släkter (Bl a Kiesinen från
Hedåsen).
Min morfar var småbrukare och för
sitt uppehälle deltog han liksom
andra fryksdalingar i långa arbetsvandringar.
På somrarna var det de stora
jordbruken i Uppland som gällde,
och vintertid Jämtlands skogar. Han
deltog också i timmerflottning och
båttransporter på Fryken.
Mats Norbäck
Radhusvägen 6a
524 41 Ljung
0513-506 26

Anor sökes 829
Efterlysning:
Föräldrar/ursprung till Christian
Moström, född ca 1723 sannolikt
i Värmland eller eventuellt på Dal,
vilken skrevs in som student i Uppsala 11/10 1743 som ”Wermelandus”,
och som avled i Visby 9/11 1785 som
provinsialschäfer.
Släktnamnsregistren i Värmlandsarkiv ger inget.
Pelle Räf
Enebacksvägen 25
532 72 Axvall
e-post: britta.raf@telia.com

Undantagsägare

f. uä 21/2 1835

Per Magnus

Lägenhetsägare

f. 3/3 1801, Sunne, Edsbjörke

g. 13/3 1863

Larsdotter

Kajsa

Sunne, Gjutaregården

g. 29/3 1903

g. 26/12 1841

d. 3/5 1922

Sunne, Torsby

d. 29/10 1957

Sunne, Gjutaregården

27/12 2006

f. 13/8 1846

Sunne, Torsby

Sunne, Torsby

Anna

Emma

f. 29/8 1882

Svensdotter

Håkansdotter

7

d. 6/2 1879, Sunne, Torsby

f. 16/7 1808, Sunne, Torsby

Svensdotter, Kerstin

g. 24/6 1833

15 24/3 1776, Sunne - 15/11 1862, Sunne

Persdotter, Karin

25/9 1778, Sunne - 18/9 1831, Sunne

Jonasson, Sven

14 16/2 1779, Sunne - 19/3 1841, Sunne

1/1 1778, Sunne - 27/6 1846, Sunne
Persdotter, Kerstin

f. 8/11 1809, Sunne, Torsby

Svensson, Nils

13 1776, Norge - 10/12 1847, Sunne

Olofsdotter, Helena

5/9 1778, Sunne - 7/7 1832, Sunne

Nilsson, Erik

12 22/6 1784, Sunne - 12/6 1866, Sunne

Eriksdotter, Ingeborg

3/12 1784, Sunne - 8/10 1839, Sunne

Borgvik, Håkan Persson. Soldat

11 19/4 1756, Sunne - 22/1 1830, Sunne

Persdotter, Kerstin

18/1 1745, Sunne - 19/4 1809, Sunne

Jönsson, Olof

10 11/3 1773, Sunne - 23/12 1814, Sunne

Olofsdotter, Gertrud

1764, Sunne - 31/5 1838, Sunne

Jonsson, Per

9 26/8 1772, Sunne - 5/4 1853, Sunne

Persdotter, Gertrud

16/9 1770, Sunne - 1816, Sunne

Jansson, Nils

8 20/6 1785, Sunne - 6/9 1838, Sunne

Persdotter, Brita

8/8 1788, Sunne - 18/6 1815, Sunne

d. 20/2 1888, Sunne, Torsby

Nilsson, Sven. Bonde

d. 17/7 1886, Sunne, Tjusterby

Sunne, Torsby

g. 18/11 1866

Eriksdotter, Karin

f. 24/10 1813, Sunne, Tjusterby

Sunne, Tjusterby

d. 4/9 1929

Nr 3, mor

Norbäck

d. 29/1 1883, Sunne, Tjusterby

Dräng

f. 23/1 1844

g.

f. 15/10 1819, Sunne, Borgeby S

Håkan

Eda, Charlottenberg

Håkansson, Erik. Torpare

Eriksson

d. 12/2 1983

Sunne, Gjutaregården

6

f. 12/5 1796, Sunne, Skäggeberg

d. 22/8 1931

d. 7/5 1871, Sunne, Backa

Olsdotter, Katrina

Sunne, Backa

Anna Teresia

Sunne, Soneby N

g. 5/12 1824

f. 4/11 1841

Eriksson

f. 16/10 1912

d. 10/3 1849, Sunne, Backa

d. 10/12 1857, Sunne, Soneby N

Nr 1, ansökare

5

Persson, Lars. Torpare, snickare

Sunne, Soneby N

d. 7/7 1941

Nilsdotter, Marit

f. 26/10 1805, Sunne, Sätterstad

Sunne, Soneby N

d. 10/2 1910

Sunne, Soneby N

og.

f. 1812, Sunne, Soneby N

f. 2/9 1866

4

Erik

Eriksson

Eriksson, Erik

Persson

Nr 2, far

Eriksson, Per. Dräng

Upprättad för Anna Norbäck, f. Eriksson 16/10 1912 i Gjutaregården, Sunne(S).
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 136
Generation I
Nr 2-3 (1)
21/9 1735, Sunne - 3/6 1807, Sunne

Persdotter, Annika

Jönsson, Per. Bonde

Persdotter, Gertrud

Jonsson, Jonas. Bonde

Jonsdotter, Margeta

Larsson, Per. Bonde

Eriksdotter, Kerstin

Persson, Sven. Bonde

Hindriksdotter, Kirsti

Olofsson, Nils. Bonde

Persdotter, Kerstin

Håkansson, Erik

Håkansdsotter, Brita

27/1 1757, Sunne - 20/12 1821, Sunne

16/9 1742, Sunne - 13/7 1793, Sunne

19/9 1739, Sunne - 12/8 1810, Sunne

2/1 1729, Sunne - 9/1 1805, Sunne

1/7 1752, Sunne - 18/3 1816, Sunne

8/10 1737, Sunne - 1/3 1815, Sunne

19/4 1750, Ö Ämtervik - 23/2 1812, Sunne

16/11 1756, Sunne - 28/5 1830, Sunne

1751, Sunne, Lövåsen - 8/8 1810, Sunne

17/1 1751, Sunne - 8/12 1834, Sunne

= 33

= 32

22/4 1757, Sunne - 31/7 1830, Sunne

1758, Sunne - 1814, Sunne

27/11 1723, Sunne - 12/1 1787, Sunne

c1726, Sunne - 2/8 1793, Sunne, Skäggeberg

1717, Sunne, Näs N - 19/4 1804, Sunne

13/11 1712, Sunne - 6/9 1784, Sunne

1/7 1743, Sunne - 28/4 1824, Sunne

20/12 1735, Sunne - 28/6 1800, Sunne

9/10 1733, Sunne - 13/11 1792, Sunne

20/3 1731, Sunne - 14/2 1768, Sunne

26/12 1734, Sunne - 19/2 1820, Sunne

24/9 1729, Sunne - 11/3 1787, Sunne

25/1 1746, Sunne - 3/1 1827, Sunne

4/9 1740, Sunne - 1/12 1806, Sunne

21/6 1744, Sunne - 28/11 1816, Sunne

12/3 1715, Sunne - 21/2 1787, Sunne

25/1 1740, Sunne - 23/3 1824, Sunne

Östbom, Per Larsson. Bonde, soldat

Eriksdotter, Kerstin

Eriksson, Per

Jönsdotter, Maria

Elofsson, Jöns. Bonde

Larsdotter, Karin

Persson, Olof. Bonde

Persdotter, Kerstin

Jonsson, Jon. Bonde

Eriksdotter, Kerstin

Jönsson, Per. Bonde

Nilsdotter, Marit

Jansson, Jan. Bonde

Hansdotter, Kerstin

Eriksson, Per. Bonde

Persdotter, Kerstin

Håkansson, Erik. Bonde

m (3) t. Mats Norbäck. Alla orter i (S) län utom "Norge"
Generation V
Nr 32-63
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Nr 137
Antavlorna
Många som skickar in sin antavla,
skickar också med en kortare eller
längre förklaring till tavlan.
Texterna innehåller ofta många
namn och årtal. Jag skulle vilja se
färre namn och datum och mera löpande text.
Min gissning är, att de flesta antavlor innehåller personer som varit
med om någon ovanlig händelse eller
uträttat något utöver det vanliga.

Jag är övertygad om att läsvärdet
skulle öka väsentligt, om antavlan
kompletteras med en berättelse om
någon eller några av dessa personer.
För att skildringen inte skall svälla
ut alltför mycket, bör den hålla sig
inom ramen för en sida utöver själva
antavlan.
Åke Hörnqvist

Släktforskare
i Kristinehamn med omnejd
Nya som gamla släktforskare inbjudes till informationsträff
onsdagen den 19 mars kl 18.30 i hörsalen i Kristinehamns
bibliotek.
En representant från ArkivDigital visar det senaste i sökmedium:
ArkivDigital Online.
Vi presenterar våra tankar att bilda en lokalavdelning.
Arrangemanget sker i samarbete med Värmlands
Släktforskarförening.
Måndagen den 31 mars kl 19.00 kommer Björn Lippold från
Centrala Soldatregistret i Skövde att hålla ett föredrag om ”Knektar
i helg och söcken”.
Även denna föreläsning kommer att vara i bibliotekets hörsal.
Arrangör är Kristinehamns Bibliotek
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Min farmors far föddes som Johan
Valfrid Andersson den 13 oktober
1851 i Amnehärad socken. Båda hans
föräldrar kom från och hade sina rötter i Värmland.
Hans pappas rötter återfinns i södra
och mellersta delen av Värmlands
bergslag (Ölme, Kristinehamn, Filipstad) och består av både bönder
och gruvfolk. Hans mammas rötter
finns i huvudsak i den mellersta och
norra delen av Värmlands bergslag
(Ekshärad, Gustaf Adolf, Ransäter)
och består av smeder och gruvfolk.
På hennes sida finns det antal smedsläkter representerade.
Johan tog sin mammas efternamn,
Stålberg, omkring 1875. Åtminstone
fyra av hans syskon tog också sin
mammas efternamn. Själv blev han
inte smed utan Vänerskeppare.
Min farmor hade bra reda på sin
släkt. Hon sa alltid att hon var av
värmländsk smedsläkt och att det
även fanns gruvfogdar/gruvfolk i
släkten. Hon sa också att hon hade
både tyskt och finskt påbrå. Alltihop
har visat sig stämma, dock med citationstecken runt det där med finskt
påbrå. Hennes farmors farfars far
blev änkeman med fyra minderåriga
barn, det äldsta (min ana) 9 år och
det yngsta 4 månader. Han gifte om
sig med en Finlandsättling, Maria
Danielsdotter Karjalainen.
Källor, förutom kyrkböckerna, är
även Smedskivorna, Anbytarforum
samt Anna-Lisa Göransson.
Ulla Hansson
Valla Torpelund 30
545 93 Töreboda
uahan@privat.utfors.se
http://hem.fyristorg.com/uahan

g. 18/10 1801, Varn.

Petersdotter

Lisa

Amnehärad(R), Otterb.

g. 27/5 1849

Varnum

f. 6/1 1792

GA, Gustavsfors bruk

d. 31/3 1880

g. 16/2 1883

Amnehärad(R)

Andersdotter

Sophia Albertina

f. 21/11 1768, Ransäter, Ransberg

Stålhandske, Maria Jansdotter

g. 1789

d. 16/4 1809, GA, Gustavsfors Öe

Larsdotter

Stålberg

Amnehärad(R), Otterb. d. 9/1 1839, Ölme, Berg

Amnehärad(R), Otterb.

7

d. 11/4 1869

f. 4/4 1758, Ölme, Berg

Jonasdotter, Catharina

Ölme, Berg

d. 3/12 1903

15 1715, Ölme - 25/3 1773, Ölme, Berg

Larsdotter, Cherstin

1705, Ölme, Berg - 14/4 1774, Ölme

Svensson, Jonas. Bonde

14 1724, Bjurtjärn - 1769, Bjurtjärn, Tåbäc.

Larsdotter, Kerstin

g. 4/11 1782

d. 1/12 1826, Ölme, Berg

Larsson, Olof. Dräng

13 1728 - 1783, Ransäter, Ransberg

Olofsdotter, Katarina

1742, Ne Ullerud - 30/6 1795, GA

Stålhandske, Jan Matsson. Mästersven

12 2/10 1740, N Råda - 26/4 1772, GA

Johansdotter, Annika

c1736 - 1802, Ekshärad, Gustafsfors

f. 15/9 1730, Bjurtjärn, Tåbäcken

Olsson, Lars. Bonde

Varnum, Älvbrobruk

26/12 2006

11
Lindström, Sven Danielsson. M:smed

9 1720, Ölme - 25/12 1793, Varnum

Hansdotter, Sara

1721 - 7/10 1799, Varnum, Olserud

Långman/Rank, Magnus Larsson. Soldat

f. 6/10 1758, Bjurtjärn, Tåbäcken V

f. 1/2 1792

6

f. 22/2 1827

Johanna Gustafva Sv:dtr Anna

g. 10/1 1819, Ölme

Nr 3, mor

Johansdotter, Annika

1670, Filipstad - 1731, Färnebo

f. 1708, Nyed, Fösked

Olofsdotter, Carin

Jonsson, Lars. Bonde

Persdotter, Ingrid

Olofsson, Lars

1717, Ne Ullerud - 1801, Ransäter

1675, Ölme - 8/12 1756, Ölme, Berg

c1666, Ölme - 25/8 1756, Ölme, Berg

26/1 1701, Bjurtjärn - 28/11 1764, Bjurtjärn

14/12 1708, Bjurtjärn - 7/9 1762, Bjurtjärn

Warg, Katarina Johansdotter

Stålhandske, Mats Matsson. M:smed 1712, Kroppa - 1763, Ransäter

Hollsten, Annika Kristoffersdotter

1708, Brunskog - 1772, Ekshärad

f. 1699

f. 1708

d. (1736-44), Ölme, Mickelsrud

1698 - 7/2 1767, Ölme, Sikterud

1682, Lungsund - 1761, Lungsund

c1677 - 19/8 1744, Lungsund, Ängetorp

Bengtsson, Johan. Mästersmed

Karin

Olofsson, Daniel

Persdotter, Ingeborg

Mickelsrud, Hans. Korpral

Bryngelsdotter, Annika

Nilsson, Jean

Grave, Maria Sebastiansdotter

mördad 1705 i Färnebo

fmf(10) t. Ulla Hansson. Orter i (S) län om inte annat anges
GA=Gustaf Adolf socken
Generation V
Nr 32-63

Aspgren, Sebastian Hindersson. Torpare Aspgren, Hindrik Nilsson. Gruvfogde
(11)/8 1699, Färnebo - 1770, Lungsund
8 5/11 1715, Lungsund - 1783, Lungsund

10

f. 8/10 1763, Ekshärad, Gustafsfors

Lindström, Jan Svensson. M:smed

f. 2/3 1854, Lerbäck(T) Amnehärad(R), Otterb. d. 22/7 1809, GA, Gustavsfors Öe

Sven Jansson

Mästersmed, torpare

Amnehärad(R), Otterb.

Ståhlberg/Lindström

d. 17/11 1916

Amnehärad(R), Otterb.

f. 1746, Varnum

f. 13/10 1851

d. 2/7 1824, Varnum, Bonderud

d. 5/11 1851

Varnum, Kapuria

Arbetare, skeppare

f. 1743, Varnum

Månsson, Peter

d. 17/4 1809, Varnum, Olserud

f. 26/4 1751, Ölme, Rankerud

Magnusdotter, Ingeborg

g. 2:o 30/6 1774, Ölme

d. 10/6 1810, Varnum, Olserud

Andersdotter, Maria

5

4

Sebastiansson, Hindrick. Bonde

f. 3/2 1734, Lungsund, Ängetorp

Johan Valfrid Andersson Varnum, Älvbrotorp

Stålberg

f. 12/1 1777

Varnum, Utterbäcken

d. 17/1 1896

Nr 1, ansökare

Ölme, Långnäs

d. 3/2 1822

f. 28/11 1775

Dräng, torpare

Varnum, Olserud

Åbo

Anders

f. 13/3 1814

Hindricsson

Jon

Nr 2, far

Jonsson

Upprättad för Johan Stålberg, f. Andersson 13/10 1851 i Lilla Otterbäcken, Amnehärad(R)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 137
Generation I
Nr 2-3 (1)
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Lördagen den 15 mars kl 10.00 - 16.00 Arkivcentrum
Årets tema: Soldater - Data i släktforskningen
Föreläsningar:

Övriga arrangemang:

10.30 – 11.30 Tommy Dahlberg
Information om nyheter m.m. från SVAR

• Släktforskarföreningen svarar på frågor och
hjälper till med släktforskning

12.15 – 13.00 Eva Lejrin
Erfarenheter och upptäckter som ny släktforskare

• Emigrantregistret svarar på emigrationsfrågor

13.30 – 14.30 Gabriel Wallgren
Information om nyheter m.m. från Arkiv Digital
15.00 – 16.00 Björn Lippold
Soldatforskning

Utställning av
släkt- och bygdelitteratur
Utställare:
Sigvard Boström, Väse
K-G Lindgren, Säffle
Gösta Olofsson och Sven Emsell, Arvika
Claes Åkerblom, Säffle
Torsby Finnkulturcentrum
Sällskapet Gustavaforskning
Nordvärmlands Släktforskarförening

• Folkbokföringsenheten svarar på frågor ur folkbokföringsmaterial 1896-1991
• Information om soldatforskning
• Visning av bokbinderiet

Bokbord
med föreningens böcker och register till extrapris

Café Almquist
Öppet 10.00 – 15.00
Försäljning av kaffe, te, saft med bröd alt. smörgås

VÅRPROGRAM 2008
Datum

Ämne

Ansvarig och värd

Lö 29 mars
Kl 13 00

Årsmöte – Hammarsmeder, hammarsmedssläkter
Föredrag av Kjell Åberg. Tillsammans med framlidne
Sven Myhl har Kjell sammanställt en CD-skiva med smeder
i Värmland och Dalsland innehållande 63 000 personer.
Edberg-salen, Arkivcentrum

To 10 april
Kl 19 00

Fikaträff. Info. träff för nya och blivande medlemmar.
Almqvist-salen, Arkivcentrum

To 24 april
Kl 19 00

Svenskar i Amerika. Kjell ”Keeper” Emanuelsson kåserar.
”Keeper ” är en välkänd sportjournalist från Arvika med
värmländsk sporthistoria och svenskbygder i Amerika som
specialintresse. Har utkommit med åtskilliga böcker.
Almqvist-salen, Arkivcentrum

To 8 maj
Kl 19 00

Fikaträff
Almqvist-salen, Arkivcentrum

Bengt Nordstrand m. fl.

Eva Lejrin

På Fikaträffarna svarar var och en för sitt ”fika”, på de övriga
träffarna bjuder föreningen på kaffe med dopp.

