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Redaktörens ruta
Bland artiklarna i detta nummer har vi en som handlar om
en säregen klassresa i 1800-talets Värmland.
Författaren har av en tillfällighet stött på personen i sin
läsning av bouppteckningar.
Själv har jag mycket lätt att förstå hans fascination över
vad bouppteckningarna har att berätta. Jag sitter just nu
och renskriver två stycken efter anfäder som avled i slutet
av 1700- resp. början av 1800-talet.
Detaljrikedomen är ju enorm och man känner verkligen
att man kommer människorna och deras vardag nära.
Kolla också våra olika jubileumserbjudanden.

Manusstopp för 2009:2 är 9 maj

VärmlandsAnor 2009:1

Värmlänningar i Argentina
Av KG Nerander
Min mor, Margareta Nerander, arbetade ganska mycket med hembygdsoch släktforskning framför allt i Köla.
Hon ledde bl a 1979 en studiegrupp,
som tog fram en släktutredning,
Greges i Tömte. Jag blev senare
också intresserad av släktforskning,
livligt påhejad av ekonomichefen,
Lars Gunnar Sander (välkänd i släktforskarkretsar) vid min dåvarande
arbetsgivare, Värmlandsdata. När min
mor dog och jag gick igenom hennes
efterlämnade papper så kändes det
viktigt att allt blev lagrat i en dator.
En målsättning blev att registrera alla
uppgifterna i Greges i Tömte samt
att stämma av och komplettera med
uppgifter från olika befintliga och
aktuella register. Den nya versionen
finns att beställa från Hembygdsföreningen Köla Stämma.
I de flesta släktutredningar finns
det mängder med emigranter till
USA och naturligtvis också här. Jag
fastnade för ett undantag, nämligen
Anders Gustaf Elowson f 1869 i Ränkesed, Älgå. Han hade emigrerat till
Argentina 1887 från Kroppa socken.
I Emibas fanns det 406 personer som
hade emigrerat till Argentina. När
jag listade dessa så fann jag att 56
hade lämnat Sverige från just Kroppa
socken, dvs ca 14 % och huvuddelen
faktiskt år 1889.
Det fanns många som flyttade utan
att det registrerades i kyrkböckerna
och många angav annan destination
än den slutliga så siffrorna ger väl
bara en indikation. Det kunde inte i
alla fall bara vara en tillfällighet och
det var lite spännande att försöka ta
reda på omständigheterna.
Det finns två böcker av respektive
Paulin och Rogberg, som beskriver
svenskars öden i Sydamerika och i
dessa fanns det ganska långa avsnitt
om argentinasvenskarna med många
intressanta fotografier.

ättlingar, som i huvudsak ägnade sig
åt jordbruk.

Gruvprojekt
Flera av de som utvandrade från
Kroppa hade en bakgrund i bergsbruk
och järnhantering. De kom i första
hand att lockas till en ny koppargruva,
kallad ”Göta”. Projektet misslyckades
dock och värmlänningarna spreds till
olika andra företag.

Agenturverksamhet

Foto från Paulin av Anders Skarp f
1852, som med hustrun Anna-Lisa
f 1859 och sönerna Ernst Leonard
f 1882, Karl Ludvig f 1886 och
Erland Birger f 1888, hela familjen
född i Kroppa (S), utvandrade 1889
till Argentina.
Anders från Gammelkroppa var
först bergsprängare vid den svenska
gruvan ”Göta” i Córdoba och senare
snickare vid sockerbruket ”Svea” i
Chaco.

Röda jordens svenskar
Det som har intresserat olika skribenter (Flodell, Friborg och Prins
Wilhelm) mest är den s k Misioneskolonin eller den röda jordens svenskar. En ganska stor grupp företrädesvis
från Norrland emigrerade till Brasilien 1890 och en andra våg 1909 efter
storstrejken. Man fick stora problem
och många återvände, men en stor
grupp gick över gränsen till Argentina
och till Misiones-territoriet där man
på 50-talet räknade ca 800 svensk-

Men den verklige entreprenören var
Erik Adde. Han föddes 1853 i Hed
(U) med flera släktingar uppväxta i
Värmland, utvandrade från Kroppa
(S).
Kapten Erik Adde startade 1883
en expedition till Argentina med sin
ångare ”Kungsbacka” fullastad med
svenska industriprodukter. Efter att ha
sålt lasten i Argentina så började han
med sjöfrakter på Rio del la Plata.
Argentina var ett land fyllt av
nötkreatur, men ingen industriell
mejeriverksamhet. Separatorn hade
uppfunnits av Gustaf de Laval år 1877
och Adde insåg de industriella möjligheterna med en mejeriverksamhet
i Argentina.
Adde sålde sin ångare och åkte tillbaka till Sverige för att värva intressenter och leverantörer. Naturligt var
att vända sig till Bergslagen där det
fanns folk med kvalificerad industriell
erfarenhet.
Det underlättades av att hans mor
Augusta f. Esséen 1822 var syster till
hustrun (Matilda f 1837) till brukspatron vid Gammelkroppa, Johan Mörtstedt f 1828. Erik var dessutom gift
med två döttrar (dock efter varandra),
Berta f 1861 och Gerda f 1864, till
Johan Mörtstedt. Erik Adde värvade
ett antal duktiga och välutbildade
värmlänningar i hans egen ålder, som
följde med honom till Argentina.
3
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I maj 1886 genomfördes en stor
svensk industriutställning under Addes ledning i Buenos Aires och som
resulterade i ett antal beställningar
hos svensk industri. Adde var representant för ett antal svenska företag
och fungerade som en motor för den
industriella utvecklingen. Erik Adde
avled redan år 1892 i Argentina.

Efter hans död övertogs agenturverksamheten av Georg Broström
och Wilhelm Goldkuhl. I firmans
arbete deltog även Edward
Bergström.
Georg Broström föddes 1863 i Varnum (S) och utvandrade 1896 från
Kristinehamn (S). Han var gift med
med bröderna Goldkuhls syster Ebba
f 1874. Han övertog tillsammans med
Wilhelm Goldkuhl agenturverksamheten efter Erik Adde. De byggde upp
en av de största ”svenska” affärsverksamheterna i Argentina. Han avled
1944 i Sverige
Wilhelm Goldkuhl föddes 1864 i
Stavnäs (S) och utvandrade 1889 från
Kroppa (S), avled i Argentina 1934.

av de här nämnda innan han utvandrade 1887 från Kroppa (S). Gustaf
startade 1890 tillsammans med John
Wester smörfabriken La Delicia, som
blev den första biten i en industriell
grupp med företag som tillverkade
laktosprodukter. En del av anorna
finns beskrivna i Peter Olaussons
doktorsavhandling, Gillbergaknaparna. En farbroder var den kände
karlstadlektorn och riksdagsmannen
Gullbrand Elowson. Gustaf avled i
Argentina med ättlingar där.
John Wester föddes 1869 i Skedevi
(E), utvandrade 1890 (broder uppväxt i Värmland). Kompanjon med
Elowson. Avled i Sverige men med
ättlingar i Argentina.

La Escandinavia
Samma år, 1890, startades ett mejeri
av två andra värmlänningar: Harald
Mörtstedt och Hilmer Dahlgren.
Bland intressenterna återfinns även
Haralds kusin Gustaf Goldkuhl.

Harald Mörtstedt föddes 1870 i
Kroppa (S) och utvandrade 1888 från
Kroppa. Harald var son till Johan
Mörtstedt och således både svåger
och kusin till Erik Adde. Han startade
1890 tillsammans med bl a Hilmer
Dahlgren mejeriet La Escandinavia.
Haralds brorsdotter Gerd f 1893 var
gift med Gustafs och Wilhelms kusin
Åke Goldkuhl f 1887.
Hilmer Dahlgren föddes 1866 på
Hammarö (S), bokhållare och utvandrade 1889 från Munkfors (S).
Hilmer Dahlgrens brorson (Sven f
1896) gift med Gustaf Goldkuhls
dotter (Lisa f 1900). Dahlgren avled
1948 i Karlstad.
Gustaf Goldkuhl föddes 1869 i
Hjo (R), utvandrade 1888 från Bolstad (P). De tre syskonen (Gustaf,
Wilhelm och Ebba) Goldkuhls mor
(Wilhelmina f Mörtstedt 1842) var
syster till Harald Mörtstedts far (Johan Mörtstedt f 1828). Gustaf dog i
Argentina 1920.

Edward Bergström föddes 1862 i
Färnebo (S) och utvandrade 1886.
Edwards far Olof Bergström f 1821
var brukspatron i Finnshyttan inte
så långt från Gammelkroppa. Edward medverkade vid utställningen
1886 och samarbetade med Georg
Broström. En broder, Albert var riksdagsman. Bergström avled i Sverige
1943.

La Delicia
Den inledningsvis omnämnde Anders
Gustaf Elowson, en avlägsen släkting
till undertecknad, var med om att
starta en verksamhet som fortfarande
består. Tillsammans med John Wester
startade han en smörfabrik.
Gustaf Elowson föddes 1869 i Älgå
(S) och utbildad agronom vid Alnarp
med säkerligen god kunskap om mejeriverksamhet. Han blev bruksbokhållare i Gammelkroppa och kände
säkert därmed personligen de flesta
4

Foto från Paulin, ”Smörklicken”, fr v Abel Nordström, Hilmer
Dahlgren, Harald Mörtstedt, C. Bergström och Gustaf Elowson.
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För att tydliggöra personernas samband när det gäller släktskap och
verksamhet, har jag ritat nedanstående diagram.
Man kan av diagrammet se att det
måste ha funnits en stark samhörighet
inom ”smörklicken” Det var unga
välutbildade män i ungefär samma

ålder, de flesta nära besläktade på
olika sätt. De flesta kom från samma
geografiska område och kände varann
säkert innan man emigrerade. De
kunde säkert därför väl förbereda sig
för de kommande projekten.

Jag gör verkligen inte anspråk på att
ha hittat alla värmlänningar och det
finns säkert fel i materialet. Det vore
positivt att få kontakt med någon
som vet mer om vad som hände i
Argentina med alla ättlingar. Jag är
tacksam för alla synpunkter och korrigeringar.

Bergström
Edward
f 1862 Färnebo (S)

Broström
Georg
f 1863 Varnum (S)

Mörtstedt
Harald
f 1870 Kroppa (S)

Goldkuhl
Wilhelm
f 1864 Stavnäs (S)

Släktskap
Affärsrelation

Referenser
• Anna Dahlstein: Blågult i
Argentina, Svenska föreningen
1898-1998, Buenos Aires,
1998 (en bok delvis på spanska
och delvis på svenska)
• SA Flodell: Brasiliefararna,
Sundbyberg 2000
• Göran Friborg:
Brasiliensvenskarna,
Emigrantinstitutets skriftserie
5, Malung 1988
• Greges i Tömte, Köla 1979
och reviderad utgåva 2008
(Elowson)
• C E Nygren: Lärjungar vid
Karlstad högre allmänna
läroverk 1864-1900 (Adde,
Elowson)

Goldkuhl
Gustaf
f 1869 Hjo (P)

Elowson
Gustaf
f 1869 Älgå (S)

Dahlgren
Hilmer
f 1866 Hammarö (S)

Wester
John
f 1869 Skedevi (E)

•
•
•
•
•
•

Peter Olausson:
Gillbergaknaparna, Karlstad
2007
Axel Paulin: Svenska öden i
Sydamerika, Stockholm 1951
Prins Wilhelm: Den röda
jordens svenskar, Stockholm
1948
Martin Rogberg: Svenskar i
Latinamerika, Örebro 1954
Karl Sandstedt: Svensk
etablering i Argentina,
Karlstad 2007
Svenska släktkalendern 1936
(Bergström och Goldkuhl) och
1950 (Wester)

Adde
Erik
f 1853 Hed (U)

Och naturligtvis av Sveriges
släktforskarförbunds utgivna CD samt
webbplatserna Anbytarforum, Disbyt
och kyrkböckerna via Genline och
Arkiv Digital.
Argentina har också en telefonkatalog
på Internet, http://www.paginasblancas.
com.ar/Telefonos.action.
http://amigosdem.se/, http://www.argentina.nu/, innehåller bägge intressant information om emigranter till Argentina.
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Stenhammar – Nynäs
Av Roland Kihlstadius
Genom tiderna har säkert många
värmlänningar, på väg söder om
Mälaren till eller från Stockholmshållet, lagt märke till det slottsliknande
Stenhammar.
Godset ligger omedelbart norr om
tätorten Flen vid sjön Valdemaren i
det herrgårdstäta Södermanland.
Stenhammar, vars ursprungliga
namn är Slädhammar, testamenterades år a 1903 av friherren Robert von
Kraemer till svenska staten, för att mot
en mindre arrendesumma upplåtas åt
någon svensk prins, med företräde för
hertigen av Södermanland
År 1908 blev godset bebott av den
folklige prins Vilhelm, som bekant
en son till Gustaf V och drottning
Viktoria.
- Vad i all världen har nu det sagda
med Värmland att skaffa? Undrar
säkert mer än en vetgirig släktforskande läsare.
Den bit i personpusslet, som här
förklarande må fogas in, bär i gamla
handlingar kort och gott det något
kryptiska namnet Fru Karin på Näs,
även kallad Johan Jöranssons efterleverska. Identifieringen kräver en
närmare undersökning.
Näs motsvarar nutidens Nynäs,
en anrik sätesgård om 2 mantal (mtl)
frälse i Kils socken i Visnums härad i
sydöstra Värmland. Till skillnad från
/Stora/ Kils sn i Kils hd, kallades
Visnums-Kil ofta /Fiske-/Kil.
Här på Näs i Visnums-Kil bodde
och befallde adelsfrun Karin Scheringsdtr /Arp/ bördig från Slädhammar. I mitten av 1600-talet ägde hon
enl nedan flera gårdar i grannskapet.
Fru Karin hade övertagit samma
gårdar närmast efter sin mor Anna.
Arvet följde alltså kvinnolinjen i två
generationer.
Karin Scheringsdtr hade 1606
blivit gift med Johan Jöransson /
Rosenhane/ i hans andra gifte. Johan
död redan 1624. Änkefru Karin gifte
6

aldrig om sej och kom på så sätt att
i precis 30 år ensam styra och ställa
över alla sina gårdar både i Södermanland och Värmland. Nådig frun
avled 1654.
Fru Karins föräldrar var dåv.
Befallningsmannen i Värmland,
- förordnad som sådan 1577 13/8
– Schering Eriksson /Arp/ gift med
Anna Olofsdtr/Brunnholms-släkten/. Hennes ätt benämndes tidigare
Stengafvel1. Scherings farfar, Jöns
Arp, hade under 1400-talet bebott
Slädhammar. Ätten Arp ägde sålunda
sedan medeltid knytningar till den
strategiskt placerade, ursprungligen
timrade manbyggnaden i socknen i
Flen i Villåttinge hd.
Johan Jöransson och hans maka
Karin hade bl a sonen, riksrådet och
friherren, Johan Johansson /Rosenhane/, gift 1644 med Brita Lindormsdtr/Ribbing/, som fick Slädhammar i
morgongåva. Omkr år 1647 inledde
dessa makar uppförandet av det anslående stenhus med torn, som i än mer
förskönat skick finns avtecknat på
plansch 30 i Erik Dahlberghs bekanta
Suecia antiqua et hodierna.
När denna nya, påkostade stenbyggnad efter ritningar av arkitekten
Jean de la Vallée omkr 1660 blivit
klar, togs dess nya säterinamn Stenhammar i bruk.
Gustaf Elgenstierna: Den introducerade
svenska adelns ättartavlor 1-9 (1925-1936)

1

Mantal
2
1
1
1
1/2
1/2
1/4
1/4
1

Jord-natur Hemman
Frälse
Nynäs
"
Prästgården
"
"
"
"
"
"
"

Hälla
Justorp
Kilerud
Nötön
Hjulsta
Myrhult
Norra Räverud

Fru Karin på Näs innehar enl jordeboken 1643 utöver all sin jord i Jönåkers
och Oppunda härader i Södermanland
följande 9 hemman i Värmland. Alla
gårdar där ligger samlade i Visnums
hd. Se nedanstående tabell.
Schering Eriksson /Arp/ från Stenhammar kom sålunda till Värmland
i sin befattning som befallningsman
eller ståthållare. Ett landshövdineämbete i dåtid, om man så vill. På sin
nya hemort äger han enl frälselängder
1587-88 gården Solberga i Arvika sn,
Jösse hd, och 2 gårdar Falla i Varnums
sn, Ölme hd.
Dåv hertig Karl, sedermera kung
Karl IX, har under kronan, d v
s honom själv låtit förvalta ovan
uppräknade hemman i Visnums hd.
Vid ingången överenskommelse på
Gripsholm 1592 27/2 byter hertigen
bort sagda gårdar till sin betrodde
Schering, som lämnar gårdar i Östergötland i vederlag. Från början ingår
Brobacken i Varnums sn i bytesuppgörelsen, men detta hemman ersätts
inom kort med nämnda Hjulsta.
Scherings levnadslopp var snart
utrunnet, han avled 1593. Hertigen
stadfäster emellertid 1593 8/11 sitt
byte med salig Scherings nyblivna
änka, Anna Olofsdtr. Hon är känd i
källorna som Fru Anna på Slädhammar men vistas tidvis även på sin
sätesgård Näs, dvs Nynäs i VisnumsKil. Änkan Anna lever fram till 1614
och hinner bli gift en andra gång.
Socken
Visnums-Kil
"
"
"
"
"
"
"
Visnum

Anmärkning
Sätesgård
Under frihetsmilen till Nynäs
och dess ladugård
Under frihetsmilen till Nynäs
"
"
"
"
"
"
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Mannen heter Bertil Larsson.
De, som är intresserade av och
kanske dessutom har släktrötter i
Visnums-Kil och önskar bli bättre bekanta med socknen och dess historia,

kan rekommenderas att studera Arvid
Ernviks minnesskrift kallad ”Socknen
vid Kilsviken”, tryckt i Ystad 1956.
En komplettering till skriften må här
fogas. På sid 135 anförs om Schering

Eriksson /Arp/ bl a att han skulle ha
varit ”värmlänning till börden. Hans
födelseort är dock okänd”. Rätt svar
torde ovan ha framgått.

Nynäs gård som den såg ut på 1950-talet.
Bilden har ställts till vårt förfogande av företaget Flygfotohistoria, se notis nedan.

Mantal
Det kan möjligen tyckas ovidkommande att i vidstående tabell lämna
uppgifter om mantalets storlek.
Så är dock ej fallet. För släktforskare är mantalsnoteringar mycket
värdefulla bl a av följande skäl.
Ett hemman, vars åsatta mtl är
mindre än 1 ex.vis 1/2, 1/3, 1/4, 1/8
etc har nämligen alltid blivit upptaget på mark under en större, närliggande eller direkt angränsande
bolby2, vars mtl är 1 eller mer.
Den, som har funnit sina
släktrötter i ett s k avgärdat hemman – sålunda med mtl mindre
än 1 och därmed i odlingsålder
tillkommit senare – gör klokt i att
närmare undersöka på vilken be-

byggelsemässigt äldre bolbys ägor,
den yngre gården uppstått.
I det gamla bondesamhället fick
ofta en son eller måg tillåtelse av
sina anhöriga att uppta ett eget torp
på byns ägor. Denna nya bosättning
kunde efter ett antal år som torp
sättas i visst mantal, dvs skattläggas och överföras till självständigt
hemman.
Under samhörande moderby
(vem denna är framgår bl a av
aktuella lantmäterikartor med tillhörande skifteshandlingar, av äldre
domböcker osv) finns i regel de
äldsta arkivmässiga spåren av
släkten.

Bolby, i medeltidslagarna och i 1734 års lag de ursprungliga byarna, i vilka byborna ägde
sina gårdar samtidigt som de hade del i byns gemensamt ägda marker.

2

Flygfotohistoria
Under 1950-talet flygfotograferades de flesta gårdar på den svenska
landsbygden.
Bilderna har nu digitaliserats
och finns tillgängliga på www.
flygfotohistoria.se Om så önskas
kan man få dem uppförstorade
och inramade

Prins Wilhelm uppfyllde donationsvillkoren
och var hertig av Södermanland blev förste
statsarrendatorn på Stenhammar.

7

VärmlandsAnor 2009:1

Kommunarkivet i Karlstad
Förutom Värmlandsarkiv finns i Karlstad flera andra arkiv som vi släktoch hembygdsforskare kan använda.
Kommunarkivet innehåller dokument
varav det mesta är från 1863 och
framåt men även protokoll från drätselkammaren1 finns från 1848.
I och med inkorporeringar omfattar
arkivet även handlingar från tidigare
självständiga kommuner.
Kommunarkivet har kontor och magasin i stadshuset på Drottninggatan
32, men har även magasin i Zakrisdal. Besökande är välkomna till
Arkivcentrums forskarexpedition och
forskarsal, eller till stadshuset.
Material från kommunarkivets bestånd körs normalt till Arkivcentrums
forskarsal för användning där.

På arkivets arbetar i nuläget sju personer varav några jobbar halvtid.
Kommunarkivet samarbetar med med
Folkrörelsernas arkiv för Värmland,
Emigantregistret och Landstingsarkivet. Paraplybeteckningen för detta
samarbete där alla ovannämnda arkivinstitutioner ingår (dvs även Kommunarkivet) är Arkivcentrum.
Förutom hos Kommunarkivet och
Arkivcentrum kommer Arkivförteckningar även att finnas tillgängliga på
arkivets plats på kommunens hemsida (gå först till www.karlstad.se, sedan
Vår kommun i övre raden och välj
sedan Kommunarkivet i vänsterkanten).

I beståndet finns en stor porträttsamling sammanställd av den kände
lokalhistorikern C E Nygren (18741936).
Förutom porträttsamlingen som CE
Nygren använde för att illustrera
sina böcker om Karlstads historia,
innehåller den kompletta samlingen
bl. a. personnotiser (30 boxar med
totalt 15.000 notiser) och excerpter2
ur dom- och kyrkoböcker.
CE Nygrens samlingar är tyvärr
spridda på flera olika arkiv, men porträttarkivets kort på drygt 6000 personer med tillhörande register finns i
Stadshuset. Många kuvert innehåller
flera olika kort på samma person.
Jag framför ett tack till arkivarie
Anjela Forsman som ställde upp och
visade mig runt bland samlingarna.
Olle Andersson

Stadsprivilegier

En del av kommunarkivet

Register till C E Nygrens porträttsamling

Detta är en lista över orter i Värmland
som haft stadsprivilegier eller som
nominellt blivit städer efter det att
inga privilegier fanns.
Som synes har både Filipstad och
Kristinehamn under viss tid förlorat
sina previlegier.

Ett av korten i registret
1

2

8

Och innehållet i motsvarande kuvert

Drätselkammare var namnet på styrelsen i en stad i Sverige. Egentligen var drätselkammaren ett utskott valt av stadsfullmäktige som skötte stadens ekonomi. På grund av denna
viktiga syssla, blev den också stadens styrelse i egentlig mening. Begreppet drätselkammare användes fram till kommunreformen 1971, och ersattes då av kommunstyrelsen. (Från
Wikipedia)
Excerpera innebär att man gör ett utdrag ur en skrift. Ofta gäller det äldre handskriven text.

STAD
Arvika

PRIVILEGIEÅR
1911

Filipstad

1611-1694 och
sedan 1835

Hagfors

1950

Karlstad

1584

Kristinehamn

1582-1584 och
sedan 1642

Säffle

1951

I och med kommunreformen 1971,
avskaffades samtliga kvarvarande
rättigheter och begreppet stad saknar
officiell definition.
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Johannes Nilsson – från fattig till rik
Av Erik Jonsson
Bouppteckningar är intressanta att
studera. I dem kan man få en god bild
av den närmiljö som folk levde i förr.
Här finns den avlidnes alla tillgångar
noggrant förtecknade. En stor del av
bouppteckningarna är numera skannade och finns att läsa på nätet.
Jag satt och ”bläddrade” bland bouppteckningarna för år 1900 i Karlstad.
De flesta efter personer med små
tillgångar, möjligen en liten stuga
med enkla inventarier, några kronor
på banken, en guldklocka och sällan
några större skulder, kort sagt de flesta
utan några större överraskningar.
Men så finner jag en bouppteckning
som innehåller 15 st fastigheter i
Karlstad, några i Kil, två i Hjo och
en i Uppsala samt gården Östra Tye
på Hammarön, allt till ett sammanlagt
värde (tax.värde) av 384 tkr. Därtill
aktier och obligationer för 85 tkr och
fordringar för 192 tkr. Tillgångarna
uppgick alltså till 661 tkr, vilket i
dagens penningvärde motsvarar ca
35 miljoner. Skulderna, de flesta till
banker, uppgick till 312 tkr. Nettoförmögenheten, 349 tkr, motsvarar ca 20
miljoner i dag.
Bouppteckningen var upprättad i januari år 1900 efter fru Brita Nilsson,
född 1848 i Norra Finnskoga och
som hade avlidit den 25 mars 1899
på Sofiahemmet i Stockholm. Som
arvingar efterlämnade hon sin man,
gårdsägaren Johannes Nilsson född
1835 i Frykeruds socken samt nio
gemensamma barn.
Jag tyckte det var intressant att
närmare undersöka vem denne Johannes Nilsson var och hur han skapat
sin förmögenhet. Hade han ärvt, hade
han gift sig rikt, eller hade han skrapat
ihop allt själv? Så jag började med att
titta i födelseboken för Frykerud där
jag fann att han var född i byn Norra
Näs. Alltså vidare till husförhörs-

böckerna för 1835 och framåt. Här
finns han som näst yngst i en syskonskara av sju som så småningom utökades till åtta. Fattigdomen lyser här
igenom. Föräldrarna har understöd
av socknen och en syster är intagen
på fattigstugan. Fadern dör 1844.
Modern, både sjuk och fattig, blev
rotehjon i socknen. Så Johannes var
verkligen född under fattigdomens
bleka stjärna.

Dräng
Johannes flyttar 1859 till Värnäs i
Norra Ny socken där han anställs
som dräng.
Men dränglivet blir inte långvarigt,
redan 1860 drar han vidare, nu till
Höljes i Norra Finnskoga där han tar
anställning som medhjälpare hos lanthandlare Dahlhjelm. En lanthandel på
den tiden var bygdens affärscentrum
som inte bara var detaljist utan också
idkade omfattande handel med säd,
trävaror, lantbruksmaskiner mm.
Det är här i lanthandeln som
Johannes ser möjligheten att tjäna
pengar utan att slita ut sig som dräng
hos fattiga bönder. Dessutom tjäna
mycket pengar om man spelade sina
kort rätt.

Lanthandel
Redan år 1862 övertar han lanthandeln. Kanske är han alltför ivrig i
affärerna och frestas till att göra affärer i lagens gränsmarker. Hur som
helst finns följande antecknat i husförhörslängden: ”Dömdes av Öfvre
Elfdals häradsrätt d 15 juni 1869 för
förskingring till ½ års straffarbete
och fem års förlust av medborgerligt
förtroende”
Han lämnar nu lanthandeln i Höljes och flyttar till sin bror som har
en gård i Vitsand. Tiden i Vitsand
ägnar åt att rentvå sig från domen
genom att överklaga i hovrätten. Och

han lyckas. I husförhörslängden har
ovanstående anteckning nu kompletterats med: ”..men säger sig vara av
K Hovrätten till alla delar frikänd den
9 sept 1869 Se attest”

Lantbrukare
Nöjd och glad över att klarat sig undan det hotande straffarbetet gifter
sig Johannes 1871 med hemmadottern Britta Larsdotter (kallar sig
senare Håkansson) från Båtstad i N
Finnskoga.
De hade träffats redan 1868 och
till och med tagit ut lysning då. Kanske var det hennes fader som stoppade giftermålet då på grund av hans
förskingringsåtal. När han nu friats
träffar han henne igen och hon får
ett barn redan 1870 som i dopboken
betecknas som oäkta eftersom de inte
var gifta. Det står dock antecknat att
”fadern uppges vara lantbr Johannes
Nilsson från Höljes” I slutet av 1870
flyttar paret med barnet tillbaka till
Höljes och de gifter sig i mars 1871.
Johannes står nu som lantbrukare.
Efter 14 år i norra Värmland flyttar
Johannes med sin familj tillbaka till
sin födelsesocken Frykerud. Det första barnet, Adolf Fredrik dör endast
två år gammal. Två nya barn hade
fötts i Höljes, Milda Kristina 1871
och Lars Johan 1872.
Det är troligt att Johannes gjort goda
affärer under sin tid i Höljes eftersom
han nu kan etablera sig som hemmansägare i Klaxås i Frykerud. Här
föds ytterligare fem barn, Karolina
1874, Gerda Maria 1876, Otto Albert
1880, Karin Elisabet 1882 och Axel
Fritiof 1885.

9
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Tändsticksfabrik mm
År 1887 flyttar familjen till Karlstad.
Här har Johannes köpt resterna av
Karlstads Tändsticksfabrik som hade
gått i konkurs 1885 och familjen flyttar in i en bostad, W Herrhagen 10,
tillhörande fabriken.
Men Johannes är inte nöjd, ytterligare
affärer och vinster hägrar, 1889 köper han en kvarn och såg i Björknäs
som ligger Östra Fågelviks socken.
I Karlstad hade ytterligare ett barn
fötts, Anna Elvina 1888. Sågverket
utvecklas till en träindustri som kom
att bli den dominerande verksamheten
i Skattkärr som blev namnet på det
växande samhället öster om Karlstad.
Här föds sista barnet Gustaf Adolf
1891.
Under tiden på Björknäs inträffade
något som skakade familjen och som
säkert fick Johannes att minnas sina
egna affärer uppe i Höljes. Äldste sonen Lars Johan blev 1991 ställd inför
domstol och i församlingsboken finns
följande anteckning:

”För förfalskning och bedrägeri
dömd till straffarbete 1 år och 1
månad å Långholmen. Frigiven
från fängelset den 16 juni 1892
men förlustig medborgerligt
förtroende till den 16 juni 1893.”
Domen är nästan identisk med den
som fadern fick för 22 år sedan.
Äpplet faller inte långt från trädet.
Den nu knappt tjugoårige Lars Johan
hade kanske lärt sig av fadern att göra
affärer som inte alltid ligger inom lagens råmärken. Fadern klarade sig ur
knipan genom en hovrättsdom, men
Lars Johan fick snällt ta sitt straff.
För att inte figurera i fängelsets
böcker med sitt rätta namn ändrar
han sitt efternamn till Lagerberg, men
återtar namnet Nilsson vid frigivningen. År 1900 är han trävaruhandlare i
Lutnes i södra Trysil i Norge.
År 1896 flyttar familjen till Karlstad
igen efter att ha sålt sågen i Björknäs.
Tillbaka till V. Herrhagen 10, den
gamla tändsticksfabriken där de tidi10

gare bott och som nu ägdes av Karlstads Glasbruksaktiebolag. Men detta
var nog en tillfällig bostad för redan
1897 flyttar man till Östra Haga nr 1
som också kallas Östra Tullen. Detta
hus med tillhörande gårdsbyggnader
hade Johannes köpt och det skulle bli
familjens sista bostad.

Fastigheter
Johannes Nilsson var nu en rik man.
Hans förmögenhet bestod mest av
fastigheter som framgår av bouppteckningen efter hans hustru.
Huset i Haga var stort och rymligt
och i uthusen fanns stall med häst och
eleganta åkdon. I församlingsboken
står han som ”possessionat” en titel
som ofta användes för ägare med
omfattande fastighetsinnehav.
År 1899 blir hustrun Britta sjuk. Med
de ekonomiska möjligheter som Johannes besitter kunde han bekosta den
bästa vård som då fanns att få. Hon
vårdas på Sophiahemmet i Stockholm
där hon dör den 25 mars 1899 51 år
gammal.
Johannes Nilsson dör den 5 augusti
1907, 72 år gammal. Efter hustruns
död 1899 hade också barnaskaran
decimerats; 1905 dog Anna Elvina
17 år, 1906 Karin Elisabet 24 år och
Axel Fritiof 21 år, alla i TBC. De
kvarvarande barnen antar efter faderns död efternamnet Rudin. Gerda
Maria och yngste sonen Gustaf Adolf
tillsammans med familjens piga flyttar till Klara 27, det s k sockerslottet. Dottern Karolina är gift med en
apotekare och bor i Sigtuna. Äldsta
dottern Milda Kristina flyttar till sin
åldrige morfar uppe i Norra Finnskoga. Sonen Gustaf Adolf - han som
hade varit i klammeri med rättvisan
- var nu handlande i Hovmantorp i
Småland och sonen Otto Albert var
ingenjör vid Utansjö bruk norr om
Härnösand.

Bouppteckning
Så var det dags för bouppteckning
igen. Den upprättades 1908 och består

av 50 sidor handskriven text. Den här
gången fann jag den inte på internet
utan fick beställa papperskopior från
Värmlandsarkiv. Han ägde nu 25
fastigheter i Karlstad, 1 i Uppsala, 3
i Hjo. Dessutom gårdarna Henstad
och Hult i Karlstads landsförsamling,
gårdarna Östra och Västra Tye på
Hammarö, Norra och Södra Valum i
Nors socken. I Kil ägde han, förutom
Centralhotellet, ytterligare 4 centrala
tomter i samhället. I sin födelsesocken
Frykerud ägde han gårdarna Liseberg
och Vik. En aning förvånande är att
han också ägde Hästholmen nr 2 i
Vaxholm.
Bland fastigheterna finns också
en liten jordlott i Trangärd i Grava
socken ”med därå uppförd torfströfabrik”. Eftersom Trangärd är min
födelseby så blir nu Johannes Nilsson
plötsligt mer levande för mig. Min
farmor och min faster, båda födda i
Trangärd, berättade att det funnits en
torvströfabrik på trangärdsmossen.
De nämnde också om någon som de
kallade ”Tändsteckern” som ägde
fabriken. Denne måste ju vara Johannes Nilsson, han hade ju ägt Karlstads
Tändsticksfabrik.
Det sammanlagda värdet av fastigheterna var 875 tkr, lösegendom
25 tkr, säkra fordringar 58 tkr, osäkra
fordringar 87 tkr, aktier och värdepapper 125 tkr. Tillgångarnas totala värde
1170 tkr, vilket i dagens penningvärde
motsvarar ca 51 miljoner. Skulderna
uppgick till 822 tkr och nettobehållningen i boet var följaktligen 348 tkr,
motsvarande ca 15 miljoner i dagens
penningvärde.
Johannes´ nettobehållning 1908
var alltså ca 5 miljoner mindre än
vad som fanns upptaget i fru Brittas
bouppteckning. Eftersom skulderna
ökat mer än tillgångarna, står det
helt klart att han i större utsträckning
finansierat sina uppköp genom upplåning. Lägger man också till att posten
osäkra fordringar ökat mer än någon
annan post får man nog konstatera
att Johannes Nilsson 1907 hade en
svagare ekonomisk ställning än 7
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år tidigare trots det betydligt större
fastighetsinnehavet. Därtill betydligt
mera riskfylld.
Förmodligen såldes det mesta av
Johannes´ tillgångar av hans arvingar
och man kan förmoda att det blev en
lång process, kanske inte helt utan
komplikationer. Johannes Nilsson var
säkert en duktig och hårdför affärsman, men han borde ha tänkt på att

organisera sitt ägande bättre. Bildat
aktiebolag eller andra förberedelser
för generationsskiftet hade han tydligen inte tänkt på.
Det vore intressant om någon
annan medlem kunde lämna fler
uppgifter om Johannes. Ring i så fall
08-6081953 eller mejla
hjordis.erik@telia.com
Karlstad. Kanalbron och Hagatorget.

Tändsticksfabriken på Herrhagsberget.
Här tillverkades säkerhetständstickor mellan 1874 och 1885.

Källor
1. Hfl Frykerud N Näs 1835-1840

9. Lysnings- och vigselbok N.Finnskoga 1870

2. Hfl N. Finnskoga Höljes 1861-1866

10. Hfl N.Finnskoga Höljes 1871-1875

3. Hfl N. Finnskoga Höljes 1867-1871

11. Hfl Frykerud Klaxås Framnäs 1871-1876

4. Hfl Vitsand Asped 1866-1870

12. Hfl Frykerud Klaxås Framnäs 1876-1880

5. Hfl Vitsand Asped 1866-1870 Förstoring
av Frejd och särsk. ant

13. Hfl Frykerud Klaxås 1881-1885

6. Födelsebok N,Finnskoga Adolf Fredrik
1870-09-02

15. Hfl Karlstad V. Herrhagen 10 1886-1890

7. Hfl N. Finnskoga Båtstad 1866-1870

16. Hfl Östra Fågelvik Björknäs-sågen 18861890

8. Lysnings- och vigselbok N.Finnskoga 1868

14. Hfl Frykerud Klaxås Framnäs 1886-1890

17. Hfl Östra Fågelvik Björknäs-sågen 18911895

18. Hfl Östra Fågelvik Björknäs-sågen 18961900
19. Hfl Karlstad V. Herrhagen 10 1896-1900
20. Hfl Karlstad Östra Haga nr 1 1896-1900
21. Hfl Karlstad Östra Haga nr 1 1901-1905
22. Hfl Karlstad Östra Haga nr 1 1906-1910
23. Hfl Karlstad Klara 27 1906-1910
24. Karlstads rådhusrätt: Bouppteckning
januari 1900 efter Brita Nilsson
25. Karlstads rådhusrätt: Bouppteckning
augusti 1907 efter Johannes Nilsson

Spinnhus
Spinnhus förekom mellan åren 1724
och 1825, dvs i hundra år. I praktiken
var det ett kvinnofängelse där lösdrivande kvinnor placerades och fick
ägna sig åt att spinna garn.
Inrättningen kallades för förbättringsoch straffanstalt.
Många av de kvinnor som fängslades

här hade placerats här för prostitution,
men i själva verket var de ofta inte
vad man i modern mening skulle kalla
prostituerade; den rigida sexualmoralen under denna tid innebar, att det
räckte att som kvinna ha haft samlag
med en man utan att vara gift med
honom, för att hon skulle räknas som

prostituerad och placeras här.
En person kunde sättas i fängelse här
enbart för ”liderlighet”, alltså för att
ha haft flera sexualpartners, även om
hon inte var prostituerad. Detta gällde
dock endast kvinnor; en man sattes
inte i fängelse av sådana skäl.
Saxat från Wikipedia
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Övre Ullerud – en drunkningsolycka 1852
När jag sökte efter tidigare bosatta familjer inom hemmanet Bergsby, Övre
Ullerud, träffade jag på en tragisk
händelse 1852. Tre personer drunknade den 8 jan, två kvinnor 32 och
29 år gamla samt en dräng, 18 år.
Den unge drängen hette Johannes
Olsson född i Bergsby den 14 apr
1833. Johannes bodde tydligen kvar
i hemmet hos sin mor änkan Cajsa
Pettersdotter.

son från Ransäter och de hade sex
barn.

Kanske finns det någon forskare,
som vet mer om denna olycka. Jag
är mycket intresserad av att få veta
om det var i Visten de stackars människorna drunknade.

Så var det Maria Ersdotter, född den
2 apr 1822. Maria Ersdotter var gift
med Petter Svensson, de hade två
egna barn och en fosterflicka. De hade
tidigare varit bosatta i Hällekil.

Barbro Peterson
Spinnvägen 9
669 31 Deje
Tel 0552/413 60
barbro.peterson@uvtcmail.se

En av kvinnorna var Maria Månsdotter, också född i Bergsby den 10 aug
1819. Hon var gift med Nils Lars-

Kristinehamns släktforskargrupp
Intresset för släktforskning är i klart
stigande i landskapets östra del.
Värmlands släktforskarförening har
under de senaste 13 månaderna fått
13 nya medlemmar från Kristinehamn
med omnejd. En starkt bidragande
orsak till detta, är den nystartade
släktforskargruppen.
Den 27 januari hade man den
första sammankomsten för året,
vilken samlade 25 intresserade. På

3 förmåner
Sveriges Släktforskarförbund har
förhandlat med tre leverantörer av arkivprogram om sänkt pris på årsabonnemang för medlemmar i föreningar
anslutna till förbundet.

Arkiv Digital: 1.095 kr

Genline: 1.395

Ancestry: 1.499 kr

programmet stod då smedskivan och
andra genealogiskt intressanta skivor.
Man gick också igenom Disbyt samt
botaniserade på Rötters hemsidor.
Nästa möte är utsatt till den 12 mars
Just nu (10/2) sitter man och slipar
på innehållet.
Lördagen den 21 mars – Släktforskningens dag – kommer gruppen att
finnas dels på biblioteket i Kristinehamn och dels i Bäckhammar för

att svara på frågor och visa några av
de hjälpmedel som står till buds, när
man söker efter information om sina
anfäder.
Vill du ha aktuell information om aktiviteterna, skall du gå in på vår hemsida www.genealogi.se/varmland.
Där klickar du på ”Länkar” och hittar
Kristinehamns släktforskargrupp under rubriken ”Föreningar”.
Åke Hörnqvist

DISBYT - en genväg
Finn och byt släktuppgifter!
DISBYT är databasen som ger dig
möjlighet att söka efter dina förfäder. Du får också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra
släktforskare som forskar på samma
personer som du!
19,2 miljoner poster!
DISBYT är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag
från sina släktforskarprogram. Varje
post innehåller uppgift om namn,
församling och årtal för händelser
som född, gift och död, eller annan
händelse.

Medlemmar i DIS kan bidra till
DISBYT - men ALLA kan söka i
databasen
- Som medlem i DIS, får du uppgifter
om en person i taget och vem som har
skickat in uppgifterna.
- Har du själv skickat in material
till DISBYT, får du uppgifter om en
familj åt gången och kan dessutom
klättra vidare i släktträden.
Om du ej är medlem i DIS, så kan
du söka i DISBYT som gäst. Du kan
då se vilka poster som finns, men du
får inte reda på vem som har lämnat
uppgifterna.

Mer information på föreningen DIS hemsida:
http://www.dis.se/
12
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Utflykt
till Brattfors
Lördagen den 13 juni kl 10 00
Koppla av från släktforskningen och
följ med på en resa till beredskapstiden återskapad på Brattforshedens
kulturreservat.
• Vi kommer att bli informerade om
fältets tillkomsthistoria samt den
verksamhet som bedrevs där under
krigsåren.
• Vi kommer att gå runt i terrängen
och bli påminda om beredskapstidens förutsättningar och vedermödor.
• Men vi får också möjlighet att
ta del av flygvapnets modernare
utrustning.

B 17B från F7. Flygvapenövningen 1942.

• Det hela avslutas med en enklare
lunch under fältmässiga förhållanden. Eftersom föreningen firar
25-årjubileum i år, kommer vi att
subventionera en stor del av matkostnaden.

Kontakter:
ake.hornqvist@hammaro.st
eller
hans_hugo@telia.com
eller via telefon
054-525443 resp. 054-872993

Med tanke på matinköpen vill vi
gärna ha din anmälan så snart som
möjligt, dock senast söndagen den
31 maj.

Gemensam avfärd från Arkivcentrum
kl 09 00 för boende i Karlstadområdet. Från övriga orter får samåkningen
ske spontant.

Resa till släktforskardagarna i Falköping
Som en del i föreningens jubileumsaktiviteter, har vi bokat en buss för
gemensam resa till Falköping den 22
augusti.
Avresa på morgonen och hemkomst
på kvällen.
Föreningen kommer att subventionera
en stor del av resekostnaden.
Vi återkommer med ytterligare infor-

mation i nr 2 av VärmlandsAnor. På
vår hemsida kommer vi att lägga ut
en länk till Falköping.
Om du har någon fråga om själva
resan, kan du kontakta
hans_hugo@telia.com

Släktforskningsdag i Molkom
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Bland besökarna utlottas framtagning
av antavlor.
Kaffeservering.

R
FÖ

Förutom en utställning kommer vi att
vid två tillfällen, 12.30 och 15.00 ha
en kortfattad introduktion till släktforskning med storbild.

N

Datum: Söndag den 5 april.
Plats: Hemvärnsgården.
Tid: 12 - 18.

Övrig tid erbjuds besökarna individuell hjälp att hitta sina anor.
Sökningen sker med hjälp av erfarna släktforskare som har tillgång
till datorer utrustade med olika databaser samt uppkoppling mot Internetdatabaser.

G

I samarbete med Värmlands Släktforskarförening och Vuxenskolan
anordnar Nyeds Hembygdsförening
en Släktforskningsdag.
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Ordföranden har ordet
Ljus från ingenstans, så heter Lars
Anderssons bok. Den handlar om
hemmanet Hedås vid Klarälven,
strax söder om Forshaga. Från att
gården upptogs i början av 1600-talet fram till slutet av 1800-talet.
Boken öppnar med Lars´ farmors
sjuttioårsdag på 1950-talet.
Nästan alla vi släktforskare hittar
fram till ett antal sådana hemman,
där vi sedan leds bakåt generation för
generation av brukare. Ibland kommer vi ända tillbaka till den förste.
Visst har vi alla då funderat över: Hur
var livet för dessa människor? För att
hjälpa oss att leva oss in i dessa liv
letar vi fram bouppteckningarna, där
alla gamla verktyg, möbler och kläder
räknas upp, ibland står till och med
korna med namn.
Eller finner vi dem i domboksprotokollen, när de stämmer sina grannar
och debitorer, tvistar om ägogränser,
oäkta barn m.m. Eller så går vi till
lantmäterimaterialet, tar del av laga
skiftes protokollen och kartorna. Där
kan vi se hur husen låg i byn, vilka
hus som fick flytta ut i mitten av
1800-talet.
Det är mycket man kan finna i arkiven. Detta detektivarbete är släktforskarens vardag, och dessa fynd är hans/
hennes drivkraft.
Men det är ändå alltid något som
fattas. Hur ska man se på dessa nät av
liv, som breder ut sig genom århund-

radena, det ena griper tag i nästa i en
kedja utan slut. Hur kändes livet för
dessa människor egentligen? Det får
vi ändå aldrig veta. Men frågan måste
vi ställa oss.
Lars Andersson gör detta tydligt med
sin bok. Författaren gör det släktforskaren vill men inte kan, annat än i
fantasin.
Släktforskningens dag den 21 mars
på Arkivcentrum. Lars Andersson
kommer dit och berättar om sin bok.
Gå dit! Jag kommer också, undrande:
Hur har du tänkt? Hur förhåller sig
författaren till släktforskaren Lars
Andersson?
Dessa frågor är specialfall av mer
allmänna frågor, som släktforskaren
också alltid ställer sig: Hur ska jag
presentera mina forskningsresultat?
Vad vill jag med min släktforskning?
Släktforskning är en rätt ensam hobby. Inte minst därför har släktforskare
ett väldigt behov att prata med andra
med samma intresse. Därför finns
Värmlands Släktforskarförening.
Dess uppgift är att ordna tillfällen för
släktforskare att komma samman för
att stödja varandra.
Nu kring årsskiftet är det 25 år sedan
föreningen bildades. Vi passar på
att fira detta i samband med årets
Släktforskningens dag. Föreningens
förste ordförande Anders Höglund
medverkar med sina reflektioner.

En tredje medverkande är Erik Gustavsson vid Emigrantregistret, som
kommer att prata om EmiWeb,
det senaste av olika verktyg för att
underlätta sökandet efter data om
emigranterna (huvudsakligen till
Amerika). Nästan alla har vi emigranter på någon av våra släktgrenar, och
många är vi som har problem med
att finna ut vart de tog vägen och vad
som hände.
Välkommen till Släktforskningens
dag, 21 mars på Arkivcentrum i
Karlstad.
För ett och ett halvt år sedan hade vi
ett möte i Kristinehamn, som ledde
till bildandet av en släktforskargrupp
i Kristinehamn. Nu prövar vi samma
sak i västra Värmland, och bjuder in
alla intresserade till ett möte den 25
mars kl. 19 på biblioteket i Arvika.
Och välkomna till årsmötet den 28
mars!
Bengt Nordstrand

ÅRSMÖTESPROGRAM 2009
Lö 28 mars
kl. 13.00
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Årsmöte – Torleif Styffe och vänner
berättar och underhåller från Nordvärmland
Edberg-salen, Arkivcentrum
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Värmlands släktforskarförening
verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsåret
Föreningens tjugofemte verksamhetsår omfattar tiden 2008-01-01 till
2008-12-31.

Medlemmar

Antal medlemmar 2007-12-31
Nya medlemmar 2008
Utträden, avlidna, ej betald avgift

1 186
130
91

Antal medlemmar 2007-12-31
(varav familjemedlemmar)

1 225
27

Medlemsavgiften
För 2008 var medlemsavgiften 150
kr för ordinarie medlem och 50 kr för
familjemedlem.

Hedersledamöter
Bo Cider
Bernhard Granholm
Anders Höglund
Lars Gunnar Sander

Styrelse

Övriga funktionärer

Ordförande och projektansvarig
Bengt Nordstrand
Karlstad
Vice ordförande
Lars Gunnar Sander
Forshaga
Sekreterare
Gunnar Jonsson
Säffle
Kassör
Jens-Åke Nilsson
Karlstad
Programansvarig
Karl Gustaf Lindgren
Säffle
Evenemangsansvarig
Hans Olsson
Forshaga
Forskarförteckning
Peter Borg
Molkom
Ledamot
Anneli Johannesson
Hammarö
Ledamot
Gunilla Klarqvist
Slottsbron

Revisorer
Bernhard Granholm Kristinehamn
Bengt Hallin
Forshaga
Revisorssuppleant
Olle Skoog
Kristinehamn
Valberedning
Lars Gunnar Sander (sammank)
Forshaga
Eva Lejrin
Karlstad
Margareta Modén
Karlstad
Redaktör, VärmlandsAnor
Åke Hörnqvist
Hammarö
Layout, VärmlandsAnor
Olle Andersson
Karlstad
Redaktör, VärmlandsRötter
Gunnar Jonsson
Säffle
Materialförvaltare
Jens-Åke Nilsson
Karlstad

Molkom
Kristinehamn
Kristinehamn
Forshaga

Kallelse till Årsmöte
Lördag den 28 mars 2009 kl. 13.00 hålls årsmöte i Värmlands släktforskarförening
i Rolf Edberg-salen, Arkivcentrum, Karlstad
Förslag till dagordning:.
1. Mötet öppnas

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

2. Fråga om mötet anses stadgeenligt
utlyst

10. Motioner till årsmötet

3. Godkännande av dagordning

11. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2009

4. Val av mötesordförande

12. Medlemsavgiften för 2010

5. Val av mötessekreterare

13. Budget för 2009

6. Val av justerare

14. Val av ordförande för 2009

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
och räkenskaper

15. Val av ordinarie styrelseledamöter för
åren 2009 och 2010 (i tur att avgå är
Gunnar Jonsson, Jens-Åke Nilsson,
K G Lindgren och Peter Borg).

8. Revisionsberättelse

16. Val av revisorer och revisorssuppleant för 2009
17. Val av redaktör för VärmlandsAnor
för 2009
18. Val av valberedning för 2009
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas.
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Årsmötet den 29 mars
Avgående styrelseledamöter var
Rånald Engelbrekt, Liv Hagberg
och Margareta Modén och Roland
Hedström avgick som revisor.
Nya styrelseledamöter blev Anneli
Johannesson och Gunilla Klarqvist.
Till ny revisor valdes Bengt Hallin.
Vid styrelsemötet den 16 april
konstituerade sig styrelsen enligt
ovan.

Projektgruppen
Bengt Nordstrand (sammankallande),
Jens-Åke Nilsson, Peter Borg och
Anneli Johannesson.
Syftet med projektgruppen är att
driva projekt inom föreningens ram.
Gruppen skall såväl sätta igång samt
genomdriva och följa upp igångsatta
projekt. Under året har gruppen arbetat med följande projekt:
Kyrkoboksregistrering.
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. Utgivning sker
under 2009.

Årsmötesordförande Eva Fredriksson och
sekreterare Gunnar Jonsson

Efter årsmötesförhandlingarna följde
föredrag av Kjell Åberg om Hammarsmeder och hammarsmedssläkter.

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sex ordinarie
protokollförda sammanträden samt
ett heldagsmöte där föreningens
fortsatta inriktning och organisation
diskuterades.
Organisationen med uppdelning
i ansvarsområden har fortsatt under
året och har fungerat bra.
Utställningsgruppen har bytt
namn till evenemangsgruppen och
VärmlandsRötter har varit ett eget
ansvarsområde.
Lars Gunnar Sander har deltagit i
Släktforskarförbundets ordförandekonferens i Malmö den 29 aug.
Lars Gunnar Sander, Jens-Åke Nilsson och Hans Olsson har som ombud
representerat föreningen vid riksstämman i Malmö den 30 aug.
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Personregister till VärmlandsAnor.
Nya årgångar har registrerats av Lars
Gunnar Sander. Registret är tillgängligt för medlemmarna på VärmlandsRötter .
En ny släktforskarkatalog finns och
uppdateras på vår hemsida.
Peter Borg svarar för sammanställningen.
Projekt Hela Värmland syftar till att
erbjuda träffar och programaktiviteter
för släktforskare även på andra platser
i Värmland än Karlstad.
En grupp har påbörjat aktiviteter i
Kristinehamn med några möten med
god anslutning. Tidigare finns släktforskargrupper/föreningar i Säffle och
Grums. Avsikten är att fortsätta med
liknande initiativ i Arvika för västra
Värmland.
En registrering påbörjades av F.A.
Boltzius brevsamling vid Värmlands
Museum.
Brevskrivare registreras med namn,
datum och adress för att ge forskare
en hjälp att komma in i brevsamlingen

på ca 33 000 brev. 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. Registreringen
fick avbrytas då registreraren måste
avbryta.
Ny registrerare har eftersökts men
hittills utan resultat.

Programgruppen
Gruppen har under 2008 hållit sex
protokollförda möten.
Mötena har i huvudsak behandlat
frågor rörande aktiviteter inom föreningen.
Programgruppen har bestått av
Karl Gustaf Lindgren (sammank.),
Göran Dour, Eva Lejrin, Lars
Gunnar Sander.
Verksamheten har i huvudsak bestått i
att arbeta fram förslag till Tema- och
fikaprogram för året 2008. Bland
2008-års aktiviteter kan nämnas
- 24 jan. Finnkulturen i våra rötter,
Inga- Greta Lindblom kåserade
- 21 febr. Gravstenar. Bertil Olsson
berättade.
- 24 april Svenskar i Amerika,
föredrag av Kjell ”Keeper”
Emanuelsson
- 4 sept. Fotografen Åberg i Säffle.
Claes Åkerblom kåserade och
visade bilder.
- 2 okt. Nycklar till brukssamhället.
Thomas Kvarnbratt berättade
om sin nya bok.
- 30 okt. Herdaminnen. Carl Johan
Ivarsson berättade.
- 4 dec. Släktforskning i
Västergötland. Lars Gunnar
Sander berättade.

Gruppen har också förberett och arrangerat sju ”fikaträffar” under året
samt varit arrangör av jourverksamheten på arkivet under sammanlagt
33 veckor.
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Evenemangsgruppen
Evenemangsgruppen har under året
bestått av Hans Olsson (sammankallande), Gunnar Jonsson, Ingegerd
Karlstedt, Gunilla Klarqvist och Liv
Hagberg.
Föreningen har medverkat i följande
evenemang.
Släktforskningens dag. Årets stora
begivenhet på hemmaplan var Släktforskningens Dag 15 mars på Arkivcentrum i Karlstad. Arkiv Digital och
SVAR visade upp sina produkter samt
hade var sin visning i Edbergssalen av
de digitala programmen. Föredrag av
Björn Lippold från Centrala Soldatregistret i Skövde samt ett föredrag
av Eva Lejrin som ”ny släktforskare”
Vid samtliga tillfällen var salen välfylld.

melvala i Brunskog 19-26 Juli medverkade Föreningen enbart under två
dagar, många av besökarna kom från
Norge med förfrågningar.
Rudskoga. Nytt för året blev en
inbjudan från Rudskoga hembygdsförening att 27 juli medverka under
Teknikdagen. Lars Gunnar Sander
fick möjligheten att framföra vårt
budskap i högtalare då tillströmningen blev till vår fördel under årets
varmaste dag.

Göran Dour (i keps) hjälper besökare med
ansök under teknikdagen i Rudskoga

Forshaga. Till de mer fasta evenemangen hör numera Forshaga
Hembygdsförening som hade sin
sin begivelse på Hembygdsgården
Bråtarna i Skived, vi medverkade på
sedvanligt vis 23-24 augusti.
Petra Berglund och Thomas Kvarnbratt,
Värmlandsarkiv, Släktforskningens dag 2008

Nytt för året var att författare mm
av släkt-bygdelitteratur fick visa upp
sina bokverk. Evenemanget skedde
tillsammans med Arkivcentrum, ca
250 besökare kom under dagen.
Väse. På Väse hembygdsförenings
årsmöte den 2 mars medverkare Föreningen med med prat och visning om
släktforskning.
Bjurtjärn. I hembygdsdagarna i Bjurtjärn medverkade Föreningen den 6
juli med datorn och en kartutställning. Bengt Nordstrand presenterade
föreningen och släktforskning från
scenen.
Gammelvala Brunskog. Vid Gam-

Många intresserade nybörjare anmälde sig till kurser på Studieförbundet
Vuxenskolan i Forshaga.
Malmö. Släktforskardagarna i Malmö
29-31 Augusti deltog föreningen tillsammans med Värmlandsarkiv,
läs artikel av Lars Gunnar Sander i
Värmlands Anor nr 2008.
Värmlandsnäs.
Skördefesten på Värmlandsnäs sköttes av Kjerstin Tungström tillsammans
med Sven Johansson och Karl-Gustav
Lindgren i fd Församlingshemmet i
Millesvik.
Ett stort antal besök som dessutom
åtnjöt våfflor med grädde och sylt.

Arkivens Dag. Arkiven Dag 8 november var för året förlagd till
Torsby-Sunne med temat Nöje.
Från föreningen deltog vi åtta st på
Biblioteket i Sunne där vi blev väl
omhändertagna.
I kommunhuset, sessionssalen
”Där Väst” demonstrerade Gunnar
Jonsson Arkiv Digital, Genline och
SVAR.
Ett större bokbord var uppdukat av
Ingegerd Karlstedt. Föreningen blev
inbjuden att deltaga vid invigningen
av det nya Biblioteket i maj.
Övrigt. Evenemangsgruppen har
även genomfört intern utbildning/
information. Gunnar Jonsson har
genomfört utbildning på de nya programmen i Föreningens dator för att
öka kunskapen vid Arkivjour samt på
evenemangen.
Styrelsen besökte Häljebols Tingshus
där vi informerades av Peter Olausson, ett besök även i Östra Ämterviks
församling där vi blev guidade av
Göran Bengtsson.
Föreningens medverkan i externa
arrangemang har medfört ett ökat
intresse för släktforskning vilket
b.l.a. resulterat i flera studiecirklar
och många nya medlemmar, samtidigt
som föreningens verksamhet marknadsförts på ett bra sätt.
VärmlandsAnor
Precis som tidigare år har vi kommit
ut med 4 nummer med sammanlagt
112 sidor. Några av artiklarna har
tilldragit sig större intresse än vanligt.
Redaktören tror sig också veta, att det
finns flera goda artikeluppslag ute
bland medlemmarna. Han vill därför
passa på tillfället att rikta en maning
att fatta pennan och teckna ner
den sällsamma episoden, det
annorlunda människoödet eller beskriva vad man kan få ut av en källa
om man har lite kringkunskaper om
källan ifråga.
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VärmlandsRötter
Sammankallande: Gunnar Jonsson, Säffle. I gruppen ingår: Lenah
Hedin, Gillberga och Meta Modén,
Karlstad.
Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt. Utvecklingen
av sockensidorna har fortsatt, bl a
med att koordinater för orterna i ortlistorna har börjat läggas in. Några
socknar har också fått sina ortnamn
förklarade.
”Månadens länktips” är en nyhet
som förhoppningsvis ska få besökarna att upptäcka nya hjälpmedel
i sin forskning. Startsidan har fått
en enklare layout, både i fråga om
läsbarhet och redigering.
Värmlandssidorna har bytt typsnitt.
Från den tidigare standarden med
Arial, har dessa sidor genomgående
satts i Comic Sans MS. Det har visat
sig att detta typsnitt kanske kan vara
lättare att läsa. Utvärderingen av bytet
fortsätter.
Följande register utgavs 2008:
Värmskog födde, vigde och döde
1679-1920
Segerstad födde, vigde och döde
1746-1920

Övrig medlemsservice
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 har verkat som fadder
för DIS (Föreningen för Datorhjälp i
Släktforskningen) och därvid servat
DIS-medlemmar 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.

Ekonomi
Detta är andra verksamhetsåret som
föreningens verksamhet genomförs i
den nya organisations- och uppgiftsindelningen. Årets resultat är därför
helt jämförbart med år 2007.
Årets resultat redovisar ett överskott
främst beroende på fortsatt ökning
av medlemsantalet och större netto
på försäljningen av publikationer
än budgeterat samt att viss planerad
verksamhet ej kunnat genomföras.
Avsättning har gjorts i budgeten
för 2009 för en satsning på Släktforskardagarna samt att återta den
verksamhet som inte genomfördes
under 2008.

Resultat- och balansräkning bifogas
verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets överskott
283 kr jämte föregående års balanserade vinstmedel 102 880 kr tillhopa
103 163 kr, balanseras i ny räkning.

Slutord
Organisationen med ansvariga grupper fortsätter och har medfört att
många personer har kunnat engageras
i att arbeta för föreningen.
Kontakten med medlemmarna har
varit livlig under året. Det har skett
på olika sätt:
Genom möten, jourverksamheten, reaktioner på tidningen VärmlandsAnor
och hemsidan VärmlandsRötter. Ambitionen i projektet Hela Värmland att
bredda verksamheten till fler orter i
Värmland kvarstår.
Allmänheten har kunnat komma i
kontakt med oss genom vår närvaro
vid olika arrangemang kring hembygd och arkiv och genom hemsidan
VärmlandsRötter. Medlemstalet är
ökande.
Det finns därför all anledning att se
fram emot ett nytt verksamhetsår
2009 med tillförsikt och positiv förväntan.
Karlstad i februari 2009
Styrelsen för Värmlands släktforskarförening

Som medlem i Värmlands Släktforskarförening har du på medlemssidan tillgång till:

http://www.genealogi.se/varmland/
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• Medlemsmatrikel.
• Person- och ortregister till medlemstidningen VärmlandsAnor 1984-2003.
• Alla medlemstidningar äldre än fem år.
• Register till helbrägdagöraren F.A. Boltzius brevsamling.
• Register över värmlänningar som förekommer i ”Polisunderrättelser”.
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Balansräkning

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning publ o CD
Porto/frakt
Annonser
Övriga intäkter
Ändamålsbestämda medel
Bidrag Karlstads kommun
Bidrag region Värmland
Summa intäkter

20081231 20071231 Budget 2009
181 698 164 780
180 000
20 440
41 963
25 000
4 282
5 666
5 000
300
6 300
0
7 618
3 218
0
15 000
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
0
220 338 227 927
226 000

Kostnader
Föreningen gemensamt
VärmlansAnor
VärmlandsRötter
Publikationer o CD
Riksstämman
Medv övr ext arrangemang
Projekt
Medlemsadministration
Programverksamhet
Summa kostnader
Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter
avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nedskrivning boklager
Avsättning
Årets resultat

29 068
98 053
1 722
16 415
19 291
16 953
1 063
2 426
7 323
192 314

31 483
92 712
1 500
46 464
20 876
9 250
2 862
3 547
6 289
214 983

28 024
0

12 944
3 455

28 024
5 072

9 489
3 151

7 812
25 000
284

10 000

33 000
88 000
2 500
15 000
30 000
22 000
15 000
3 000
17 500
226 000

Tillgångar
Plusgiro
Bank
Fordringar
Varulager
Inventarier
Sum tillgångar

20081231 20071231
66 399
50 745
133 569 103 176
0
1 030
23 378
31 190
0
223 346 186 141

Skulder och Eget
kapital
20081231 20071231
Skulder
15 858
12 001
Förutbetalda
medlemsavgifter
75 353
67 539
Förutbetalt porto
840
720
Reserv för projekt
28 130
3 000
Eget kapital
102 881 100 241
Årets resultat
284
2 640
Sum skulder
o eget kapital
223 346 186 141

2 640

VÅRPROGRAM 2009
Datum
To 12 mars
Lö 21 mars
Lö 28 mars
To 23 april
Må 4 maj

Ämne
Maria Klässbol - Ansikten i det
värmländska släktträdet.
Släktforskningens dag
Årsmöte
Lars Gunnar Sander om
bouppteckningar
Fikaträff

Ansvarig
KG Lindgren
Bengt Nordstrand
Bengt Nordstrand
Lars Gunnar Sander
Eva Lejrin

Släktforskningens dag börjar kl 10.00 och årsmötet kl 13.00.
Övriga programpunkter börjar kl 19.00
Plats: Värmlandsarkiv, Hööksgatan 2, Karlstad
På Fikaträffarna bjuder föreningen på kaffe med dopp.

19

VärmlandsAnor 2009:1

Dop i väglöst land.
Förr i tiden var inte födelsedagen så
viktig utan det var dopdagen som var
det viktiga.
Barnet blir upptagen i den kristna
församlingen. Om barnet dör efter
dopet kommer det till himlen. Men
om barnet dör innan det hinner döpas
blir barnet en osalig ande. ”Myrling”
som Astrid Lindgren skriver.
Hur skall folk göra om det är vinter,
snöoväder, väglöst land och miltals
till närmaste präst.
Om den nyfödda är svag fick de
göra som följande.
Hällefors C3 födda
1/8 1728 föddes hos Adam Adamsson
tvenne barn i Grufvan och döptes den
4/8 till Ingrid.
Alltså bara ett av barnen, det
andra barnet blev hemmadöpt av
Hans Jacobssons hustru vid Grufvan

Mikrohistoria

och kallades Päder vilket sedan blev
rannsakat och godkänt i kyrkan. Päder
var troligen så liten och svag att de
snabbdöpte honom hemma.
30/4 1730 var också ett dop hemma.
Bergsmannen Erik Erssons barn i
Skåln? Detta dop blev också rannsakat och godkänt i kyrkan 3/5 samma
år.
13/1 1731 föds ett oä barn av Cherstin Ersdotter som själv döper sitt
barn och som sedan blev godkänt i
kyrkan.
6/11 1731 föds Gustaf Mattssons
barn tvillingar i Mongen. Dop 30/11
av en boklärd man Anders Ersson i
Mongen. Sorgligt nog dör båda barnen och begravs 3 adv. Men barnen
var i alla fall döpta.
Hur gick dopet hemma till? Var det
med handen på bibeln om sådan fanns
och i Guds namn?
Kurt Gustavsson

Med start ht-09 erbjuder Karlstads
Universitet en distansutbildning i
ämnet mikrohistoria.
Enligt utbildningskatalogen tar
kursen sin utgångspunkt i det nära:
individen, familjen, det lokala grannskapet. Med vardagliga ingångar börjar det gemensamma utforskandet av
de historiska sammanhangen.

Alla befintliga byggnader är fotograferade och för varje fastighet (även för
de som idag är borta) finns detaljerade
uppgifter om fastigheternas ägare
och/eller brukare och andra – pigor
och drängar – som bott i husen under
slutet av1800- och 1900-talet.

Intresserade kan kontakta bokens
redaktör Bo Eriksson.
Telefon: 0590-15149
e-post: bo.eriksson5@telia.com

Kursen syftar till en kännedom om
källor och metoder till egen forskning
och att förmedla sammanhangen mellan mikro – och makroperspektiven
– inklusive internationella aspekter
– genom seklerna.
Kursledare är Peter Olausson.
Teknik: dator och bredbandsuppkoppling är en förutsättning.
För närmare information om kursplan
och litteratur se: www.kau.se
Senaste anmälningsdag: 15 april

Älvsjöhyttan
Den livaktiga studiecirkeln i Gåsborn
har nu verkat i 20 år och ifjol gav de
ut sin femte bok. Detta senaste opus
behandlar gårdarna i Älvsjöhyttan
med omnejd, belägna i den nordöstra
delen av Gåsborns socken.
Boken, som är på 320 sidor, innehåller inte bara nu befintliga boställen. Man har även tagit med ödetorp
och husgrunder. I de senare fallen är
grunderna uppmätta och avritade.

Boken avslutas med ett register som
omfattar i det närmaste 2.500 personer.

Emigrantregistret
Efter många om och men är nu
flytten till Residenset beslutad och
genomförd.
Den 1 april slår man upp porten
med kungaparet som invigningsför-
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rättare. På Arkivcentrum kommer
dock att finnas en dator reserverad för
dem som vill söka i EmiWeb.

Åke Hörnqvist
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Boktips
Claes Bernes

Segelfartygens tid
Inbunden, 368 sid.
Medströms förlag 2008
ISBN 978-91-7329-013-5
I våra trakter – Värmland med omnejd
– är indelningsverket i allmänhet förknippat med knektar. Om dessa finns
en rikhaltig litteratur, både fackmässig och skönlitterär.
De övriga delarna i det ständiga
knektehållet utgjordes av båtsmän
och ryttare. Här är den tillgängliga
litteraturen mer sparsam. Båtsmanskompanierna rekryterades runt våra
kuster och ryttarna bland drängarna
till de bönder som hade råd att rusta
en häst och bekosta utrustningen till
ryttaren.
För de släktforskare som har båtsmän
bland sina förfäder finns nu möjlighet
att få en inträngande bild av hur livet
kunde gestalta sig för dem.
I fjol kom Claes Bernes ut med sin
bok ”Segelfartygens tid”. Ett i många
avseenden mastigt verk; 368 sidor.
Författaren är fil. dr. i astronomi
och har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker, bl a den, år 2006,
Augustnominerade ”Meteorologernas
väderbok”.
Att författaren har en vetenskaplig
skolning märks på hans noggranna
källhänvisningar; inte en uppgift utan
en hänvisning till en not. Därmed inte
sagt att det tynger framställningen.
Boken är tvärtom ett mycket tilltalande verk även sett ur grafisk synpunkt. Rikligt illustrerad med bilder
och teckningar av fartyg, personer,
dokument och kartor.
Skall man säga något negativt, är
det snarast att den smakfulla utformningen står i mycket bjärt kontrast till
de vidriga förhållanden om båtsmännens vardag som texten beskriver.

Linjeskeppet Kung Adolf Fredrik under fulla segel.
Teckning av Jacob Hägg

I boken får vi följa fem av hans förfäder, vilka ingick i Blekinges första
båtsmanskompani – från det att Åke
Fredriksson Kollonen mönstrar på
1773 fram till det att Johan Henrik
Lustig begär avsked 1850.
Författaren har grävt fram en mycket
detaljerad bild av deras resor, vad
resorna syftade till samt de strapatser
som båtsmännen utsattes för.
Två citat får tjäna som illustration
till de yttre förhållandena.
Om bord: ”På ett sådant skepp,
knappt mer än femtio meter långt,
kunde sexhundra man under flera
månader få trängas bland kanoner,
proviant och annan utrustning”.
Häftigt åskväder: ”När detta inträffade var en hel del av manskapet
uppe i riggen för att bärga seglen, och
åtskilliga av dem sveptes med ned i
sjön eller föll i däck när stängerna
gav vika.
I sin rapport om händelsen nämner
fartygschefen Carl Henrik af Trolle
närmast i förbigående att åtta man fått
sätta livet till”.

För den tid som boken omspänner är
källäget mycket gott: loggböcker, rullor, rapporter, brev etc. På ett mycket
skickligt sätt har han vävt ihop sina
släktingars levnadsöden med beskrivningar av lokalsamhället samt de rikspolitiska händelserna. Man får bl a ett
intressant perspektiv underifrån på de
militära konflikter som örlogsflottan
var inblandad i.
Bokens titel är alltså ”Segelfartygens tid” men kunde lika gärna vara
”Båtsmännens tid” för den handlar
väldigt mycket om människorna –
hans släktingar och deras vardag.
Som släktforskare blir man också
inspirerad att gå vidare med sina egna
båtsmän, för det finns ju en uppsjö av
källor att ösa ur.

Åke Hörnqvist

Kung Adolf Fredrik
Byggd i Karlskrona 1775
70 kanoner.
Deplacement 2210 ton.
L. 51,7 m, br. 13,9 m,
djupg. 6,3 m.
Besättning 610 man.
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar
ALIRanor (Forskarföreningen Alir,
Söderhamn med omnejd)
Blind-Magnus och ärkebiskop
Söderblom: Magnus Andersson
Berg född 1841 i Gunnarskog.
Gräns-Posten 2008 december
(Gränsbygdens Släktforskare)
Släktutredning av Roland Olsson:bl
a folk från Alster och By.
Trollhättebygdens Släktforskare
2009:1

Från välönskande morbror J A
Frölich av Anna-Lena Andersson:
Karl Hugo Ågren var en tid ingenjör
vid Klarafors i Forshaga.
Slækt & Slekt 2008:4
(Solør Slektshistorielag)
Civil War 1861-1865, de ukjente
soldatene fra Solør av Magne
Ivar Mellem: bl a soldater födda
i Järpliden, Medskogen och
Skråckarberget i Södra Finnskoga.
Hofnagel av Erik Kveseberg: bl a
nämns Nils Johan Enberg f 1865 i
Östmark.
Släkthistoriskt Forum 2008:5
(Sveriges Släktforskarförbund)
Berättelsen om Helga av Dagmar
Carlsson: Helga Jonsson född 1846
i Östmark. Efterlysning avseende
Anna Christina Jansson född 1868 i
Hedås. Fryksände.

Släkt-Trädet nov 2008
(Nordvärmlands
släktforskarförening)
EU-projekt ´Gränsvandring´ startat
av Linda Bengtsson. Varför spökar
det i Knektbråtarna? av Cecilia
Hedström. Per Pettersson – Klaken
av Yngve Fredsberg. Fryksände
kyrkobygge 1881-1898. Antavla
för Per Herman Henriksson född
1889 i Rådom. Boken Utterbyborna
recension av Invars-Håkan Larsson.
Vi Släktforskare 2008:7
(Elisabeth Thorsell)
Minnen från Filipstad 1874.
Vi Släktforskare 2008:8
(Elisabeth Thorsell)
Göte Hovrätt nu i Vadstena:
skräddare vid Lesjöfors bruk
1759, bouppteckning vid
Dalkarlssjöhyttan 1746, tvist om
torp på Fogdhytte ägor 1759.
Västgötagenealogen 2008:3
(Västgöta Genealogiska Förening)
Torparpojken från Dalsland som
grävde guld i USA av Kjerstin
Olofsson :John Bryntesson som
ägde Svaneholms bruk.
Åsbo Släktblad 2008:2
(Åsbo Släkt- och Folklivsforskare)
Guldkungen: Om John Bryntesson i
Svanskog.
Östemtingen nr 50 (Östra
Emterviks Hembygdsförening)
Sergeant Axel Ferdinand Westfeldts
livsslut av Roland Kihlstadius.
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Övrigt
Disketten 2008:4
(DIS-Väst)
Vad kan du ha för nytta av
mantalslängder? av Ann-Christin
Alexandersson
Diskulogen nr 83
(Föreningen DIS)
Din släktbok. Släktforskning i
Nederländerna av Anna Linder.
DIS-Play 2008:4
(DIS-Öst)

Om mantal och jordatal del 2 av
Georg Palmgren.
Slekt & Data 2008:4
(DIS-Norge)
Tema DIStreff
Släkttavlan nr 50
(Staffanstorps Släktforskarförening)
De äldsta svenska kyrkoböckerna
är från 1600-talets början, del 7.
Dragsjuka, ett sjukdomsnamn i
gången tid av Lennart Jönsson
Vi Släktforskare 2008:6
(Elisabeth Thorsell)

Knektarna – en viktig del av
Sveriges historia av Björn Lippold

VärmlandsAnor 2009:1

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

Anor sökes nr 838
Brita Christina Malmberg är född
14/7 1729 i Sommerstad, Visnum.
Hennes föräldrar uppges vara:
fader Johan Malmberg och moder
Brita Christina Thiel. Jag har sökt
i husförhörslängder men inte funnit
Sommestad i längderna och därmed
inte kunnat gå vidare. Tacksam för
tips.
Margaretha Strömberg
Omma Byaväg 233-9
275 91 Sjöbo
Tel: 0416-12369
e-post: margaretha.stromberg@telia.
com

Anor sökes nr 839
Jag forskar på släkterna Gilhuus och
Mamen i Norge. Söker efter information om efterkommande efter den
förste brukaren av namnet Gilhuus i
Norge.
Är därför intresserad av information om efterkommande till Krister
(Karsten) och Maria Mamen.
Jag har mycket information om
Mamensläkten i Norge som jag kan
dela med mig av.
Det jag vet om den Svenska grenen
av släkten Mamen är.
Kristen Anders Mathias Berntsen
Mamen född den 5/12 1872 i Ås
Akershus. Död 1926 i Arvika. Gift
med Maria Nilsson född i Arvika
1880. Död 1972 i Arvika.
Maria var dotter till Nils Persson
och Magdalena Nilsdotter i Arvika.

Barn:
1 Svea Magdalena Kristensdotter
Mamen född 31/3 1903 i Arvika. Gift
med Arvid Robert Eliasson född 14/1
1901 i Arvika. Deras barn Sven Kristen Arvidsson Eliasson och Margot
Lillemor Arvidsson Eliasson.
2 Sven Kristensen Mamen född
18/5 1905 i Arvika. Gift med Lisen
Rulcker född 5/10 1905 i Arvika.
Deras barn Karin Aina Maria Svensson Mamen.
Ellen Gilhuus
Harald hardrådsgatan 8
3511 Hönefoss
Mailto: egilhuus@online.no

Anor sökes 840
Min ffff ? Lars Larsson var född
1751 i Gräsmark. Var soldat och stred
i Savitaipal, som ligger i Ryssland.
1802 fick han tapperhetsmedalj.
Denne Lars ska tydligen vara en
”finne”. Han eller hans föräldrar ska
tydligen vara med i en bok som heter
”finnskog” av Hans Lidman.
Hans hustru Britta Olofsdotter
ska också ha varit ”finne”. Hon är
född 1759-03-09 i Gillberga.
Jag har inte forskat vidare med dessa
personer. Men det vore verkligen kul
om man hittade OM de verkligen var
”finnar”.
Veronica Abrahamsson
Renvägen 1 A
458 31 Färgelanda
Tel: 0528-722 94
E-post: veronica70@yahoo.se

Anor sökes 841
Jeg anmoder om litt hjelp i min
slektforskning. Det gjelder følgende
fråga.
Min kones oldemor heter Ingeborg
Elisabet Svendsdotter f. 18.07.1880
i Elofsbyn.
Hennes mor er Anna Maria Persdotter
f. 27.07.1856 fra Bryngelsbyn. De
emigrerte til Norge 22.02.1883.
Jeg søker hjelp til å finne Ingeborg
Elisabet`s far. Jeg har fått et tips om
at hennes far heter Svend Andersson,
men jeg har ikke dette bekreftet. Kan
noen hjelpe meg med å finne ut om
dette er farens rette navn, når og hvor
han er født, og ev. hvem som er hans
foreldre og ev andre opplysninger
om ham.
Meget takknemlig for hjelp.
Beste hilsener
Finn Halvorsen,
Norge
Medl nr 1996, Värmland Slektforskarforening
E-post: fwhal@online.no

ALTERNATIV
TILL RÖTTERS
ANBYTARFORUM
T.ex.:
http://proveniens.ifokus.se
http://forum.arkivguiden.net
För att aktivt deltaga, skriva egna
inlägg måste man registrera sig men det kostar inget!
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En slarver och kraftkarl

Nr 144

Av Valter Berg.
Sone Larsson var född vid Öjsjötorp
på julafton 1818. Öjsjötorp hette några torp som låg öster om sjön Knon
i de djupa skogarna mellan Ekshärad
och Gustava. Modern, Marit Larsdotter, var född vid Öjsjötorp medan
fadern, Lars Persson, var från Yggenäs i Ekshärad. Möjligen saknade
Lars Persson de öppna ytorna runt
Klarälven för 1822 flyttade familjen
ner till dalgången, först till Sälje och
året efter till Yggenäs.
Efter att i ungdomen ha arbetat som
dräng åt bönderna i Ekshärad blev
Sone i slutet av 1843 erbjuden av
förvaltaren på Gustafsfors bruk, C E
Norrman, att bli faktor vid Nainsdammen. Det arbetet bestod i att ta emot
tackjärn och andra förnödenheter som
kom med hästskjuts från Gustafsfors
bruk. Sedan skulle han ro detta till
Uvanå bruk och därifrån ta med sig
stångstål tillbaka.
När egendomsförvaltaren Reinhold
Geijer på Uddeholm fick reda på att
Sone erbjudits arbetet blev han, rent
ut sagt, förbannad. Geijer höll noga
reda på sina underlydande och hade
tagit reda på att Sone tog livet lite för
lätt. I sitt exalterade tillstånd skrev
han den 16 december 1843 följande
till förvaltare Norrman:

Sone kanske var en slarver och troligen också en suput, men en arbetsam
sådan. Enligt vad Bengt Stjernlöf
uppger i boken ”Transporter på
Klarälven” rodde han ensam godset
den dryga milen mellan Nainsdammen och Uvanå. En del fraktades med
häst mellan bruken på vinterföret,
men trots det så var det över 300 ton
som Sone fick ro fram och tillbaka
över Nain.
Det här arbetet hade Sone i tio år
innan katastrofen inträffade. Sone var
en flitig jägare så en dag i september
1854 tog han bössan med sig och
rodde ut på fågeljakt. Något byte
fick han inte, istället rodde han iland
och gick till Lappmossåsen där man
drev en lönnkrog. Där blev han resten
av dagen. När han mot kvällen gick
ner till båten var han nog tämligen
rund under fötterna. Inte heller var
vädret vidare för det både blåste och
regnade. Efter fem dagar fan man
Sones båt och den 1 oktober kom han
flytande på vågorna.
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Stinas far Sven Sonesson var arbetare
och nybyggare på Nainsfallet eller
Falla som torpet kallades.
Torpet låg på en höjd drygt 1 km
väster om sjön Nain (koordinater
668242/138884) och består idag, som
så många andra torp, av en igenväxt
stenhög utmärkt med en skylt tack
vare en i Gustava genomförd torpinventering.
Torpet låg i en miljö där man
blir mycket förundrad över hur man
överhuvudtaget kommit på tanke att
bosätta sig och bryta ny mark i slutet
på 1800-talet samt hur det sedan varit
möjligt att leva där.
Stinas anor är nästan i sin helhet från
Ekshärad och består i stort av bönder
och torpare.
Enligt uppgifter som jag fått av bl a
Lars-Åke Carlgren så är Henrik Persson Hakkarinen Stinas ff mf fm f och
Lars Larsson Karjalainen hennes ff
mf fm mf.
Stinas farfar var en i trakten välkänd
slarver och hans leverne är närmare
beskrivet i en artikel här intill skriven
av välkände släkt- och bygdeforskaren i Gustav Adolf, Valter Berg.

”Soned Larsson har gjort sig känd
som en utmärkt stor slarv, varför jag
alldeles vill avstyrka hans antagande
till faktor. Något bättre ämne måtte
väl Ni, inom sitt förlag hava att tillgå,
i annat fall är Ni illa lättad”
Vem som helst skulle väl ha backat
efter en sådan åthutning av sin chef
men inte Norrman. Han var känd som
en riktig tjurskalle som alltid hade en
grov käpp med sig vilken han ofta lät
dansa på ryggen av sin underlydande.
Sone fick platsen.

Min mormor Beda Kristina Svensson
gift Bergquist föddes den 13 augusti
1886 på Nainsfallet i Gustav Adolf
som nr 2 i en syskonskara av totalt 6.
Hon kallades oftast för Stina.

Jens-Åke Nilsson
Strandvägen 13d
652 17 Karlstad
054-56 47 83
jenske.nilsson@telia.com

Stina rensar fisk

Karlstad

5

6

3/1 2009

d 6/10 1843, Ekshärad, Halla

Ekshärad, Halla

N Råda

7

Jonsdotter, Kerstin

g 23/4 1821, Ekshärad

f 17/12 1782, Ekshärad, Halla

f 3/6 1821

f 11/9 1852

15 15/8 1754, EH - 10/10 1816, EH, Halla

Jonsdotter, Karin

23/6 1754, EH, Halla - 3/3 1832, EH

Jonsson, Jan. Bonde

14 10/2 1759, EH, Näs - 11/10 1843, EH

19/9 1758, EH, Halla - 26/7 1827, EH
Persdotter, Ingegerd

f 10/5 1791, Ekshärad, Halla

Persson, Olof. Bonde

13 1/5 1758 - 16/10 1829, Fryksände

d 12/5 1849, Ekshärad, Halla

d 11/4 1858

Marit

Kerstin

Olofsson, Per. Bonde

d 14/2 1916

Persdotter

Jansdotter

Nordmark, Nordm:hyttan Ekshärad, Halla

g 27/2 1853, EH

Nr 3, mor

d 16/12 1873, Fryksände, Röbjörkeby Jansdotter, Stina

Jönsson, Jöns. Husbonde
1767 - 10/4 1843, Fryksände, Mölnerud

f 28/10 1885, Ö Fågelvik
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f 21/9 1796, Fryksände, Vasserud

Jönsdotter, Kerstin

Larsson, Lars

Eriksson, Lars

Eriksdotter, Karin

Persson, Per

Månsdotter, Kerstin

Öhngren, Henrik. Länsman

Olofsdotter, Gunilla

Simonsson, Anders

Larsdotter, Karin

Eriksson, Håkan

Olofsdotter, Kerstin

Jönsdotter, Karin

Clementsson, Jon

Jonsdotter, Karin

Nilsson, Jon

Larsdotter, Sigrid

Jonsson, Per. Bonde

Olofsdotter, Marit

Persson, Per. Bonde

f 1712

f 1707

f 20/12 1728, Ekshärad, Halla

f 8/3 1723, Ekshärad, Tönnet Ö

f 1731 i Ekshärad

f 1729 i Ekshärad

f 8/2 1725, Ekshärad, Halla

f 6/1 1736, Ekshärad, Halla

f 1720, Ekshärad, Loffstrand S

5/1 1715, EH, Överberga - 1/10 1794, EH

f 1711

f 1722

f 1721, Ekshärad, Solberg

f 1/9 1714, Ekshärad, Näs

24/10 1714, Ekshärad, Våle - 1740, EH

f 1723

f 24/5 1716, Ekshärad, Halla

f 30/11 1733, Ekshärad, Yggenäs

f 21/10 1737, Ekshärad, Byn

EH = Ekshärad

GA = Gustaf Adolf

mm(7) t Jens-Åke Nilsson. Alla orter i (S) län

Ingemarsdotter, Kerstin

Persson, Sone

Generation V
Nr 32-63

11 6/2 1756, EH, Skoga N - 28/6 1824, EH Larsdotter, Ingeborg

Larsdotter, Anna

19/2 1747, EH - 19/10 1830, Ekshärad

Persson, Per

10 21/6 1755, EH - 21/10 1817, Ekshärad

Öngren, Anna Maja

1752, GA - 23/10 1822, EH, Bergsäng

Andersson, Lars. Snickare

9 25/3 1751, Ekshärad - 23/3 1837, EH

Håkansdotter, Ingeborg

28/9 1746, Ekshärad - 7/2 1836, EH

Larsson, Lars. Torpare

8 1757 - 27/3 1830, Ekshärad, Yggenäs

Svensdotter, Karin

22/11 1761, Ekshärad - 28/6 1829, EH

Gustaf Herman

Fryksände

f 13/2 1825

g 3/1 1910

Bergquist

Jan

Dräng

Ne Ullerud, Deje

Nilsson

d 21/1 1973

GA, Nainsfallet

d 18/9 1874, N Råda, Stjärnsfors

d 28/9 1915

Ekshärad, Öna

Persdotter, Ingeborg

f 10/3 1790, Ekshärad, Överberga

Ekshärad, Bergsäng

Beda Kristina

f 13/8 1886

d 10/11 1850, N Råda, Stjärnsfors

g ../12 1808, Ekshärad

f 28/3 1819

Nr 1, ansökare

f 28/1 1786, Ekshärad, Snöre N

Larsson, Hindrik. Bonde, mjölnare

d 9/1 1874, Ekshärad

f 14/1 1793, Ekshärad, Öjsjötorp

Larsdotter, Marit

g 26/12 1811, Ekshärad

d 28/11 1857, Ekshärad, Yggenäs

f 11/2 1791, Ekshärad, Yggenäs

Svensson

Karin

Gustaf Adolf

GA, Nainsdammen

d 21/1 1911

4

d 24/9 1854

GA, Nainsdammen

g 15/7 1743, GA

Ekshärad, Öjsjötorp

f 28/6 1854

Henriksdotter

f 24/12 1818

g 14/5 1883

Torpare, faktor

Sven Lars

Arbetare

N Råda

Sone

Sonesson

Sonesson, Per. Bonde

Larsson

Nr 2, far

Persson, Lars. Bonde

Upprättad för Kristina Bergquist, f. Svensson 13/8 1886 i Nainsfallet, Gustaf Adolf
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 144
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Svärmorstallriken

Nr 145

Av Gunnar Jonsson
Denna antavla har min mormors farmor
som proband. Hon gifte sig med Jan
Andersson, bonde på gården Myren i
Djupviken, Kila. Fadern Johannes var
klockare i By socken och hans far Olof
var klockare i Kila. Olof blev klockare i
Kila 1793. Som rival vid klockarevalet
stod hans halvbror Anders Carlberg,
vars far, Elias Carlberg, varit klockare i
socknen 1750-1783. Olof var klockare
fram till sin död, då halvsystern Märta
Carlbergs son Johannes Delin blev vald.
Även denna gång stod valet mellan släktingar, då även Olofs egen son Johannes
ställde upp i klockarevalet.

Gården Stenbacken, om 13/240
mantal i hemmanet Djupviken i Kila
socken, fick utflyttningsskyldighet
vid Laga Skiftet 1843.
Gården skulle flyttas till före detta
torpstället Myren längst österut i hemmanet. Myren blev den enda gården
som fick alla ägor i ett skifte, vilket
gjorde det till en bra enhet brukningsmässigt sett.
Den gamla myren utdikades helt
genom sprängning i bäcken och gav
en bra jordmån. Stenbackens ägare
hade dock något år tidigare avlidit och
sterbhuset stod som ägare.
En av sönerna, Jan Andersson, på
granngården Ekebacken ville dock
sätta eget bo och köpte gården. Jan
(1818-1879) gifte sig 1845 med
klockardottern i By socken, Carolina
Jansdotter (1823-1904).
Tillsammans fick paret tio barn,
varav sju uppnådde vuxen ålder. Två
döttrar emigrerade till Amerika och
fick, vad vi vet, ett bra liv där.
Sonen Axel (1856-1935) blev den
som övertog gården tillsammans med
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hustrun Hilma Sofia Johannesdotter.
Paret blev så småningom föräldrar
till min mormor. Hilma Sofia, eller
Hilda som hon kallades, kom från
grannhemmanet Boda.
När de vigdes 1891 fick dom några
gåvor, en av dessa var en tallrik från
Gustafsberg. I mormors och morfars
hem (numer mitt) har en tallrik hängt
i alla år utan att jag tagit nån notis
om den. Så berättade min mor att
detta var ”svärmorstallriken” som
hennes mormor fick av sin svärmor
vid vigseln.
Nu fick den helt plötsligt ett betydligt
större värde för mig. Den svarta, eller
djupt mörkblå, tallriken är dessutom
helt oskadad.
Nu är den ett föremål som fått historia och som jag en dag tänker låta
återvända till Myren som fortfarande
är i släktens ägo. Svärmodern i fråga
är proband i den antavla som återfinnes här intill.

Ana 21, Maria Corsiarsdotter, har ett
hittills oförklarat efternamn. Svärfadern
Didrick Edbom var indelt soldat, sedermera fänrik, och maken Olof var fänrik
i Värmlands Allmoge. Kan det vara så
att Olof hämtat sin hustru Maria från
kontinenten?
Ana 22, Nils Hamberg, härstamning har
orsakat mycket huvudbry. Han var vågmästare vid Byälvens järnvåg på Karlsborgsåsen nedanför nuvarande slussen i
Säffle. Järnvågen hörde till Åmåls stad
och en borgare i Åmål, Olof Månsson
Hamberg, är i sammanhanget mycket
intressant. Olof är ungefär jämngammal
med Nils, så teorin är tills vidare att de
är bröder. I så fall härstammar Nils från
Lilla Backa i Tveta socken.
Ana 46, Tomas Tivander, var son till
komministern i Bro-Huggenäs, Petrus
Andreæ Tivander. Ättlingar bär fortfarande namnet Tivander. Petrus var bl. a.
krigspredikant vid Morasts skans 1637.
Han bodde länge i Bro socken och blev
slutligen blind. Han avträdde tjänsten till
sonen Johannes 1689 och avled 1694.

Gunnar Jonsson
Älvhagsgatan 25
661 40 Säffle
0533-105 59
kilagenealogen@telia.com

f 22/8 1753

Kila, Flatebyn

d 8/9 1827

Kila, Torstensbyn

g 8/4 1776, Kila

Danielsdotter

Barbro

Klockare

f 8/1 1777

Kila, Torstensbyn
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Olsson, Hans

Jonsdotter, Anna

Persson, Jonas. Bonde

12 c1680, Kila, Kråkbråten - 4/3 1733, Kila

Jakobsdotter, Britta

d 16/2 1746, Kila, Östensbyn

Andersson, Hans. Bonde

11 c1692 - 21/4 1745, By, Rolfserud

Tivander, Barbro Tomasdotter

1688 - 5/11 1761, By, Ström

Hamberg, Nils. Vågmästare

d c1805, Långserud, Björketjärn S

f 2/11 1734, Långserud, Gönäs

Andersdotter, Annika

g 15/5 1750, Långserud
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Larsdotter, Kerstin

Ersson, Anders

d 25/12 1787, Långserud, Björketjärn Sigrid

f 1/2 1717, Långserud, Gisslebyn

Hansson, Erik. Bonde

d 22/9 1770, Kila, Östensbyn

f 20/4 1714, Kila, Lillerud

Jonsdotter, Britta

g 30/9 1733, Kila

d 15/12 1777, Kila, Östensbyn

f 26/2 1705, Kila, Kråkbråten

Hansson, Lars. Bonde

d 27/12 1785, Kila, Torstensbyn

f 27/9 1722, By, Säffle

Kila, Torstensbyn

Hamberg, Anna Stina

Kila, Smedbyn V

d 15/5 1819

Carolina

f 5/2 1823

g 22/9 1743, By

Corsiarsdotter, Maria

d 13/3 1792, Kila, Torstensbyn

f 12/3 1747

Nr 1, ansökare

1688, Kila - 11/4 1738, Kila, Ingersbyn

Didricksson, Olof. Bonde

9 c1691 - 28/1 1761, Kila, Sätterskog

Eriksdotter, Marit

17/9 1693, Kila - 13/1 1766, Kila

f 27/4 1713, Kila, Smedbyn V

Olsson, Daniel. Bonde

d 24/6 1802, Kila, Höke S

f 21/7 1731, Kila, Sätterskog

Jansdotter, Karin

g 1/10 1752, Kila

d 5/8 1762, Kila, Torstensbyn

Jansdotter
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Klockare

Johannes

f 1710

Nilsson, Jean. Bonde

Olof

Olsson
8

Andersson

Nr 2, far

Olsson, Anders

Upprättad för Carolina Jansdotter, f 5/2 1823 i Våle, By(S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 145
Generation I
Nr 2-3 (1)

Nilsson, Jakob. Korpral

A:dotter, Elisabet

1665 - 18-10 1731, Grums

c1632 - 26/5 1707, Kila, Kråkbråten

Tivander, Tomas Persson. Arrendator

Arvidsdotter, Kerstin

Edbom, Didrick Jansson. Bonde, soldat 25/4 1655, Kila - 1734, Kila

Simonsdotter, Britta

I Kila, Sätterskog

mm fm(29) t. Gunnar Jonsson. Alla orter i (S) län

Larsson, Nils. Bonde

Generation V
Nr 32-63
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ÄNTLIGEN
Värmlands kyrkboksregister på CD
Vi har nu lyckats konvertera de flesta
av våra ”pappersregister” till en CDskiva.
På vidstående karta kan du se i
vilka socknar vi har ett register.
För dessa har vi: födde – vigde
- döde. För Väse har vi dock bara
vigde.

Norra
Finnskoga

Dalby
Södra
Finnskoga

Nyskoga

Vill du veta vilka tidsperioder de olika
registren omfattar, får du gå in på vår
hemsida www.genalogi.se/varmland.

Norra Ny
Vitsand
Östmark

Ekshärad

Lekvattnet

Uppgifterna kommer du att nå via
postordersidan och projektsidan.

Fryksände
Rämmen
Gustav Adolf

Gräsmark

Bogen

Lysvik
Hagfors

Norra
Råda
Eda

Skillingmark

Gunnarskog

Sunne

Sunnemo

Gåsborn
Nordmark

Munkfors
Mangskog

Köla

Ransäter

Ny
Järnskog

Västra
Ämtervik

Arvika V

Östra
Ämtervik

Älgå
Karlanda

Älvsbacka Brattfors

Brunskog

Ö

Högerud

Töcksmark

Boda

Stora
Frykerud Kil

Glava
Holmedal

Filipstad
Övre
Ullerud

Östervallskog

Värmskog
Stavnäs

Västra
Fågelvik

Nor

Nedre
Ullerud

Bjurtjärn
Ölme

Borgvik

ra

t
rs

Segerstad

Långserud
Ed

Karlskoga

nd

Sillerud

Östra
Fågelvik

or

Trankil Blomskog

Karlstad

Lungsund

Väse

Alster

Grava

Ordinarie pris är 300 kr och för medlemmar 250 kr.

Storfors

Forshaga

N

Gillberga

Kroppa

Nyed

Silbodal
Grums

Försäljningen kommer att inledas på
Släktforskningens dag, Arkivcentrum
lördagen den 21 mars.

Kristinehamn

Hammarö

Degerfors
Svanskog

Bro

Kila

Visnum

Tveta

Nysund 1/3

Ny-Huggenäs
Visnums-Kil

Säffle
Botilsäter

Rudskoga
Ölserud
Södra Råda

Millesvik
Eskilsäter

Jubileumspris
för medlemmar
200 kr
under mars

SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Lördagen den 21 mars kl 10.00 – 15.00 Arkivcentrum, Karlstad
Årets teman: 25 år Värmlands släktforskarförening – Släktforskning och skönlitteratur
Föreläsningar:
11.00 – 12.00 Anders Höglund
Värmlands släktforskarförening
25 år
Reflektioner av föreningens förste
ordförande
12.30 – 13.30 Lars Andersson
Historien om ett hemman
Författaren om släktforskning och
skönlitteratur
14.00 – 15.00 Erik Gustavsson
EmiWeb – ett nytt verktyg för emigrantforskning

Utställningar:
• Finnkulturcentrum
• Nordvärmlands släktforskarförening
• K G Lindgren, Säffle

Övriga arrangemang:
12.00 Uppvaktningar
Föreningen 25 år
Släktforskarföreningen svarar
på frågor och hjälper till med
släktforskning

Emigrantregistret svarar på
emigrationsfrågor
Bokbord
med föreningens böcker och
register till extrapris
nya CD-skivan
Café Almqvist
öppet 10.00 – 15.00
Försäljning av kaffe, te, saft
med smörgås

