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JULKORT

Sedan i slutet av 1800-talet har traditionen att skicka julkort funnits i Sverige. Julkorten är en efterföljare till
den äldre nyårshälsningen som var en urgammal tradition inte bara i Sverige.
De tidiga julkorten var ofta rikt dekorerade och hade relieftryck, tyll, sidenband och rosetter.
I Sverige införde posten halverat porto för julkort, därmed blev de så populära att posten i slutet av 1880-talet
inkallade extra personal till julen.
På 1890-talet började Axel Eliassons konstförlag att trycka julkort och man sålde stora mängder efter det
att Jenny Nyström engagerats som tecknare. Hon får väl ta åt sig äran som den som gav svenska tomten ett
ansikte.
Julkorten har till stor utsträckning medverkat till uppfattningen om hur en riktig jul skall se ut och även hjälpt
till att sprida traditioner över landet.
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Författarna ansvarar för riktigheten i artiklar. Citera gärna VärmlandsAnor, men glöm inte att ange källa! Eftertryck av texter
endast med författarens tillåtelse. Redaktionen förbehåller sig
rätt att redigera insända bidrag.
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KYRKOTAGNING
Av Annika Karlsson

Den som är intresserad av släktforskning har säkert någon gång stött på ordet kyrkotagning i husförhörsboken.
Det är en företeelse med lång historia. I vissa kretsar önskar man att den
ska vara aktuell i dag också.
Riten innebär att en nybliven mor
först måste välsignas av prästen, en
viss tid efter förlossningen, innan
hon kan gå in i kyrkorummet för att
delta i gudstjänst och nattvardsfirande
igen.
Låt oss börja från början. I Gamla
Testamentet i 3:e Mosebok 12:1-8.
står skrivet:
Herren talade till Mose:
Säg till israeliterna: När en kvinna
får barn och föder en pojke, är hon
oren i sju dagar, lika länge som när
hon har menstruation. Den åttonde
dagen skall pojkens förhud skäras
bort. Sedan skall hon vänta i 33 dagar
under sin blödnings- och reningstid.
Hon får inte röra vid något heligt
eller komma in i helgedomen förrän
reningstiden är slut. Om hon föder
en flicka, är hon oren i två veckor,
som när hon har menstruation. Sedan
skall hon vänta i 66 dagar under sin
blödnings- och reningstid. När hennes
reningstid för en son eller dotter är
slut, skall hon komma med ett årsgammalt lamm som brännoffer och en
duva eller turturduva som syndoffer
till prästen vid uppenbarelsetältets
ingång. Prästen skall offra dem till
Herren och bringa försoning åt henne,
så att hon blir ren efter sitt blodflöde.
Detta gäller för en kvinna som har fött
barn, en pojke eller en flicka. Om hon
inte har råd att offra ett lamm, skall
hon ta två turturduvor eller två andra
duvor, en till brännoffer och en till
syndoffer, och prästen skall bringa
försoning åt henne, så hon blir ren.
Ur Nya testamentet läser vi på Jung-

fru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen den 2 februari (eller
närmaste söndag) som är 33 vardagar
efter Juldagen, Jesu födelse
Lukasevangeliet 2:22-24:
När tiden var inne för deras rening
enligt Moses lag tog de honom till
Jerusalem för att bära fram honom
inför Herren – det står nämligen i
Herrens lag att varje förstfödd av
mankön skall helgas åt Herren – och
för att offra två turturduvor eller två
unga duvor, så som det är föreskrivet
i Herrens lag.

KYRKOTAGNINGEN
är
nedkallandet genom kyrkans tjänare av
Guds välsignelse över modern och
hennes kall. Gammal och svensk är
denna sed. En yttre motsvarighet
finnes visserligen i vad som berättas
om Herrens moder Maria (Luk.
2:22 ff), men till sitt innehåll har
kyrkotagningen icke alls med
föreskrifterna i Moses´ lag att göra.
Dessa föreskrifter gälla icke oss.
Kyrkotagningen i vår evangeliska
församling är ett uttryck av den
glädje och lycka en kristen moder
erfar, då hon efter genomkämpad
ångest och kanske livsfara åter kan
deltaga i församlingens gudstjänst.
Församlingen möter henne då genom
ordets tjänare med lyckönskan samt
instämmer i den tacksamhet hon
frambär till Gud och i den bön om
välsignelse över henne, hennas barn
och hennes hus, som uppsändes.
HERRE, jag vill förkunna ditt namn,
mitt i församlingen skall jag prisa
dig.

En ung hustru från Herrestads härad
i Skåne väntar på sin kyrkotagning i
vapenhuset där en klädd knäfallspall är
framställd. (Kopparstick av Forsell i Ett
år i Sverige, 1862)

Kyndel kommer från engelskan
candel=ljus.
Kyndelsmässodagen skulle alla ljus,
både i kyrkans och till hemmets
användning, välsignas i kyrkan på
Marie Kyrkogångsdag.
I 1819 års Svenska Psalmbok
(1921 års utgåva) står i inledningen
till Ritualen:

I 1942 års Handbok för Svenska Kyrkan lyder ordningen för
EN MODERS TACKSÄGELSE
KYRKOTAGNING
Akten förrättas omedelbart före
gudstjänstens början eller i samband
med barnets dop, vid altarringen eller
i sakristian.
Prästen beder: Modern knäböjer.
Allsmäktige, evige Gud, du som är
allt levandes ursprung och källa. Vi
tacka dig för den godhet du bevisat
denna moder, genom barnet (barnen)
som du anförtrott åt henne att älska
och vårda.
Tag, o Herre i nåd emot den
tacksägelse som hon frambär inför
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dig, när hon i dag med hälsa och
stärkta krafter ånyo kan träda upp
i din helgedom. Omslut henne med
din barmhärtighet, och låt din
välsignelse vila över henne och
hennes hem. Helga hennes hjärta
att bära rika frukter i tro och kärlek.
Giv henne nåd att med glädje fylla
sitt höga moderskall. Bevara henne
och hennes kära till evigt liv. Genom
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Om barnet varit dödfött eller avlidit
före moderns kyrkotagning, läses
följande bön:
O Herre, du har förbytt denna moders
glädje i sorg. Men du har ock nådigt
bistått henne och låtit henne komma
till hälsa och krafter (så att hon ånyo
kan besöka din helgedom). Därför
tacka vi dig, med henne, av allt hjärta
och bedja dig: Förläna henne nåd att
ödmjukt böja sig under ditt behag.

Mathias tar över efter Erik
Efter 33 år som chef för Sverige
Amerika Centret lämnar Erik Gustavson tjänsten och Mathias Nilsson
tar över.
Mathias är uppväxt i Östmark
i nordvästra Värmland och har en
dataingenjörsexamen från Linköpings
universitet. Han började jobba på
Sverige Amerika Centret 2007.
Uppdraget var att utveckla datasystemet EmiWeb som sedermera
blev en nordisk migrationsportal, ett
digitalt arkiv som kombinerade ny
teknik med migrationshistoria.
Mathias har därefter varit projektledare för två EU-projekt inom ramen
för Interreg Sverige-Norge.
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Hugsvala henne i bedrövelsen och
helga hennes hjärta, så att hon må
trakta efter det som är därovan, och
hava dig till sitt hjärtas tröst och sin
del. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Många traditioner inom folktron har
råd och recept på hur en icke kyrkotagen kvinna skulle skydda sig för
onda makter.
I boken Folklig läkekonst av CarlHerman Tillhagen (1958) kan man på
sidan 39 läsa: ”Svavlet lades i icke
kyrktagna kvinnors förkläde” för
att skydda mot ont. Hon ansågs som
hedning innan hon var kyrktagen.
I samma bok uppges också att stålet var det viktigaste medlet att skydda
sig mot allt slags ont. Man ”stålade
sig” före kyrktagning.
Enligt Nordisk Teologisk Uppslagsbok, var seden om kyrkotagning

Det första Gränsvandring pågick
2008-2011 och syftade till att kartlägga migrationsrörelser över den
svensknorska gränsen samt bygga
en databas för att hantera och underlätta sökandet i migrationshistoriska
källor.
Sedan 2011 har Mathias lett det pågående projektet Ny i Inre Skandinavien
vars syfte är att dokumentera nutida
invandring till Värmland, Dalarna,
Västra Götaland, Hedmark, Oppland
och Akerhus.
Projektet ska synliggöra faktiska
förhållanden kring migration och bevara historien för framtiden. Projektet
är ett led i en ny satsning på Sverige
Amerika Centret.
Mathias tillträdde tjänsten den
1 oktober i år. (Pressmeddelande)

obligatorisk från år 1686, men blev
frivillig år 1754. År 1948 sattes bruket
ur kraft.
Vid mitten av 1800-talet började
man använda sig av födelse- och
dopböcker med förtryckta kolumnhuvuden. En av dessa avsåg uppgifter
om kyrktagningen (se t.ex. Uppsala
Domkyrkoförsamlings födelse- och
dopbok, Ca:11, 1869-1878). Noteringarna i denna kolumn avtar dock
med tiden och i slutet av århundradet
är de bara sporadiskt förekommande.
Fr. o. m. 1922 är den borttagen.

Mathias Nilsson och Erik Gustavson
framför tavla av Centrets grundare
Sigurd Gustavson

Kulturstipendium till Erik
Den 24 november meddelades i
lokalpressen att Karlstads kommun
tilldelat Erik Gustavson årets kulturstipendium till Gustaf Frödings
minne.
Prisutdelaren motiverar utmärkelsen med att Sverige Amerika Centret
under Eriks ledning alltmer utvecklats
till ett modernt migrationsinstitut.
Prischecken är på 50.000 kr.
Även Barbro Järliden, tidigare
konstintendent på Värmlands museum, hedras på samma sätt.
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Musikinstrument i bouppteckningar från
Karlstad 1849-1865
Av Pelle Räf
Musiklivet i Värmland och därmed
i Karlstad under andra delen av
1700-talet är grundligt beskrivet i en
doktorsavhandling av Lennart Hedwall 19951.
Men vad gäller 1800-talet är det
sämre beställt med en samlad redovisning och skildring av konsertverksamhet och enskild musikutövning
i staden. Åren 1817-27 var dock
”Wermländska Musikaliska Harmoniska Sällskapet” (WMHS) verksamt,
vilket skildrats av den karlstadsfödde
kaptenen och köpmanssonen Per
Ågren (1869-1925) i en skrift 19112.
Det efterträddes av ett soarésällskap, som även det uppmärksammats i ett litet häfte. Det hade bl a
”Musik, dans och uppförande af
mindre Sällskaps-Theaterpiecer” på
sitt program3.
Vidare kan man hitta enstaka uppgifter om musikutövning och konserter i
några monografier, framförallt i tredje
delen av standardverket Karlstads
historia, som innehåller ett kapitel
om teater och andra nöjen samt ett
om musiken4.
Knapphändiga fakta om några
militärmusiker läses i en historik
av Erik Zeeh (1879-1958) 5. Man
kan också excerpera annonser och
notiser i dagstidningar, t ex Nya
Wermlands-Tidningen. Så har Mats
Krouthén gjort, dock endast i 1868
års nummer6.
Under 1800-talet var domkyrkoorganisten och musikläraren vid gymnasiet ofta samma person. Han var
därmed den mest framträdande inom
musikverksamheten i staden, inte bara
som utövare och ledare av musiken
i domkyrkan utan också som organisatör av profana konserter. Körer
startades även av domorganisterna.
Om dem t o m 1875 läses i en bok

Apotekaren, bokhandlaren, brukspatronen,
litteratören mm Ludvig Borgström med
familj 1833. Konstnär: Carl Peter Lehmann
(1794-1876).
Hans hustru hette Katarina Lovisa Ullén
och vid hennes död fanns i det gemensamma
boet ”1 Forte Piano, 1 Fleuit, 1 Violin
Stråke, 1 Guitarre”. Hon avled 1849
och hennes bouppteckning är den äldsta
bevarade från Karlstad som innehåller
musikinstrument.

från 20077. Århundradets siste domkyrkoorganist Clas Vilhelm Rendahl
(1848-1929) biograferades redan året
efter sin död8.
Många gästande musiker gav konserter i Karlstad under mitten av
1800-talet. Av de svenska väljs som
exempel pianisten och sångerskan
Emilie Uggla (1819-1855). Hon var
nämligen född i staden, dotter till
kaptenen Carl Vilhelm Uggla (17861844) och hökardottern Sara Johanna
Frykman (1797-1861)9.
Som celeber utländsk solist kan
nämnas den norske violinvirtuosen
Ole Bull (1810-1880), som konserterade här vintern 1843.
I tidningsannonser och korta notiser
om evenemang omtalas ibland att
tillresta musiker assisterades av ”Herrar Amatörer”, ”Amatriser och Amatörer” eller ”Dilettanti”. Alternativt
biträddes de av ”flera bland Stadens
och Ortens Musikälskande Herrar och
Damer” förutom av ”Kongl. Wermlands Regementes Musik-Corps”.
Uppgifter om en del regementsmusiker plockas ur Zeehs arbete. De
bör kunna kompletteras med hjälp
av generalmönsterrullor. Men hur
hitta namn på civila amatörmusiker
och musikälskare i Karlstad under
1800-talet sedan WMHS upphört?
Ett sätt kan vara att undersöka bo-

uppteckningar och se vilka stadsbor
som ägde musikinstrument vid sin
död.
P g a den ödelägande stadsbranden
sommaren 1865 är de äldsta bevarade
bouppteckningar som upprättats i
Karlstad från 1849 och framåt. I andra
rådstu- och häradsrättsarkiv finner
man i regel dylika dokument åtminstone från mitten av 1700-talet. Karlstads bouppteckningar fr o m 1849 t
om juni 1865 har nu excerperats på
förekomsten av musikinstrument.
De redovisas i en separat bilaga
med fet stil inom citationstecken.
Sedan följer uppgifter om den avlidna/ne av intresse för person- och
släktforskare samt stundom information om äldre och yngre släktingars
musikutövning eller musikinstrument
enligt bouppteckning.
Påpekas bör kanhända, att då en
gift kvinna avlidit, antecknades i regel
såväl hennes som makens ägodelar,
d v s hela boet, i bouppteckningen.
(Bilagan har vi i samråd med författaren valt att lägga på vår hemsida.
Gå in på www.varmlandsrotter.se
och klicka på ”VärmlandsAnor och
”Intressanta artiklar”.
Där hittar du hela artikeln inkl.
bilagan. Redaktörens anmärkning)
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Sammanfattning av mina
excerpter

I bouppteckningar upprättade i Karlstad 1849-65 har jag påträffat 71
musikinstrument, jägarhornen ej inräknade. Detta sagt med reservation
för att något undgått excerpering.
Vidare konstateras omgående, att med
få undantag tillhörde instrumenten
bildade och besuttna i staden.
Fortepianon och klavér utgör det
största antalet med 26 belägg. Då ett
piano och minst två andra instrument
förekommer i en bouppteckning, anser jag att detta är anledning förmoda
att det musicerades aktivt i familjen,
d v s hos apotekaren Borgström,
sockerbagaren Stenström, rådmannen
Tingvall, hökaren Lysén, komministern Hultgren, källarmästaren Möller,
boktryckaren Kjellin och naturligtvis
domkyrkoorganisten Söderström.
Däremot kan kanske ett ensamt piano
någon gång vittna om att det endast
ståtade i salen som statussymbol och
sällan användes.
Av de 19 fiolerna ägdes en av arbetskarlen Nilsson och en annan av
rättaren Olsson. Möjligen är dessa
därmed exempel på spelmän som
under den undersökta perioden kan
tänkas ha svarat för musik vid lekstugor, d v s dansgillen för enkelt folk.
Det stora antalet gitarrer är kanske
förvånande: 9 stycken, liksom 10 flöjter, de flesta förmodligen tvärflöjter.
Gitarrlektioner hade emellertid givits
av en e o kammarskrivare vid flottan
Nils August Segerström (1800-1860),
som annonserade i Carlstads Tidning
1830, nr 5 ”boende i Enkefru Hellströms gård en trappa upp dörren till
höger”:
”Att undertecknad fortfar ännu en
termin lemna grundelig underwisning
i Sång samt på Guitarre och
Harpinelle [=liten harpa?], får
jag äran tillkännagifwa; med
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anhållan, att de som wilja begagna
denna underwisning, behagade
härom göra anmälan innan den 12
nästk. Februari. ̶ Eleven erhåller
besträngad och med foderal försedd
Guitarre, jemte Information, för
30 R:dr Banko, Harpinelle med
Information för 100 R:dr Banko.
Respektive Herrskaper, på Landet,
som hemma hos sig önska min
underwisning, torde benäget derom
göra anmälan inom nästa månads
utgång10.”
Att finna två psalmodikon i staden
överraskar inte den som plockat ett
tjugotal ur bouppteckningar från
Väse härad under ungefär motsvarande tid. Det enkla instrumentet
lanserades från högre ort 1830 via
sockenstämmor som hjälp för klockare och menighet att lära sig de nya
melodierna i 1819 års psalmbok,
d v s den Wallinska.
Bleckblåsinstrument lyser nästan
helt med sin frånvaro. Detta beror
sannolikt delvis på att de militärmusiker som avled i staden trakterade instrument som tillhörde regementen.
Avslutningsvis observerar man
bodknodden Nygrens nymodiga
dragspel 1858. Det var naturligtvis
importerat, kanske ett s k magdeburgerspel. Tillverkning av instrumentet
hade startats på kontinenten bortåt
tjugo år tidigare. I bouppteckningar
från Värmland är det troligen äldsta
belägget en ”Bälg Harmonica” i
bouppt efter organisten Karl Fredrik
Zetterman (1812-1841) i Sunne.
Kompletterande uppgifter om utnyttjade tryckta källor och arkivvolymer
erhålles av förf via e-post:
britta.raf@telia.com.
Denne tackar Karlstads kommunarkiv för frikostigt och ymnigt
illustrationsmaterial.
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Stefan Löfvens anor
Av Valter Berg
Endast några dagar efter det Stefan
Löfven blivit socialdemokraternas
ordförande fanns hans antavla ute på
internet.
Föga överraskande visade det
sig att hans förfader kommer från
Värmland och då bland annat från
Ekshärad, Gustava och Norra Råda.
Stefan Löfvens morfar Ludvig Löfven
var född i Råda, Ekshärad men kom så
småningom att flytta till Stockholm.
Dennes far var den i Ekshärad kände
predikanten Per Jonsson Löfven.
Per Löfven var född 1853 i Solberg, Ekshärad. 1886 blev han predikant i Ekshärads missionsförsamling,
men han verkar ha varit en orolig själ,
så flera gånger avbröt han sin tjänst
och bodde på andra orter. Ett par år
bodde han även i Amerika. Han åter-

Per Löfven

kom dock för varje gång till Ekshärad
där han dog 1926.
Per Löfven en god talare men enligt boken Ekshärads socken var han:
”Sträng i sin fordran att åhörarna
verkligen skulle lyssna och ta till sig
predikan annars kunde han, så som en
gång hände, tvärt sluta med orden: Inte står jag här och predikar för so-

vande bönder, nej, då går jag hellre
hem och skär hacker (hackelse till
korna).
Eller när han tyckte sig, ej kunna
nog enkelt med hänsyn till åhörarna,
framställa en textförklaring: - Ja, dä
här begriper inte ni, men jag förstår
det mycket bra.”
Vi får hoppas att Stefan Löfven
har samma patos i sina tal som sin
förfader, däremot är det nog ingen bra
idé att han tar efter hans språkbruk.
Möjligen kan han tala om att skär
hacker med Annie Lööf och även om
det är sant bör han nog inte berätta för
sina åhörare, att de inte begriper vad
han säger.
Ett problem kommer att bli hur
djupt hans Ekshäradsgener sitter.
Ekshäringarna har under de senaste
åren utmärkt sig - för att utrycka sig
försiktigt - för en viss stönighet i sina
kontakter med Hagfors kommun.
Det gäller allt från stora frågor som
rivning av bostadshus till små som
namn på det gamla kommunhuset.
Det har gått så långt att många läsare
av våra länstidningar börjar med insändarsidan för att se vad Ekshäringarna nu har att klaga på. Vi får hoppas
att Stefan Löfven kommer att bli lite
smidigare.
Beträffande Stefan Löfvens Gustavaanor härstammar han bland annat
efter Ställe-Pelle Persson, som bodde
vid Stora Örsjön i slutet av 1600- och
början av 1700-talet. Ställe-Pelle var
stalldräng och sågare vid Uddeholms
bruk och blev sedan torpare vid Stora
Örsjön.
Ställe-Pelle och hans ättlingar var
fruktsamma och på sätt har Stefan
Löfven fått många bemärkta släktingar i Gustava med omgivningar.
Här följer några av de mest kända och
några okända:

Den mest högflygande är Buzz
Aldrin, som promenerat på månen.
Stefan Löfven har säkert högflygande
planer, men vi får hoppas att de håller sig närmare jorden. Möjligen kan
hans politiska motståndare önska att
han följt med sin kände släkting till
månen och stannat där.
Stefan Löfven har även en annan
anledning att briljera med sitt släktskap med Aldrinsläkten.

Edwin ”Buzz” Aldrin

Det var en av Värmlands mest
berömda smedsläkter som han som
gammal metallare borde känna sig
stolt att tillhöra.
Med säkerhet har Stefan Löfven en
mycket bra sångröst, som på ett påtagligt kommer att förhöja välljudet
när han är med och sjunger Internationalen den l maj.
Det antagandet gör jag av hans
släktskap med många artister och
sångare av vilka kan nämnas Jimmy
Jansson, som deltagit i Melodifestivalen, Hagfors egen tusensköna Lena
Dahlman samt Gunnar Olsson, Stefan
Borsch och Christer Sjögren, alla
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med ett förflutet i Vikingarna, Gunnar
som gitarrist i The Vikings och de två
andra som sångare.

Christer Sjögren

Västmanland. Han gjorde dock ingen
stor lycka som politiker.
Förklaringen finns kanske i följande kommentar som Tage Erlander gjorde i sin dagbok när man
diskuterade Ragnars utnämning till
landshövding:
”Jag var tveksam eftersom det
skulle verka som en eftergift efter alla
hans utskällningar.”
Ragnar Casparssons farfar var Casper
Jansson vid Storsjön. Han blev på
sin tid en riktig kändis och omtalad
som tjyvskytten som inte gick att
sätta fast.
Hans jaktäventyr skulle säkert ha
gjort storviltsjägarna Jan Guillou och
Leif G W Persson gröna av avund,
men det var inte alltid som dessa
jakter utfördes på laglig tid och rätt
mark.
Trots att skogvaktare och jägmästare gjorde allt för att sätta fast

Beträffande Christer Sjögren syns
släktskapet tydligt, för de är lika som
ett par bär. Kanske kommer - om
Stefans politiska karriär skulle gå i
kras - han att tävla tillsammans med
Christer i någon framtida melodifestival.
Det finns dock fler karriärmöjligheter
när den politiska är över. Eventuellt
kan Stefan bli poet som sin släkting
Hagforsskalden Nils Nilsson.
Idag är Nils Nilsson nästan bortglömd, men hans mest kända verk är
prologen när Hagfors blev stad. Eller
varför inte journalfilmare som en annan känd släkting, Gunnar Skoglund.
Det är Skoglunds entusiastiska röst
man hör i TV när man sänder gamla
filmer från SF-journalen
Ragnar Casparsson började sin bana
som valsverksarbetare.
Liksom Stefan var han fackligt
aktiv, dock inte som metallare utan
syndikalist. Sedan blev han pressombudsman på LO, chefredaktör för
Aftontidningen och landshövding i
8

nes smarthet och slagfärdighet.
Det här var några av Stefan Löfvens
släktingar med Gustavaanor.
Trots mitt letande får jag bita i det
sura äpplet och konstatera att jag - till
skillnad mot föreningens ordförande
Roland Svensson som tagit fram alla
uppgifterna till artikeln - inte har något som helst släktskap med varken
Ställe-Pelle eller Stefan Löfven.
Jag får nöja mig med att jag är släkt
med i stort sett varenda mördare som
funnits i Gustava med omnejd.
När jag nu skrivit färdig den här artikeln får jag en hemsk tanke: Tänk om
Stefan Löfven tvingats avgå när det
här kommer i tryck? Omsättningen
inom SAP har ju varit stor den senaste tiden. Jag kan dock trösta mig
med, att då kommer artikeln att var
lika inaktuell som alla andra artiklar
i Gustavabygden.
Men vem vet? Kanske kommer
det att gå bra för honom med tanke
på hans Gustavahärstamning.
Tage Erlander med rötter från Laggåsen fick ju sitta kvar på sin post i
23 år.

Casper Jansson

honom gick man bet. De gånger han
lagfördes var han för smart för sin
antagonist, åklagaren Fagerlin, och
lyckades alltid vinna.
Jag hoppas att Stefan Löfven har
mycket av Caspers gener i sitt blod,
kanske inte som jägare, utan för den-

Före motbokens tid kunde man beställa
hem brännvin. Vid Gustavsfors kom
brännvinspaketen till affären där man
bar in det på magasinet i väntan på
leverans. En dag fick handlaren Albert
Carlsson se Rappen ve Åskagen gå
omkring bland brännvinspaketen och
titta på adresslapparna. Albert Carlsson
gick till honom och sa:
Du ha väl inte beställt någonting den
här helgen.
Nej, svarade Rappen, men ja vill se vem
ja ska gå å häls på.
Redaktörens kommentar
Vidstående artikel har jag – med författarens tillstånd – fått saxa ur GUSTAVABYGDEN.
Den avslutande historien om
Rappen ve Åskagen har jag tagit med av
den enkla anledningen att den är sann.
När jag först läste den trodde att den var
en typisk värmlandsskröna.
Därför kontaktade jag Valter Berg och
hans avväpnande svar var: Den är sann,
för Rappen var min morfar.
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Nyhetsförmedling i äldre tid
Av Åke Hörnqvist
Något förenklat skulle man kunna
säga att all information ute i bygderna
var muntlig och att detta förhållande
gällde långt in i modern tid.
Tidningarna är i det här sammanhanget ett medium, som började
få en större vikt först i början av
1900-talet.
De första lokaltidningarna hade
visserligen börjat dyka upp under
första halvan av 1800-talet men de
kom då oftast ut som veckotidningar
och upplagorna var mycket begränsade; oftast räknades de endast i några
enstaka hundratal. Och spridningen
nådde ytterst sällan utanför stadens
gränser1.

Tinget

Om man går riktigt långt tillbaka
i tiden, var tinget den hävdvunna
platsen för överhetens information
till allmänheten, när det gällde lagar
och regler som de hade att förhålla
sig till.
Men på tinget var det långt ifrån
alla som var närvarande och dessutom
var det ting bara två gånger per år.
Trots detta användes tinget som forum även under 1500- och 1600-talen
för ”påminnelser om allt som var att
bestyra, om: varggårdar, vargnät,
rävkulor, nät och skall, om tillsyn över
vägar, broar, diken och stängsel, om
skjutsfärder och gästning, om olaga
svedjehuggning och om skvaltekvarnar, om humlegårdar, om ekskogarnas
skyddande, om lösdrivare, om onödigt
skjutsande, osv.”2
På många platser arrangerades
marknader i anslutning till tingsmötena och då kunde man nå betydligt
fler åhörare.
Detta utnyttjades flitigt av kungamakten under 1500-talet. Men med
det potentiellt stora antalet åhörare
1 Den svenska pressens historia, del 1, Västervik
2000
2 Nils Herlitz, Svensk självstyrelse, Uppsala
1933.

följde också stoj och stim så det var
nog inte så lätt att göra sig hörd alla
gånger.

Kyrkan

I takt med att antalet lagar och förordningar ökade under 1600-talet
ökade också kravet på en effektivare
kommunikation.
Överheten kastade därför säkert
lystna blickar på kyrkan som ny plattform för att nå ut till så många som
möjligt. ”Kyrksamheten var mycket
hög i slutet av 1600-talet och även
under 1700-talet. Det var i princip
obligatoriskt att gå i kyrkan, och
församlingsbor som alltför sällan
bevistade gudstjänster kunde ställas
inför världslig rätt och tvingas böta
för sin försumlighet” 3
Alltsedan 1571 års kyrkoförordning hade de varit möjligt för enskilda
personer att få meddelanden upplästa
från predikstolen. Men prästerna var
ytterst ovilliga att bereda plats för
andra. Fogdar och andra befallnings-

förslag till ny kyrkoordning 1682.
Efter många turer fram och tillbaka
samt kraftiga omarbetningar, som
utförts av det kungliga rådet, blev det
lag den 3/9 1686.4
Den täckte ett brett fält av kyrkans
arbetsområde bl a ålades prästerna att
föra bok över födda/vigda/döda inom
församlingen.
När det gäller det som är ämnet
för denna artikel, reglerades i den
nya lagen också vilka typer av kungörelser som prästen skulle läsa upp.
(Oftast var det bara prästen som var
läskunnig i socknen vid den här tiden). Dessutom när han skulle läsa
upp dem; de skulle läsas upp i slutet
av gudstjänsten omedelbart före
välsignelsen, dvs så att ingen kunde
smita undan3.
Utifall det fanns någon präst som
trilskades och inte ville fullgöra sin
uppläsningsplikt, hade statsmakten
gett sig själv rättigheten att döma
vederbörande till böter.

Centralt
LandsLägre
Ärendekategori
utfärdade hövdingen tjänstemän
Kallelser till möten
15
12
Centralt utfärdade beslut, förordningar
41
Regionalt utfärdade författningar mm
13
7
Råd, anvisningar, allmän information
14
57
18
Efterlysningar
34
3
Auktioner
36
21
Summa
55
155
61

män fick stå ute på kyrkvallen och
läsa upp överhetens befallningar och
plakat2.
Prästerskapets kamp för att upprätthålla kyrkans självständighet gentemot staten punkterades i och med
införandet av det kungliga enväldet
1680.
Prästeståndet hade utarbetat ett
3 Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för
folket, Lunds universitet, 2001.

Totalt
27
41
20
89
37
57
271

Kungörelser

I den ovan refererade avhandlingen
av Elisabeth Reuterswärd lämnas ett
exempel på vad prästen hade att läsa
upp under ett år. Exemplet är hämtat
från Gårdstånga, sn i M län år 1767:
Till dessa 271 ”nya” kungörelser skall
läggas ytterligare 54 lagar och förordningar som enligt gällande regler
måste läsas upp på nytt varje år. Om
4 Göran Inger, Den svenska kyrkolagen 300 år,
Kyrkohistorisk årsskrift 1986.
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man räknar med 50 gudstjänster per
år innebär det 6,5 kungörelser varje
söndag.
Författarinnan har gått in i materialet och tittat på en enskild söndag
och funnit att ”läsningen tagit ungefär
en halv timme i anspråk, det vill säga
den tid det kan ha tagit att läsa upp
10 sidor tryckt text”.
Med tiden växte antalet
kungörelser så kraftigt att
det under 1800-talet förekom
att uppläsandet kunde ta upp
till två timmar 1. Man kan
därför livligt föreställa sig
det arbete som utfördes av
kyrkväktarna.
De fick löpa upp och ner i
kyrkgången för att knuffa på
de som somnat. I flera sockenstämmoprotokoll kan man
läsa att detta med tiden blev
”föremål för åtlöje, förargelse
och kritik” 2. Framförallt var
det prästerskapet som ansåg
att detta inverkade menligt
på folkets andakt och uppmärksamhet.
Därför bearbetade de
också riksdagen med olika
förslag till ändringar, t ex att
uppläsandet skulle ske efter
gudstjänsten men det var först
i mitten av 1800-talet som
de började få gehör för sina
synpunkter.

Enligt dåtidens ortodoxa religiositet
var olyckor, som drabbade landet, att
anse som Guds straffdomar över ett
folk som levde i olydnad mot Guds
förhållningsorder i Skriften. Till dessa
olyckor räknades främst krig, pest och
missväxt.

Att läsa allmänna kungörelser från
predikstolen levde dock kvar ända
in på 1940-talet, visserligen i starkt
begränsad omfattning allt sedan de
sista årtiondena på 1800-talet.

Gustav II Adolf var den förste av våra
kungar, som använde sig av dessa
dagar på ett mera regelbundet sätt. ”I
samband med betydelsefullare segrar, fredsslut osv. utlystes dessutom
särskilda tacksägelsedagar”.3
De ordinarie böndagarna utnyttjades
mestadels till att uttolka viktigare
inrikes- och utrikes händelser på ett
så positivt sätt som möjligt.
Ett genomgående inslag var dock
att kungen och hans kansler på alla
sätt försökte övertyga allmogen om

Böndagsplakat

Böndagarna hade en något speciell
funktion när det gäller maktens nyhetsförmedling till sina undersåtar.
Som namnet antyder har företeelsen
sitt ursprung i särskilda faste, bot- och
bönedagar.
1 Signums svenska kulturhistoria, Frihetstiden,
Lund 2006
2 K.H. Johansson, Kyrkobruk och gudstjänstliv
under 1700-talet, Stockholm 1938

10

3 Bill Widèn, Böndagsplakaten och
opinionsbildning under Gustav II Adolfs tid,
Kyrkohistorisk årsskrift 1987

äktheten i sina fredsansträngningar.
Som kontrast till detta poängterades
fiendens opålitlighet och ovilja till
fred.
1675 omformulerades dessa dagar
till att bli ett mera renodlat språkrör
för statsledningen.
Dessutom flyttades dagarna till
fredagar och det var kungamakten som i början av varje
år bestämde vilka fredagar
som skulle vara böndagar.
Man valde då ut en fredag i
varje kvartal. Att utebli från
någon av dessa dagar ansågs
som mycket graverande.
Det var också kungamakten som utarbetade den text
som prästerna skulle läsa upp
inför menigheten. Om man
bortser från plakatens obligatoriska religiösa inramning,
var det den opinionsbildande
effekten som stod i centrum;
att utmåla sina egna åtgärder
som alltigenom ädla och i
samklang med Guds vilja.
I början av 1830-talet utfärdas de sista böndagsplakaten.
Sverige hade då kommit in
i ett nytt historiskt skede.
Fredsambitionerna var nu
etablerade på ett grundmurat
sätt och det gick inte längre
att inbilla folket att sjukdomar och missväxt var Guds
straff för olydnad.

Kyrkvallen

Mot bakgrund av maktens ofullständiga och i många fall snedvridna
information, är det inte att förvånas
om ryktesspridningen var mycket
omfattande.
Ett illustrativt exempel på detta
är hattarnas böndagsplakat inför det
planerade anfallskriget mot Ryssland
1741-1743.
Trots att makthavarna under åren
1740 och 1741 var fullt upptagna
med att rusta Sverige för kriget, lovsjöngs freden i plakaten. ”Kungen

VärmlandsAnor 2012:4

konstaterade ännu en gång, att den
viktigaste grunden till invånarnas
välfärd bestod i att landet fått leva i
fred efter en lång period av förhärjande krig” 2.
Samtidigt kunde folket med egna
ögon se den omfattande mobilisering
som skedde. Av erfarenhet visste de
ju, att merparten av knektarna från
orten, skulle de aldrig få se igen. Det
skulle också visa sig att så var fallet
även denna gång.
Av de 18 000 man, som skeppades
över till Finland, var det bara en 1/3del som kom tillbaka.3.
Detta och andra för gemene man
närliggande frågor var givetvis sådant
som diskuterades efter gudstjänsten
ute på kyrkvallen.
Överheten såg dock inte alltid
med blida ögon på dessa samlingar.
Åtminstone inte i mina hemtrakter,
för i ett prostetingsprotokoll från
1763 i Nordingrå sn, Y län, kan man
läsa: ” Kvinnfolken bruka ännu den
gamla osed, at stanna kvar utanför
kyrkodörren och på kyrkogården,
där öfwa sqvaller och sorla, at det
höres lång väg, ty skall de därföre
få varning, och Bönderna, helst de,
som veta sig vara sina hustrurs män,
antyddes, det borde äfven de dem för
sådant varna”.

Tidningar i Värmland

Antalet dagstidningar som under åren
utgivits i Värmland uppgår till mer än
50 olika titlar. Många blev mycket
kortlivade men av de som fortfarande
lever har tillkomståret en stor spridning, allt från mitten av 1800-talet till
mitten av 1900-talet.
Etableringsår för nu utkommande
dagstidningar i Värmland.
Arvika Nyheter
Filipstads Tidning
Fryksdals-Bygden
Karlskoga Tidning
Karlstads Tidning
Kristinehamns-Posten
Nya Wermlands-Tidningen
Säffle Tidning
Värmlands-Bygden
Värmlands Folkblad

Faktarutor:
Hattarna

Benämning på en politisk gruppering i Sveriges
riksdag under frihetstiden.
Utrikespolitiskt argumenterade de för ett revanschkrig mot Ryssland och inrikespolitiskt för en ekonomi
baserad på merkantilistiska principer. Deras politiska
motståndare gick under benämningen mössorna.

Post- och Inrikes Tidningar

När man behandlar ämnet nyhetsförmedling i äldre
tider, kan man inte gärna undgå att nämna något om
Post- och Inrikes Tidningar, världens äldsta ännu
utkommande tidning.
Det första numret utkom redan 1645. Den är dock
inte den äldsta tidningen. Enligt presshistorikerna
anses tyskarna ha varit först med en tidning som
kom ut 1609.
Man räknar med att PoIT, som den numera förkortas
till, under 1600-talet hade en upplaga på några hundratal exemplar.
Stockholm var den självklara utgivningsorten,
eftersom tidningens innehåll riktade sig till rikets
ledande män. Några enstaka exemplar distribuerades
också till de större landsortsstäderna. Men gemene
man kom nog aldrig i kontakt med någon tidning
förrän under andra halvan av 1800-talet.
PoIT är numera enbart en officiell tidning för myndighetsinformation. Till exempel måste konkurser,
skuldsanering, bolagsärenden och exekutiva auktioner enligt lag kungöras i PoIT. Men fram till början
av 1900-talet kunde den även innehålla nyhetsnotiser
och litterära inslag.
Den 1 januari 2007 upphörde PoIT som papperstidning. Den finns dock tillgänglig som gratistidning på
nätet. Sedan samma datum är det Bolagsverket som
ansvarar för utgivningen.

1895
1850
1941
1883
1879
1884
1836
1894
1948
1918
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Vem tror Du att Du är?
Vi är väl många släktforskare som vill
visa upp våra resultat för släkt och
vänner. Hur gör jag detta?
Genom att skriva en traditionell
släktbok, en roman om en intressant
släkthistoria, tillverka en CD skiva
med en HTML export från mitt släktforskningsprogram eller ett bildspel
med hjälp av Power Point, som en
resa med hjälp av Google Earth,
bildspel överfört från Disgen.
Eller bara en utskriven antavla i
A1-format. Ja, det finns många sätt
att visa upp sin forskning på.
Jag och Brage Lundström (DISBergslagens ordförande och som har
tillverkat släktböcker åt bland annat
Liza Marklund) har tänkt arrangera en
träff på Forshaga Lärcenter tisdagen
den 26 feb klockan 18:00 till 20:00
med temat ”Hur presenterar jag mitt
forskningsresultat”
Vi gör det i första hand för våra
medlemmar i DIS-Bergslagen, men
även övriga är varmt välkomna.
Vi uppskattar om du anmäler din
närvaro till:
kjell.hasselroth@comhem.se,
så underlättar du för oss att beställa
rätt storlek på lokalen, antal trycksaker m.m.
Träffen arrangeras i samarbete
med SV Vuxenskolan Värmland, som
visar upp sitt kursutbud inom ämnet.
Sista anmälningsdag är måndagen
den 11 februari.
Har du skrivit en släktbok/hembygdsbok och vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper vid träffen
är du också varmt välkommen.
Vi ser gärna att deltagarna kommer
med frågor och debattinlägg, men vill
ni göra en längre presentation, vill
vi få information om det i förväg, så
att vi kan hålla dagordningen inom
tidsramen.
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För att vi skall få till en så bra och
givande sammankomst som möjligt,
är vi tacksamma om vi kan få era
frågor i förhand.
Ett sätt att krydda sin framställning
är att redovisa släktskap till kända
Värmlänningar, om era Anor finns
omnämnda i andra böcker eller om
någon annan släktforskare har en
släkthistoria om era Anor.
Om ni skickar era Anor till mig, så
gör jag en samkörning med ett register som vi kallar Värmländska Anor.
Resultatet av samkörningen redovisar
jag i två filer.
En med era Anors släktskap med
kända Värmlänningar, släktskap med
andra släktforskare, om era Anor finns
omnämnda i litteraturen och om det
finns en släkthistoria redovisat.
Den andra filen visar hur era Anor
ser ut i registret och vem som har
lämnat informationen. Det kan ju finnas någon som har hittat Anor som ni
inte känner till.
Mer om projektet kan ni läsa på
http://web.comhem.se/vanor/

Man brukar ge rådet till nybörjare.
Börja med att intervjua dina närmaste,
jag vill gå ett steg till.
Börja med att skriva din egen
livshistoria. Jag tror att 40-talisterna
är den sista generationen med ett bra
minne från vår berättartradition.
Om vi inte skriver ned våra släkthistorier, så är nog risken stor att de
för alltid glöms bort.
Har du en släkthistoria som du vill
dela med dig av, varför inte skicka den
till mig så lägger jag in uppgiften i
Värmländska Anor.
Varmt välkomma till Forshaga
tisdagen den 26 feb kl. 18:00.
Kjell Hasselroth
Tel: 054-56 63 03

Agrardatabasen
Sockenbeskrivningar kan innehålla
många matnyttiga uppgifter för släktforskare.
I våras stötte jag på en avhandling,
som innehåller en sammanställning
över samtliga publicerade beskrivningar.
Författare är Maria Adolfsson
och titeln på verket är ”Fädernelandets kännedom” och behandlar
det svenska ortnamnsprojektet och
ämbetsmännens folklivsskildringar
under 1700- och 1800-talet.
Listan innehåller över 800 ortsbeskrivningar inom Sveriges nuvarande
gränser.
Så här beskriver författaren syftet
med databasen: ”att få till stånd en
indexering av ortsbeskrivningarnas
innehåll utifrån agrarhistoriska ämnesord och därigenom underlätta för
intresserade forskare och andra att
hitta rätt i detta rika källmaterial.”
Agrardatabasen är idag tillgänglig
genom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Vid min förfrågan visade det sig att
akademien är positiv till en publicering av databasen på vår hemsida.
För att hitta den skall du gå in på
www.varmlandsrotter.se och sedan
klickar du på ”Om Värmland” i vänsterspalten.
Tack vare att databasen innehåller
ett sökregister under fliken ”Geografi”, är det lätt att sortera fram det
aktuella landskapet och inom det den
sökta socken. Men för att få fram
uppgifterna måste du ha programmet
Microsoft Excel.
Åke Hörnqvist
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Årets värmlandsförfattare
Varje år delar Region Värmland ut ett
litteraturstipendium på 50 000 kr.
I år är det två av våra medlemmar som
får dela på detta prestigefyllda pris.

Juryns prismotivering:

I prisjuryn sitter representanter
för Länsbiblioteket, Föreningen
Värmlands-litteratur samt Värmlands
Museum.
Dessutom har Peter Olausson utsetts
till årets Värmlandsförfattare av föreningen Värmlandskultur.
Värmlands Släktforskarförening vill
givetvis gratulera till utmärkelsen.
Vi tycker också att det är väldigt roligt
att ämnen, som ligger oss släktforskare varmt om hjärtat, har kunnat
presenteras på ett så tilltalande sätt
att resultatet uppmärksammas med
ett litteraturpris.
Böckerna har recenserats i dessa spalter, Valters bok i 2011:3 och
Peters bok i 2011:4.
Åke Hörnqvist

Valter Berg, den drivande kraften
i Sällskapet Gustavaforskning, får
Region Värmlands Litteraturstipendium 2012 för ett monumentalt verk,
Svartrockarnas kamp. Striden om
Laggåsen...
Sakligt och med stor vederhäftighet
berättar han om en osannolikt utdragen rättsprocess och ger oss därmed
ett värdefullt bidrag till kännedomen
om Nordvärmlands historia.

Sveriges
befolkning 1980

Peter Olausson är en mycket mångsidig författare men framför allt
en drivande kraft i arbetet med
att bevara och tillgängliggöra det
värmländska kulturarbetet, senast
demonstrerat i arkivguiden Ljus
över Värmland, där en kunnig
arkivforskare med glädje och livslust
öppnar dörrar till bortglömda rum.

BEGRAVDA
i Sverige
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Medlem nr 1400
sökt möte i Sunne. Jag har fortsatt i
tidigare generationers spår med att
utforska våra rötter på Hammarö.

Vid släktforskardagarna i Gävle besöktes vår monter av många värmlänningar i förskingringen.
Flera av dem passade också på
att teckna sig för ett medlemskap i
vår förening. Redan innan vi åkte till
Gävle misstänkte vi att medlemsantalet skulle passera 1400- strecket.
Därför höll vi noga koll på vem som
skulle bli nr 1400.
Det blev Lars Hammarén från
Saltsjö-Boo. Nedan berättar han om
sin bakgrund och forskning.
Redaktören
Min släkt härstammar från gården
Toverud i Hammarö socken. Där
levde i början av 1700-talet Catharina
Persdotter (f. 1681).
Tre av hennes fyra söner tog sig
namnet Hammarén efter hembygden.

Med tiden har släkten spridit sig över
Sverige men en gren har i uppemot tio
generationer levt kvar på Toverud.
Nyligen firade vi 75 årsjubileum
i vår släktförening med ett välbe-

Ett projekt jag har är att utifrån dokument i arkiven, framför allt de som
rör min egen släkt men också andra,
försöka ge en bild av Hammarö (och
Sverige) under 1700-talet.
Det kan upplevas som ett jätteprojekt och om det blir av får tiden
utvisa. Hur som helst fogas nya pusselbitar ständigt in. Och jag har i alla
fall roligt under tiden jag jobbar med
domböcker och andra källor.
De nya möjligheterna på nätet gör
ju att man får extra stimulans.
Lars Hammarén
Saltsjö-Boo

Saxat från styrelsen
Under hösten har styrelsen naturligtvis haft en hel del att göra med
förberedelsearbetet inför ansökandet
om Släktforskardagarna 2014, som
du kan läsa om på annan plats i tidningen.
Flera extra möten har det varit på
grund av detta. Nu när vi vet att vi
fått ett ja från Sveriges släktforskarförbund så kommer förberedelserna
att ta ny fart.
Men övrigt arbete måste också fortgå.
Vi kan glädja oss åt ett stigande medlemsantal.
Vi har nu gott och väl passerat
1.400 och våra medlemsträffar såväl
i Karlstad som hos lokalgrupperna är
välbesökta.
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I skrivande stund återstår en del aktiviteter fram till jul, men programgruppen har givetvis planerat för
vårens program - som finns i detalj
på annan plats.
När det gäller s k ”yttre aktiviteter”, dvs när vi deltar vid olika arrangemang, så har styrelsen diskuterat
mycket kring detta.
Oftast känns det väldigt motiverat
att delta, men det gäller att välja rätt
arrangemang. Styrelsen har också för
avsikt att låta våra olika lokalgrupper
engagera sig mera eftersom det finns
många arrangemang ute i länet.
Styrelsen har haft en planeringsdag en hel lördag avsattes för detta.
Under denna dag dryftades mas-

sor av frågor. Bl a gick vi igenom
det gångna årets program - lärdomar
och slutsatser. Budgeten dryftades
givetvis också. Kalendariet för 2013
diskuterades.
Hur ska vi uppmärksamma att föreningen fyller 30 år nästa år? Något
kommer det att bli i slutet av 2013.
Arbetet med den tredje versionen
av kyrkoboksregistret för Värmland
fortsätter och ambitionen är att en ny
CD ska finnas färdig till Släktforskardagarna 2014.
Nedtecknat av
Eva Lejrin
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Nya medlemmar
Under det senaste halvåret har vi haft
glädjen att hälsa 57 nya medlemmar
i vår förening.
Vi i styrelsen och redaktionerna
för tidningen och vår hemsida arbetar
målmedvetet för att medlemmarna

skall få ett positivt utbyte av sitt
medlemskap.
Vi är därför också tacksamma om
vi får synpunkter eller uppslag till
artiklar i våra publikationer.

Medlem

Ort
Kållekärr

Morgan Kihlberg

Arvika

Håkan Axelsson
Magnus Bengtsson

Leksand

Anna-Karin Strand

Björneborg

Britt-Marie Mossberg

Lesjöfors

Elisabeth Bergqvist-Tegel
Vivianne Larsson

Borgvik

Ingvor Svensson

Molkom

Filipstad

Margareta Brindåker
Stig Lundström
Margareta Viklund
Ann-Chatrin Andersen
Elisabeth Ferrmark Johannesson
Rolf Johannesson

Gullbritt Ivansson
Henry Wallebom

Mölndal

Mikael Perstorper

Nacka

Seth Jonsson

Saltsjö-Boo

Lars Hammarén

Ort
Alingsås

Birgitta Renström Linde

Medlem

Grums

Saga Gustavsson

Segmon

Mari-Anne Nuclér

Gävle

Owe Rosén

Skattkärr

Barbro Ek-Randa

Hisings Kärra

Jenny Dahlstrand

Slottsbron

Kerstin Olsson

Hässelby

Veronica Rudheim

Stenkullen

Marina Haraldsson

Karlskoga

Anita Kihlström

Sundbyberg

Björn Thyberger

Karlstad

Birgitta Sefastsson
Stig Ström
Lena Helgesson
Eva Charlotta Larsson
Anders Borgström
Lhena Ahlbäck
Anders Jenshammar
Bengt Andersson

Sunne

Ingegerd Pettersson

Säffle

Petra Ewertz

Timrå

Urban Bäckström

Torshälla

Håkan Danielsson

Tumba

Per-Georg Jönsson

Töcksfors

Lars Jernberg

Upplands Väsby

Iréne Cederqvist

Åhus

Monica Damerau

Kil

Jan Olsson

Kinna

Tommy Olsson

Kristinehamn

Erik D. Rosenkvist
Lena Löfberg Karlsson
Sven-Åke Persson
Kent Eriksson
Laila Winnerfeldt
Sören Byzell
Dick Sundin
Peter Frisk
Margareta Blom
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Ordföranden har ordet
Höstens program har genomförts
med fulla hus på Arkivcentrum. Det
har även varit god anslutning hos
våra lokalgrupper i Grums, Säffle,
Arvika, Sunne, Hagfors, Filipstad och
Kristinehamn.
Föreningens ”yttre verksamhet”
har i höst begränsats till Julmarknaden i Forshaga Hembygdsförening på
hembygdsgården Bråtarna i Skived.
Hur många besöker förbundets hemsida, www.genealogi.se? Det finns
mycket att ta del av där. Inom kort
kommer du där att kunna läsa Förbundets tidning Angeläget, du kan dessutom handla i Rötterbokhandeln.
Föreningens kommissionsförsäljning begränsas i första hand till

de vanligaste CD/DVD-skivorna
1880, 1890, 1900, 1970, 1980,
1990 samt Sveiges dödbok 19012009 samt ett antal handböcker.
Under släktforskardagarna i Gävle
presenterades bland annat två nya
CD- skivor ”Begravda i Sverige 2”
samt ”Svenska ortsnamn”. I Släktfors-

karnas årsbok 2012 hittar du numera
”latinordlistan” som tidigare gavs ut
som ”Latin för släktforskare”.
Några ord om Ordförandekonferensen i Gävles konserthus
24 augusti.
Sveriges Släktforskarförbunds ordförande inledde dagen med att bland
annat informera om ett sjunkande
medlemsantal i föreningarna, vilket
inte är fallet för oss.
Förbundet mår bra och ekonomin
är god. Gravstensinventeringen är i
full gång, men man ser gärna att fler
hjälper till med detta.
Kommande släktforskardagar
2013 kommer att äga rum i Köping.
Preliminära intressenter fanns för
2015 och 2016.
Ingela Broström, 1:e vice ordförande i Sveriges Hembygdsförbund
propagerade för ett upprop om att
behålla sockenindelningen, se VärmlandsAnor 2012:3.
Sist för dagen var Anders Nordström från Riksarkivet, som informerade om ”frisläppandet” av ett fritt

SVAR, det troliga är att det blir gratis
för biblioteken och utbildningsväsendet (skolor, universitet etc) men inget
bestämt ännu.
Under släktforskardagarna i Gävle
diskuterades inom vår styrelse samt
med eventuella samarbetspartners om
att ansöka om att få dessa till Karlstad
2014. Du kan läsa mera om detta i Eva
Lejrins artikel i detta nummer.
Kom gärna med idéer inför 2013! Vi
ska, trots planeringen inför Släktforskardagarna 2014, försöka att hålla

samma program med föreläsningar
mm på Arkivcentrum.

Det kan ev bli något mindre med
vår medverkan under sommaren vid
olika evenemang i länet.
Därmed vill jag önska en God Jul och
ett Gott nytt År!
Hans Olsson
Ordförande

Förbundets nya handbok nr 4, Soldatforska!
En handbok om hur du kan finna dina
militära förfäder.
Här ges bl.a. tips om forskning
efter 1500- och 1600-talens knektar,
om 1700- och 1800-talens indelta
soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets
värnpliktiga.
Du får också hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor och
lönelistor, bland soldatkontrakt och
torpsyneprotokoll, men också bland
de värnpliktigas stamkort, militära
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räkenskaper och stridsrapporter.
I den här boken finns också mycket
annan information som aldrig tidigare har behandlats i vägledningar
för släktforskare, exempelvis om de
Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser,
eller information om hur man spårar
uppgifter om ryttarnas hästar, om
soldaternas rustning eller om de värnpliktigas kaserner.
Mer information på förbundets
Rötterbokhandel.
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Boktips saxade från Vi Släktforskare/Elisabeth Thorsell
Tåg i Bergslagen
Smalspår och sjöfart i Bergslagen
- 802 banorna av Erik Sundström
& Hans Eriksson med Kjell Gustafsson, Friden Israelsson och Hans
Lindberg.
Frank Stenvalls förlag, inb., 192 s.,
2012, ISBN172661607.
Finns på AdLibris.
Smalspår och sjöfart i Bergslagen 802 banorna är en historisk beskrivning av utbredningen av de smalspåriga järnvägarna i Bergslagen.
Smalspår innebär att spårvidden
är mindre än hos normalspår (1435
mm) och ”802-banorna” syftar på en
relativt vanlig spårvidd i Värmland.
Det fanns förstås en uppsjö andra
spårvidder bara i Värmland.
Boken är indelad i kapitel efter
olika spårkomplex och dessa komplex är:
* Storfors bruk, sjöbanorna och Östra
Wermlands järnväg
* Bredsjö-Degerfors järnväg
* Hällefors bruks järnväg
* Säfsnäs järnväg
* Brattfors bruksbana m. fl.

Varje kapitel inleds med en kortare
historiebeskrivning av området, samt
en redogörelse för hur transporter
skett fram tills järnvägen började
byggas.
Vidare går författarna igenom i
detalj hur områdets industri och transportlogistik fungerade och utvecklades under epoken när järnvägarna
byggdes. När det finns material går
man även in på ofta målande personbeskrivningar av de värmländska
”järnvägsbaronerna”.
Författarna beskriver på ett mycket
intressant sätt hur de olika bruken
spelade ut varandra i och med järnvägens utbyggnad.
Utvecklingen av järnvägen följs noggrant av författarna och de ger mycket
detaljerade beskrivningar.
Författarna har lagt ett mycket
stort jobb på att undersöka källor och
bolagens redovisning. Detta gör att
man kan följa historiken för enskilda
lok och berättar även om lokal vagnsproduktion.
De detaljerade beskrivningarna
åtföljs av många bilder på lok, vagnar,
stationer och tåg från olika tidpunkter
från den första tiden tills nedläggningen.

Boken blir inte bara en beskrivning
av järnvägens epok i Värmland, men
även en beskrivning av brukens utveckling och rationalisering i stort.
Järnvägen stod för rationalisering
av transporter, vilket innebar att man
dels kunde öka kapaciteten i transporterna, dels möjliggjorde transporter
året runt. Samtidigt pågick en annan
och minst lika viktig förändring genom elektrifieringen.
Järnväg och elektrifiering gjorde
att bruken direkt kunde konkurrera
med varandra om råvaror och energi.
En detaljerad bild av en industris
totala omvandling från småskalig
decentraliserad produktion nära råvarorna till en allt mer centraliserad
och rationell produktion.
Boken är mycket läsvärd, men kanske mest om man har vissa speciella
intressen, såsom värmländsk industrihistoria, järnvägshistoria eller har
kopplingar till någon av bygderna
som järnvägen gick genom. Sen är det
så att bara bilderna som författarna
har samlat till boken är en fantastisk
bedrift.
Håkan Thorsell

Ny vallonbok
Den här boken Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 del I, om
fattande släkterna Allard till Guillaume, av Kjell Lindblom, presenterades
först på Släktforskardagarna i Gävle
i augusti 2012. Priset är 350 kr, och
boken kan endast köpas direkt från
författaren enligt följande:

Tills vidare kommer den endast att
direktförsäljas på min hemadress
Döbelnsgatan 97, 5tr i Stockholm, tel
08-61 22 638.
Så den som vill köpa boken måste ta
kontakt med Kjell och göra upp om
ett möte.
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Vinterns/vårens program 2012/2013
Arvika

Den tredje tisdagen i varje månad, januari – maj, mellan kl 15.00 och 19.00
finns en erfaren släktforskare på plats i biblioteket.
Måndag 7 jan. kl 17.00
Måndag 4 feb. kl 17.00
Måndag 4 mars kl 17.00
Måndag 8 apr. kl 17.00
Måndag 6 maj kl 17.00

Aktuellt för våren, diskussioner, frågor mm.
Bevara och vårda - om fotografier och fotografer. Håkan Holm
Fritt valt ämne – frågor och diskussioner
Program meddelas senare.
Sjukdomar och dödsorsaker. Anders Överby.

Föreläsningslokal: Arvika bibliotek

Filipstad

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och sista lördagen i varje månad.
På onsdagarna är jourtiden 16.00–18.00 och på lördagarna 11.00–13.00
Januari
Mars
Torsdag 11 apr. kl 18.15

Vad innehåller Kommunarkivet? Kristina Eriksson
Folkrörelsernas arkiv. Berith Sande
Källor till Fastighetsforskning. Petra Berglund, Värmlandsarkiv

Föreläsningslokal: Filipstads bibliotek. Datum för januari och mars meddelas senare.

Grums
Onsdag 16 jan. kl 18.30
Onsdag 20 feb. kl 18.30
Onsdag 20 mars kl 18.30
Onsdag 17 apr. kl 18.30

Program ej fastställt.
Program ej fastställt.
Oäkta barn. Karin Wiik, Värmlandsarkiv
Program ej fastställt.

Programmen i januari, februari och april kommer att meddelas senare.
Föreläsningslokal: Grums bibliotek, 2:a våningen

Karlstad
Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen, vån. 7.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16.00 – 19.00 under perioden 10/1 – 2/5.
Torsdag 24 jan. kl 18.30
Måndag 11 feb. kl 14.00
Torsdag 7 mars kl 18.30
Lördag 16 mars
Lördag 23 mars
Måndag 15 apr. kl 14.00
Torsdag 2 maj kl 18.30
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Vi pratar om programmet ”Min Släkt”. Kurt Eriksson och Gunnel
Larsson.
Glimtar ur Värmlands historia. Peter Olausson, Värmlandsarkiv.
Om sjukdomar och dödsorsaker förr i tiden. Anders Överby.
Släktforskningens dag
Årsmöte
Skeppsvrak i Vänern. Björn Wallbom, Värmlands Museum
Termer och begrepp i släktforskningen. Elisabeth Thorsell
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Vinterns/vårens program 2012/2013
Kristinehamn
Den andra tisdagen i varje månad har vi läshjälp i bibliotekets släktforskarrum med början
den 8/1 kl 14.00-17.00. Därefter den 12/2, 12/3, 9/4 och 14/5.
Tisdag 29 jan. kl 19.00
Tisdag 26 feb. kl 19.00

Stadsarkivet. Barbro Persson
Vårens ämnen blir norsk släktforskning och släktforskning på rätt sätt.
Turordningen är dock ännu inte fastställd.
Vårens ämnen blir norsk släktforskning och släktforskning på rätt sätt.
Turordningen är dock ännu inte fastställd.

Tisdag 23 april kl 19.00

Lördag 16 mars är det Släktforskningens dag och då har vi öppet i biblioteket mellan 11.00 – 14.00
och i Visnums-Kils gamla skola har vi öppet under eftermiddagen

Säffle
Måndag 28 jan. kl 19.00
Måndag 25 feb. kl 19.00
Måndag 25 mars kl
19.00
Måndag 29 apr. kl 19.00
Måndag 27 maj kl 19.00

Informations- och gaggkväll
Den nya gravstensinventeringen. Sven Johansson berättar.
Vad kan en släktforskare finna i Landstingsarkivet?
Inga Kullgren vet och berättar
Gaggkväll och diskussion om höstens program
Fastighetsforskning. Petra Berglund, Värmlandsarkiv.

Platsen för samtliga träffar är biblioteket.

ArkivDigital utvecklar

Ancestry sålt
Den minnesgode kanske kommer
ihåg att jag för tre år sedan rapporterade att Genline hade köpts upp av
Ancestry.
Köpeskillingen var hela 53 milj. kr
och jag uttryckte då en stor förvåning
över det höga priset.
Senast jag var inne på förbundets
hemsida kunde jag läsa att hela
ancestry.com nu har sålts till ett europeiskt riskkapitalbolag.

Ancestry har idag över 2 milj. prenumeranter varav de flesta finns i USA.
Priset är 1,6 miljarder dollar – man
tar sig för pannan!
I köpet ingår inte Bygdeband, för
där ser man ingen lönsamhet.
Den databasen har skänkts till
Sveriges Hembygdsförbund med
förhoppningen att de skall ta ett långsiktigt ansvar för databasens drift och
utveckling.
Åke Hörnqvist

Avfotograferingen fortlöper programenligt och abonnenterna har nu
tillgång till över 38 milj. färgbilder.
I programmet har man nu också
inarbetat en chattfunktion.
För att kunna ta del av de senaste
nyheterna rekommenderar företaget,
att man uppdaterar till den senaste
versionen. Information om detta
finns på www.arkivdigital.se/online/
installation.
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Föreningens utgivning
Litteratur

Arbetsvandringar
Värmland-Härjedalen

under 1800-talet
Roger Alderstrand & ABF		
100:- *

En kyrkoherdes vardag
Ekshärad 1700-1758

Mats Hellgren
Andreas och Bengt Piscator, kyrkoherdar, har fört anteckningar om allt
som tilldragit sig i prästgården.
110:- *

Wermlandsslegten Ekelund

Värmländska Antavlor nr 101-150
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 2003-2009.
Släktnamns- och sockenregister.
116 sidor A4
100:- *

Torp och ödegårdar i
Huggenäs
Gunnar Jonsson m. fl.
86 sidor A4

Torp och ödegårdar i Ölserud
Maj Olsson m. fl.
58 sidor A4

Leif Robertson
”Slegtbeskrivning öfver Wermlands
slegten Ekelund och dess förgreningar”
1500-2000, 411 sidor A4, illustrerad,
personregister		
250:- *

Torp i Botilsäter

Kvarnarna vid Rottnafallen

Nytt från VSF 1984-1991

Eric Sundell
Kvarnindustrins uppbyggnad under
1600-talet. Teknik, matning, kvarnbeskrivningar. Andra utgåvan. 110
sidor, personregister
100:- *

Ölme Härads Dombok

Axel Em. Löf
Nytryck från 1997. Huvuddelen av
Materialet utgörs av Ölme härads
Dombok. Dessutom ett par protokoll
från Visnum och Färnebo härader,
Varnums kyrkbok för tiden 1645-50,
en mantalslängd för Ölme och Varnum 1642 mm. Häftad 234 sidor
125:- *
Värmländska Antavlor nr 1-50
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-1997.
Släktnamns- och sockenregister.
152 sidor A4
140:- *
Värmländska Antavlor nr 51-100
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1997-2003.
Släktnamns- och sockenregister.
102 sidor A4
90:- *
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100:- *

Britta Johansson m. fl.
47 sidor A4

60:- *

50:- *

A3, 6 generationer, 5-pack
Hel årgång

15:75:-

Brunskog husförhörslängd
1760-63
Rolf Brodin
32 sidor A4
50:- *
Ekshärads ”församlinsgbok”
1665-1750
Mats Hellgren
190 sidor A4
200:- *

Övriga CD-skivor

2579 Ortnamn i Dalsland och 5532 i
Värmland samt socken- och häradskartor i Excelformat.
Excel viewer ingår
100:- *

Boställen i Säffle kommun

VärmlandsAnor 1992-2010
Kopierade exemplar, 4 nr/år
Per nr

Norra Råda födde 1725-1769
Mats Hellgren
109 sidor A4, 3 sorteringar
140:- *

Dalslands och Värmlands
Ortregister

Övriga trycksaker
Antavleblanketter

Kyrkboksregister på
papper

25:-

Kyrkboksregister på
CD

Vår CD-skiva är kompletterad och
innehåller nu 46 socknar.
Se tabellen nästa sida!
De nya socknarna är markerade med
* i kolumnen ”Ny”.
Skivan innehåller nästan 700 000
poster
Vilka år som ingår, ser du på vår hemsida www.genealogi.se/varmland
Pris 350 kr, för medlemmar 300 kr
För dem som hellre vill ha registren
som papperutskrift, kontakta oss på
vsff@telia.com för prisuppgift.

Sven Johnsson
Över 7000 namn på herrgårdar,
gårdar, torp, backstugor och andra
bostadshus.
Excelformat
100:- *

Medlemstidningar 1984-2003

78 medlemstidningar i PDF-format.

Man kan söka efter specifika ord i
ett eller flera/alla nummer.

På CD´n finns förutom tidningarna
även en version 7.0 av Acrobat och
en del bonusmaterial
100:- *

Värmländska Antavlor 1-150

Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-2009. I html-format,
som en hemsida men på CD. Kräver
webläsare som kan hantera ramar		
100:- *

Utnyttja din medlemsrabatt

Medlemmar får 10 % rabatt på alla
publikationer som ges ut av föreningen, markerade med *
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Kyrkboksregister på CD

Lästips – Löfstafors

Vår CD-skiva omfattar nu nedanstående 46 socknar. I de allra
flesta av dessa (understrukna) finns både födde/vigde/döde fram
till minst år 1900.
Boda		
Bogen		
Botilsäter
Bro		
Brunskog
By 		
Ekshärad
Eskilsäter
Fryksände
Glava		
Grava		
Grums		
Gunnarskog

Huggenäs		
Högerud		
Järnskog		
Karlstad		
Kila			
Långserud		
Millesvik		
Ne Ullerud		
N Finnskoga		
Ny			
Nyskoga		
Segerstad		
Stavnäs		

Stora Kil
Sunne		
Svanskog
Säffle		
S Ny		
Trankil		
Tveta		
Vitsand
Värmskog
V Fågelvik
V Ämtervik
Väse
Älgå

Älvsbacka
Ölme
Ölserud
Östmark
Ö Fågelvik
Ö Ämtervik
Öe Ullerud

En mer detaljerad information om innehållet hittar du på vår hemsida
www.varmlandsrotter.se

Gå sedan in på ”Postorder” och klicka på ”kyrkböcker”.

Priset är 350 kr och för medlemmar 300 kr

Föredrag på Internet - Webcast
Torsdag 29 november hade vi ytterligare en provsändning av ett föredrag
över Internet.
Denna gång var det Brage Lundström från Västerås som var vänlig
nog att på detta sätt dela med sig av
sina kunskaper.
Föreningen har som mål att kunna
erbjuda medlemmar som inte har

möjlighet att på plats ta del av ett
föredrag istället se det på Internet.
Hittills har föredragen varit publika
vilket innebär att alla som fått länken
kan se på föredraget. Vi undersöker
även möjligheten att göra vissa föredrag ”privata”, bara tillgängliga för
medlemmar.

Från en av våra medlemmar har det
kommit ett tips om en artikel som
avhandlar Löfstafors bruk. Tyvärr är
texten lite för omfattande för att få
plats i denna tidning. Men innehållet är intressant, därför vill jag gärna
puffa för denna historik. Intresserade
kan kontakta mig, så skickar jag en
kopia. Mina kontaktuppgifter hittar
du på sidan 2.
Löfstfors bruk anlades 1835 vid en
fors i mer eller mindre oröjd mark i
gränstrakterna mellan Karlanda och
Järnskogs socknar. Bruket var en av
de minsta av det 70-talet järnbruk som
fanns i Värmland vid den här tiden.
Men driften blev mycket kortvarig.
Redan 1868 avvecklades rörelsen i
samband med att de att nya framställningsprocesserna slog igenom.
Artikelförfattaren, Esaias Dahlin,
beskriver brukets tillkomst, ägare och
avveckling. Dessutom redovisar han
namnen på alla smeder som verkat på
Löfstafors och för en av dessa ges en
längre presentation.
Åke Hörnqvist

Motioner till årsmötet
Föreningen kommer att ha sitt årsmöte lördagen den 23 mars. Vi vill
med denna korta notis påminna om
möjligheten att påverka föreningens
arbete genom att föreslå motioner till
årsmötet.
Kontakta vår ordförande senast
den 15 januari:
hans_hugo@uvtcmail.se
Har du förslag till nya styrelsemedlemmar kan du skicka det till
Lars Gunnar Sander. Han är sammankallande i vår valberedning. Hans
e-postadress är: lgsander@telia.com
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Anor sökes nr 856
Vi letar efter uppgifter om Klara Mathilda Sofia Aronsson (Schenström)
f 1840 i Örebro, gift med Anders
Aronsson, bagare, f 1835.
De hade barnen Agda Kristina Sofia f 1866 i Mariestad, Gustaf Magnus
f 1868 i Mariestad, Ernst Ivar f 187403-02 i Örebro, Bror Artur f 1878 i
Kristinehamn, Georg Walfrid f 1882
i Kristinehamn.
Ernst Ivar var 1890 skriven i Karlstad där han var lärling. 1897 flyttade
han in till Strömstad där han tog över
ett bageri från Nils Pettersson f 1844
i Åmål och gifte sig 1898-03-19 med
Nils dotter Ingegerd f 1876 (uppgiften ändrad i husförhör från 1876 till
1877). De fick sonen Ernst Östen
1898-12-28.
Bageriet gick i konkurs 1900 och
familjen flyttade från Strömstad till
Kung Karl 1900-08-17. De fick en
dotter år 1900 (Ingerd) och emigrerade till USA, Boston 1901-05-28.
Min farmorsmor Amanda Svensson
var bodbiträde på bageriet och bodde
i samma rotel. Hon fick min farmor
Sigrid 1898-04-25 i Strömstad. Hon
flyttade 4 månader senare till Norge
och Sigrid kom till Holmströms på
Rundö i Strömstad. Hon kallade sig
Aronsdotter under folkskoletiden.
Vi har ett brev från Mathilda
Aronsson undertecknat i Uppsala
1904, i brevet som är skrivet till
systrarna Lovisa och Oleana så nämns
Sigrid och Mathildas glädje över att
hon fått ett så bra hem.
Ernst Ivars uppgifter finns i husförhör i Strömstad, hans födelsedata
i kyrkobok från Örebro. Familjen
Aronsson (Mathilda och Anders)
finns 1890 i det årets folkräkning
bosatta i Kristinehamn/3:de quarteret/
Wisnums kontrak/thushåll 238, Ernst
Ivar bor då inte i familjen.
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Vi är intresserade av var Mathilda och
hennes familj tog vägen, kanske någon ättlingarna till familjen vet något
om Amanda/Sigrid eller om familjen
Ernst Ivar Aronssons vidare öden och
ättlingar i USA?
Adressen 1890, går den att härleda till mantalsskrivningsadress
som går att spåra i husförhör?
Torgny Ferander
torgny.ferander@gmail.com

Om bland de som läser detta finns
någon som studerar resandesläkter
vore det intressant med kontakt.
Bo Sjöstedt
sdt1938@gmail.com

Telefon 054-845124

Svenska järnstämplar

Anor sökes nr 857
Min mormors far hette Nils Fredrik
Nilsson Brun. Hans far skall ha varit
Nils Nilsson Brun född 1794 i Mangskog där jag dock ej kunnat finna
honom i födelseboken.
Han förekommer endast sporadiskt
i kyrkböckerna såtillvida att han
efter en tids vistelse och ett kortare
äktenskap i Arvika, år 1817 flyttade
till ”Näset” (Arvika landsförsamling
A1/9 sid 85, 268,167)
Om med Näset avses Värmlandsnäs har jag inte kunnat finna honom i
någon av därvarande församlingar.
Nästa gång jag återfunnit honom
är då sonen Nils Nilsson Brun föddes i Östmark (Östmark C1/3 sid
65). Enligt NAD skall han också ha
förekommit i Näs härads dombok år
1822, men denna uppgift har jag ej
hunnit undersöka.
Hans övriga barn förekommer ej i
födelseböcker så vitt jag kunnat förstå. Han sägs under Arvikavistelsen
ha varit fältjägare, men jag har ej
hittat honom i generalmönstringsrulla
för Värmlands fältjägarregemente
under aktuell tid.
Jag tar tacksamt emot uppgifter
om Nils och även om hans son Nils
Fredrik. Medlemmar av släkten Brun
var också gifta (motsv) med andra
kända resandesläkter som Brandin,
Moberg, Lök m fl.

Den idoga Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS) gav för några
år sedan ut en CD med uppgifter om
ca 2700 svenska järnstämplar från ca
1000 verkstäder och bruk.
Skivan bygger på en liten bok,
som 1918 gavs ut av Patent- och
Registreringsverket och som innehåller bilder av alla dessa stämplar, samt
en förteckning över de företag, som
använde dem.
Det hela är intressant, och kan
vara till hjälp för den, som t.ex. hittar stångjärn i något renoveringshus,
och då med hjälp av denna skiva kan
datera järnet.
Skivan kostar 150 kr för den som inte
är medlem i FSS.
Deras nya webadress:
http://www.smedforskning.se
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar
Gjallarhorn nr 50
(Vestfold och Buskerud
Slektshistorielag)
Svensker på Strömsö 1808 av Tore
Hermundsson Vigerust: bl a Anders
Olsen född ca 1772 i Holmedal.
Gräns-Posten nr 76
(Gränsbygdens Släktforskare i
Dalsland, Bohuslän och Östfold)
Några anteckningar om Reutersläkten av Folke Andersson.1983
Slaekt & Slekt 2012:3
(Solör Slektshistorielag)
Annika Hämäläinen alias Anna Östmo av Jan Myhrvold: Annika var född
1763 i Röjden och Södra Finnskoga.
Tillegg av Magne Ivar Mellem:bl a
Gunerius Gustavsson född ca 1841
i Kättersrud, Gunnarskog och Anna
Olsdotter f 1860 i Bjurberget, Södra
Finnskoga.
Hvem var Anders Olsen i Lieberget
av Magne Ivar Mellem: bl a Elias
Andersen död 1868 i Elgsjön, Södra
Finnskoga.
Torris Henriksen Björnstad og sösken av Gunhild Bauer: fadern hette
Henrik Olsson Raatikainen född 1832
i Kindsjön och Södra Finnskoga.
Släktforskaren 2012:2
(Helsingfors Släktforskare r.f.)
Antavla-Tord Elfving: bl a Simonia von Kothen död 1801 på Borserud
i Nyeds socken.
Sysslingen 2012:3
(Södra Roslagens
Släktforskarförening)
Ett brev betyder så mycket av Arne
Sundberg: Jonas Peterson i Bässebol,
Rudskoga.

Sysslingen 2012:4
(Södra Roslagens
Släktforskarförening)
En upptäckt på Rämmens kyrkogård av Olof Kungberg

Släktbron Årgång 28
(Kävlingebygdens Släkt- och
Folklivsforskare)
Stort intresse för egna släktböcker
av Helge Olsson.

Övrigt

Släkthistoriskt Forum 2012:4
(Sveriges Släktforskarförbund)
DNA-test hittar nya släktingar av
Peter Pettersson.
Arkiv Digital fortsätter färglägga
svenska arkiv av Peter Pettersson.
Gravstensprojektet växer ut ur
landet av Peter Pettersson.
Fattiga svenskar flydde Brasilien
av Peter Petttersson.
Svenskarna som for till södra
Afrika av Christer Blomstrand.
Många skogsfinnar flydde armén
av Christer Rosenbahr.

AnletsBladet 2012:3
(Botvidsbygdens Släktforskarförening)
Domböcker och saköreslängder av
Anita Karlsson.
AnletsBladet 2012:4
(Botvidsbygdens Släktforskarförening)
Soldatforskning, föredrag av professor Lars Ericson Wolke.

Bottniska Anor 2012:5

(Vasa släkt- och bygdeforskare r.f.)
Salpeter, sjudarpannor och svartkrut av Herbert Lindahl.

Diskulogen nr 88

(Föreningen DIS)
Referat av föreläsningar vid släktforskardagarna i Gävle av Anna
Linder: Släktforskning i USA, Soldatforskning, Finnskogar och skogsfinnar samt Digidaily (digitaliserade
dagstidningar.
Kartnyheter i Disgen 8.2d av Björn
Johansson.

Uddevalla-Bladet 2012:2
(Uddevalla Släktforskare)
Något om hemman och mantal av
Bengt Johansson.
Wåra Rötter 2012:3
(Tjust Släktforskarförening)
Prästerna bokförde alla flyttningar
av Eva Johansson.
Västgötagenealogen 2012:3
(Västgöta Genealogiska Förening)
Temanummer om juridiska arkiv.

Flydda dagar 2012:2

(Linde Bergslags
SläktforskarFörening)
Kyrkböckerna berättar för släktforskaren av Eva Johansson.
Släkt och Hävd 2012:3
(Genealogiska Föreningen)
Källor som dokumenterar resandet
i äldre tid av Hans Hanner.
Släktdata 2012:3
(Föreningen Släktdata)
Dopnamn av Olof Brattö.
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Nr 174

Min farmor Selma Viktoria föddes i
Revsund, Jämtland den 6 mars 1906.
Hennes föräldrar var Per Jonsson och
Karolina Halstensdotter. Per föddes i
Alsen, Jämtland och Karolina i Östmark, Värmland.
Karolina lämnade Värmland och flyttade till Jämtland 1888 och gifte sig
med Per. Hennes yngsta syster Hilma
Lovisa föddes 1889. Det dröjde
många år innan hon fick se sitt älskade
Värmland igen, hennes syster som
hon aldrig hade sett var då ca 20 år.
Pers föräldrar var Karin Pehrsdotter
och Jonas Olofsson.
Familjen splittrades pga religiösa
skäl. Karin lämnade Sverige för Salt

Lake City i Utah 1883. Hennes äldsta
dotter Märta hade redan emigrerat
1876-1877.
Märta gifte sig med Jacob
Abrahams Berg, han kom ursprungligen från Finland. Hans bror Herman
Berg gifte sig med Märtas syster
Karin Johnsson Berg, som kom till
Amerika 1882. Kvar i Sverige fanns
Per, Sven, Olof och Beata, samt pappa
Olof.
Min farmors far kallades vanligen
Per Jonsson i kyrkböckerna, dottern Selma Viktoria förekom med
familjenamnet Jonsson, i likhet med
hennes syster Ida. Övriga syskon
behöll namnet Persson. Selma kom
till Stockholm 1922 för att söka
arbete. Ett av hennes boenden var
på Kungsholmen, Sankt Eriksgatan
(1925). Selma bodde även i Råsunda på Idrottsgatan. Hennes syster
Ida-Maja hade tidigare kommit till
storstaden och fått arbete på NK som

sömmerska. Selma fick anställning
på ett konditori som låg i närheten av
Ulriksdals Värdshus. De vänner hon
träffade i Stockholm under sina första
år, behöll hon livet ut.
Hon träffade sin man på arbetet inom
Spårvägen, där hon var städerska
och han spårvagnsförare. De gifte
sig 1934 och samma år föddes deras
son Karl-Erik. Familjen bodde först
i en lägenhet i Fredhäll, men de flyttade sedan till en villa i Bromma.
Selma blev änka 1957. Hon lämnade
Bromma 1967 för en lägenhet i Gubbängen söder om Stockholm. Det hade
blivit för mycket arbete med hus och
trädgård. Selma bodde där resten av
sitt liv. Hon dog 1993.
Pierre Lund
Gjutargatan 6
112 48 Stockholm
0708-99 41 57
johan56lund@yahoo.com

Från hela styrelsen för
Värmlands Släktforskarförening
och oss på redaktionen

God Jul
och
Gott Nytt År
2013
”Originalet” avsänt 1907
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Bräcke(Z)

g 1932

d 10/1 1862, Östmark

f 1789, Östmark, Långbacken

Nilsson, Nils

8/11 2012

Östmark, Sörmarkstorp d 14/1 1885, Östmark

Bräcke(Z)

7

f 1824

d 30/7 1915

d 18/2 1942

f 23/7 1844

f 2/9 1867

f 1821, Östmark, Sörmarkstorp

Olsson, Halsten

Olsdotter, Kjerstin

Karin

Carolina

6

Östmark, Sörmarkstorp Östmark

Halstensdotter

f 1806, Östmark

Östmark, Sörmarkstorp Persdotter, Gertrud

Halstensdotter

Nr 3, mor

f 29/6 1886, Ölme

Johan Gottfrid

Lund

Hemmansägare

Farsta(A), Gubbängen

f 31/10 1839

Nilsson

Halsten

d 1993

Revsund(Z)

Wasatch(USA/UT)

d 21/11 1905

f 5/3 1906

f 1809

Hede(Z), Ljungdalen

Selma Viktoria

g 19/6 1831, Hede(Z)

Halwardsdotter, Märet

f 1831

Jonsson (Persson)

5

4

f 8/12 1803, Undersåker(Z)

d 13/12 1875, Undersåker(Z)

f 1812

g 24/6 1856

d 12/8 1942

Larsdotter, Ingeborg

Karin

Revsund(Z), Stavre

Alsen(Z)

Nr 1, ansökare

d 16/8 1904

f 2/3 1865

d 7/2 1877, Undersåker(Z)

Swensson, Pehr

Undersåker(Z)

Arbetare

Svensson, Olof

f 16/10 1795, Undersåker(Z)

Persdotter

Arbetare, torpare

f 5/6 1823

Per

Olofsson

Jonas

Nr 2, far

Jonsson

Halstensdotter, Karin

Andersson, Nils

15 f 1792, Östmark

Svensdotter, Ingeborg

f 24/9 1795, Östmark

Eriksson, Olof

14 f 6/9 1809, Östmark, Sörmark

Jönsdotter, Karin

Nilsson, Sven

Nilsdotter, Britta

Olofsson, Erik

Nilsdotter, Karin

Olsdotter, Marit
Eriksson, Per

Persdotter, Karin

Andersson, Olof

Ersdotter, Helga

Nilsson, Erik

Jönsdotter, Gertrud

Jansson, Jan

Jönsdotter, Valborg

Nilsson, Halsten

Olofsdotter, Annika

Hallströmer, Olof

f 1774

f 1774, Östmark

f 1733

f 1737, Östmark

fm (5) t. Pierre Lund. Orter i (S) län om inte annat anges
UÅ = Undersåker(Z)
Generation V
Nr 32-63

f 30/9 1814, Östmark, Sörmarkstorp

Olsson, Olof

13 f 20/1 1784, Östmark

Ersdotter, Kerstin

f 1/8 1784, Östmark

Jansson, Per

12 f 1766, Östmark, Långeruds säter

11

10

9

8 17/6 1762, UÅ - 17/6 1842, UÅ

Ersdotter, Rebecka

8/7 1764, UÅ - 10/10 1842, UÅ

Hägg, Swen Olofsson

Upprättad för Selma Viktoria Lund, f Jonsson 5/3 1906 i Revsund (Z)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 174
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Nr 175

Handbok förför
Handbok
MinSläkt
MinSläkt

Normalpris 198 kr
Medlemspris 180 kr

Min antavla utgår från min morfar
Carl Persson, född i Prästbol, Norra
Råda. Han blev, som sin far och sina
bröder, murare.
När han blev arbetslös på 1920-talet, arbetade han som rallare på järnvägen mellan Mellerud och norrut
mot Årjäng. Men morfar kom inte
längre än till Bengtsfors, där han och
hans kompis fann varsin flicka. Båda
blev kvar och bildade familj.
Han förblev murare hela livet och
det sista hus han byggde, är det hus i
Säffle som jag nu bor i.
Eva Keyser
Högalidsgatan 36
661 43 Säffle
0533-133 47
keyser.eva@telia.com

Disgen på distans

Handbok för a� komma igång med det populära släktforskarprogrammet
MinSläkt från Dannbergs Data. Boken ger grunderna för hur man registrerar
sina släktingar. Resultatet kan presenteras på olika sä�. I handboken visas
också hur man sammanför si� eget arkiv med material från andra forskare.
Målgrupp är den som inte har så stor datorvana men vill ha e� hjälpmedel
för a� snabbt få ordning och struktur på si� material. Boken fungerar bra
som studiehandbok för kurser i MinSläkt.

Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna Tel 08-440 75 50 www.genealogi.se

Snart kan intresserade användare av
Disgen uppdatera sina kunskaper i
hanteringen av programmet via en
distansutbildning.
I dagsläget finns ett första provexemplar, en sk betaversion.
Vi som har – sedan länge glömda
kunskaper i ämnet – eller bor i glesbygden ser fram emot det färdiga
paketet.
Åke Hörnqvist

Du hittar utbildningen här: http://kj2.se/test/start.shtm
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Jonas

d 13/9 1866

N Råda, Prästbol

g 26/12 1849, N Råda 4

Jonsdotter

Stina

N Råda, Åskällan

d 16/12 1919

N Råda

g 6/4 1885

N Råda

Anna

f 18/4 1824

N Råda, Sjögränd

Maria Greta

f 9/11 1863

N Råda, Broddheden

9/4 2012

d 21/8 1950

Olsdotter

Nilsdotter

Nr 3, mor

f 9/11 1902, Ärtemark(P)

Elsie Alvida

f 29/11 1821

N Råda, Broddheden

Torpare

g 2/1 1926

Åmål(P)

Nils

Bengtsfors(P)

Andersson

Persson

d 26/5 1983

7

6

17/2 1766 - 7/2 1803, N Råda

Håkansdotter, Karin

f 14/3 1730

Andersson, Per

13 f 21/5 1760, N Råda, Lakenetorp

Olofsdotter, Ellika

f 8/3 1759, N Råda

Hedström, Thore Persson. Soldat

12 f 11/4 1759

Persdotter, Karin

f 13/9 1748, N Råda, Skymnäs V

Larsson, Pär. Torpare

11 f 20/1 1742, N Råda, Torsby

10

9 f 21/9 1763, N Råda, Ullen

Eriksdotter, Gunilla

f 11/1 1759, N Råda, Ullsberg

Jonsson, Pär

8 f 5/12 1760, N Råda

Larsdotter, Karin

Andersdotter, Gunila

Olofsson, Benal

Benalsdotter, Ingeborg
15 f 22/3 1770, N Råda, Råda V

d 2/10 1887, N Råda, Råda V

Svensson, Jon

Sonesdotter, Karin
2/4 1771, Ekshärad - 24/4 1837, N Råda Persdotter, Karin

Jonasson, Sven

14 f 22/1 1755, N Råda, Högheden

f 14/6 1803, N Råda, Råda V

Svensdotter, Gunta Gunilla

g 1/1 1822, N Råda

Pärsdotter, Anna

Carlsson, Per

18/10 1758, N Råda - 27/12 1843, N RådaOlsdotter, Ingeborg

d 4/1 1850, N Råda, Råda V

Pärsson, Nils

Olofsdotter

Torbiörnsson, Olof

Carlsson, Per

Nilsdotter, Ingeborg

Larsson, Per

Larsdotter, Britta

Persson, Lars

f 1728, N Råda, Ås

f 1732, Ransäter

f 31/3 1734, N Råda, Bäck

3/11 1738, NR, Råda V - 20/3 1815, N Råda

12/6 1736, NR, Torsby - 3/3 1819, NR, Råda V

f 1745

f 1742

15/9 1718 - 23/10 1808, N Råda, Skogstad

26/9 1725 - 14/3 1792, N Råda, Lakenetorp

14/6 1715 - 17/6 1791, N Råda, Högheden

f 10/.. 1718

f 24/8 1721, N Råda, By

8/9 1728, NR, Örsjön - 13/2 1799, N Råda, Ullen

Ericsdotter, Kierstin

Persson, Håkan

Ersdotter, Karin

Jonasson, Erik

Jonsdotter, Anna

Pärsson, Jon

Nilsdotter, Annika

Olsson, Lars

Nilsdotter, Annika

Jonsson, Christopher 29/4 1738, NR, Mon - 23/1 1814, NR, Vitsand

mf (6) t. Eva Keyser. Orter i (S) län om inte annat anges
NR = N Råda
Generation V
Nr 32-63

f 6/8 1793, N Råda, Skogstad

Nyberg, Olof Persson. Hemmansägare Nilsson, Per

f 4/3 1787, N Råda, Högheden

Thoresdotter, Karin

f 16/3 1785, N Råda, Storheden

Pärsson, Per

d 20/2 1838, Gustav Adolf, Sågen

5

f 23/4 1898

N Råda, Prästbol

f 29/10 1779, N Råda, Backa

Gustav Adolf, Ullen La Pärsdotter, Ingeborg

Carl Helmer

Murare

f 10/1 1822

d 9/2 1838, Gustav Adolf, Sågen

f 1761, Gustav Adolf, Ullen La

Persson, Jon

f 27/9 1788, N Råda, Ullen St

Persdotter, Anna

f 26/6 1793, N Råda, Rådatorpet

Persson

Nr 1, ansökare

f 28/5 1825

N Råda, Åskällan

Murare

f 17/12 1859

Per

Jonasson

Christophersson, Jonas

Larsson

Nr 2, far

Jonasson, Lars

Upprättad för Carl Persson, f. 23/4 1898 i Prästbol, Norra Råda (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 175
Generation I
Nr 2-3 (1)
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SLÄKTFORSKARDAGARNA 2014
TILL KARLSTAD

Foto: Hans Löfgren

Värmlands Släktforskarförening har ansökt till Sveriges Släktforskarförbund om att få arrangera
släktforskardagarna i Karlstad 2014 och fått ett positivt svar på detta.
Det innebär att arrangemanget kommer att äga rum på Karlstad CCC 29-31 augusti 2014!
Det är 15 år sedan sist! 1999 ansvarade Värmlands släktforskarförening för arrangemanget.
Sedan dess har det vuxit och blivit riktigt stort. De som var med senast kan berätta att det var
mycket arbete, men att det också var väldigt roligt. Att det blir mycket arbete och att det kommer
att krävas mycket av oss även denna gång – det är vi medvetna om – men det känns samtidigt
mycket stimulerande.
Innan beslutet togs har styrelsen lagt ner mycket arbete på att ta fram underlag för att våga
satsa på arrangemanget. Sverige Amerika centret, Värmlandsarkiv, Karlstads kommunarkiv,
Landstingsarkivet och Folkrörelsernas arkiv för Värmland är alla positivt inställda och kommer
att samarbeta med oss. Vi har också haft kontakter med Karlstads kommun (Kultur- och
fritidsnämnden och Omvärldsnämnden) samt Region Värmland och alla har varit mycket
tillmötesgående och tycker att det är ett arrangemang värt att satsa på.
Karlstad CCC ser vi som en utmärkt plats för släktforskardagarna. Allt kan hållas under ett tak,
det ligger centralt, vilket gör det lätt för besökare att ta sig dit. Hitresande kan också passa på att
se på annat i Karlstad exempelvis Värmlands museum, Lerinmuseet, Brigadmuseet eller ta en
tur med båtbussen. Shopping finns också nära till hands. Vi ser också möjligheter för besökare
att kanske stanna några extra dagar och även titta på annat i Värmland. Närheten till Norge gör
att vi också tror på många besökare därifrån. Kanske vi också kan locka besökare från USA, där
många har rötter i Sverige. Vi hoppas även att kunna locka besökare, som kanske inte tidigare
varit i kontakt med släktforskning. Genom att engagera intressanta förläsare och utställare kan vi
också locka många besökare.
Vi har blivit mycket väl mottagna i våra kontakter med Karlstad CCC, där man gjort allt för att
hjälpa oss med att ta fram underlag, gett oss goda råd och lyssnat på våra synpunkter.
Detta är ett stort arrangemang, som kommer att innebära mycket arbete för föreningen.
Styrelsen hoppas på ett stort engagemang från medlemmarna. Det kommer att behövas
framöver.
Vi ska hjälpas åt att göra släktforskardagarna i Karlstad 29-31 augusti 2014 till något utöver
det vanliga!

