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Det har skrivits åskilligt om utvandringen från Sverige
och om resans vedermödor. Ofta har berättelserna skrivits av andra än de som gjorde resan. I detta nummer
kan vi presentera en text skriven av en enkel grabb
från Sunne. Han skriver mycket detaljerat – nästan i
dagboksform – om sin resa 1909.
Av en tillfällighet kan vi också bjuda på en kort redogörelse för ett återbesök. Tillsammans med sin hustru
reste John Nordquist från North Carolina i somras runt i
Gåsborn och Hällefors för att återse den bygd som hans
farfar lämnade 1909.
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Resan till Amerika
Axel Linné från Östanbjörke, Sunne emigrerade till Gladstone, Michigan,
USA 1909. Han skrev ner sina upplevelser av resan från det han lämnade
hemmet till han kom fram till Gladstone.
Jag fick kännedom om reseberättelsen av en dotterdotter till Axels yngsta
syster. Hon hade i sin tur fått den av en granne som hade hittat den bland
gamla papper. Efteråt har jag också fått reseberättelsen av en kusin till
henne.
Berättelsen, i den form jag fått del av den, är skriven på maskin med
svenska tecken. Jag skrev av den med de ord och med den stavning som
finns i underlaget. Om Axel har skrivit den själv eller om det är någon
annan som har skrivit ner hans berättelse framgår inte. Inte heller om
den ursprungligen skrevs för hand och någon senare skrev ner den på
maskin. Men en del i berättelsen tyder på att det är en avskrift för på ett
ställe är ett ord ersatt med frågetecken vilket kan innebära att det inte
gick att läsa vad det står. På ett annat ställe står det “jag kan inte med
pennan beskriva”. Det tyder väl på att berättelsen har varit handskriven.
Originalet är inte återfunnet.
Ragnar Johansson
Den 27 april for jag hemma ifrån
och begaf mig på resa till Amerika,
det kändes allt liksom litet konstigt
att fara hemma ifrån och ut i världen, från mor och föräldragården.
Vi foro hemma ifrån tidigt på
morgonen den 27 april kl. halfsex
på morgonen och så kom till Myra
station vid tolvtiden efter att ha
varit i Sörby och låtit hästen vila
och så fick vi oss kaffe.
Sedan fick vi vänta på tåget till
kl. 7 på kvällen, då bar det af och
sedan gick det tills vi kom till Kil
vid 11 eller 12-tiden där låg vi öfver
natten, vi fick ganska bra logi och
där sof vi ganska godt och sedan
på morgonen kl. 9.30 så gick vi till
Göteborg.
Så bar det af söderut under det vi
lade station efter station bakom oss
tills vi på aftonen kom till Göteborg
där stod det en hel hop med hotellvaktmästare vid stationen och de
ropade hvar och en namnet på sitt
hotell och då sade en av kamraterna
Olov Östholm att vi skulle följa
med till hotell Västkusten Canadian
Pasificks hotell, och då vi har gått

en bit var vi där, och där fick vi
vara i 2 dygn.
Vi var ut och såg på staden emellanåt det är en ganska fin stad men
vi var också inne och skulle vila oss
till vi skulle ut på Nordsjön.
På morgonen den 1 maj kl. 10 gick
vi ombord. Våra kamrater bestämde
sig för Canadien Pasificklinjen
strax de kom till Göteborg men
Wilhelm och jag vi höll i oss ända
till på torsdagsaftonen tills vi skulle
köpa biljetterna och var till flera
kontor och frågade på priset och
det var ungefär 15 kr. dyrare än den
vi reste på och så tyckte vi det var
ledsamt att gå från kamraterna där
för vi var allt liksom lite bekymmersamma så vi följde med dem
till slut.
Då vi kom till dockan fick vi stå
där länge och väl i solen, det var
så hett och vi blev trötta men till
slut så fick vi gå ombord en och en
i sänder. Då gick vi och vilade oss
litet, sedan när alla fått plats så gick
vi opp på däck och såg skaran som
stod och vinkade då vi foro.

Axel Linné
Axel Linné född den 4 september 1891i Östanbjörke Sunne
var son till Per Linné och Augusta Jansdotter. Han var näst
äldst av en syskonskara på fem
barn, tre söner och två döttrar.
Fyra av barnen emigrerade
till Nord Amerika endast den
yngsta, en dotter, blev kvar i
Sverige.
När Axel emigrerade 1909 så
var han den första av barnen
som reste. Hans far hade rest till
Amerika i april 1905 och återvänt till Sverige i februari 1908.
Samma år i november återvände
han till Amerika och återkom i
december 1910. Därefter blev
han kvar i Sverige.
Axel dog i Amerika den 3
september 1911 av tyfoidfeber,
dagen innan sin 20 års dag.

Sedan var vi opp och såg sista
skymten av Sveriges kust. Då den
hade försvunnit för våra ögon då
gick vi och lade oss i vara bressar i
fören, så vi fick allt känna då båten
gungade.
3
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På morgonen då jag skulle gå opp
då kräkes jag så jag vet allt hur
sjösjuka känns, den är svårare än
någon kan tro. Jag åt två sillbitar
på Nordsjön det var allt. Mina
kamrater var också litet klena och
då skall ni tro Tidemans droppar
kom väl tillhands det var det bästa
jag tog med mej.
Sedan gick det ganska bra och så
på natten till måndag så var vi i
Hull. Inget tåg gick öfver England
på söndag så fick vi ligga på båten
till måndagmorgon.
Vi voro ut och såg på stan på söndag
och så var vi till sjömanshemmet
och fick oss mjölk det var gott att
få för det var ganska varmt. Hull är
en ? ful stad.
På måndag förmiddag gick vi af
båten och så in i tullhuset, där
skulle de gå igenom kappsäckarna
men min rörde de aldrig men nog
gäller det att passa på det man har.
Därefter fick vi skjuts därifrån till
stationen, då blev det på samma
viset.
Vi fick stå där så man kunde bli
uttröttad flera gånger och till slut
då alla de andra som skulle på de
andra linjerna har gått fick vi gå
en och en i taget igenom en trång
port och visa våra biljetter, och då
gällde det att ha reda på sitt sällskap
på sådana platser.

Emigrantångaren Calypso lämnar Göteborg

4

Så skulle vi på tåget och då fick
vi en hytt vad jag skall kalla för 6
personer och vi var 5 så vi hade gott
om plats öfver England.
Järnvägsvagnarna i England är
afdelade för 6 personer i hvart rum
och så en gång efter ena sidan på
vagnen som går från den ena sidan
till den andra. Där är det inget annat
än glas till yttervägg så man kan stå
där och se ut.
Resan öfver England gick ganska
fint och jag kan säga att hela England är en enda stor stad än gick vi
på backen och än gick vi öfver alla
tak på en luftbana och än gick vi
igenom en tunnel som kunde vara i
öfver 10 min. att gå igenom, fastän
tåget gick som blixten.
Hvart man såg gick det tåg eller fabriksskorstenar som det rök ur, men
inte ett enda träd annat än buskar
och träd som de planterat. Inte såg
vi heller någon gärdesgård endast
stenmurar och alla bäckar och älfar
vore grävda som kanaler.
4 timmar efter att vi lämnade Hull
var vi i Liverpol och där kom vi in
i ett stort hus, och där var de med
hästar och vi fick åka till hotellet.
Det var ett stort hotell och där fick
vi vara i 5 dagar.
Det första vi fick var middag och
då skall ni tro det smakade gott att

få kokt mat då åt vi riktigt skall jag
säga. Det var långa dagar i Liverpol
men det gick ändå till slut.
En kväll var vi till missionshuset
det var det bästa och så var vi till
dockan och såg på båtarna. Det
var liflig sjöfart där nere, den ena
båten gick så kom den andra. Det
var skärgårdsbåtar. En afton var vi
till en annan docka och såg på båten
som skulle frakta oss över Atlanten.
Det var en stor koloss Lake Manitalia? som stod intill honom men den
var liten emot den båten vi skulle
gå på. Den hette Empress of Britain
eller Kejsarinnan af Brittanien på
svenska.
Så var vi till museum där må ni tro
det var mycket att se på, alla slags
djur uppstoppade ända från tigern
och elefanten och till den lilla råttan ja till och med spindlar och alla
sorters fiskar som var lefande och
så ormar.
Den 8 maj jag tror det var så skulle
vi gå ombord då fick vi brått den
morgonen ty då skulle vi opp tidigt
vi skull fara från hotellet kl halv åtta
då passade vi oss så vi fick komma
på den första droskan det är stora
åkdon för 2 hästar om ni har sett
någon sådan där omnibus afbildad
någon gång, det var en sådan vi
åkte i. Vi satt på öfre våningen vi
var väl en 25-30 personer på samma
skjuts.

Värmlandsanor 2015:1

Efter kanske en 1/2 timma så var
vi vid dockan vi var de första vid
dockan och så fick vi stå där och
fösta från den ena ändan på dockan
till den andra tills på aftonen så fick
vi gå igenom en och en emellan ett
par karlar och då fick vi bestämt var
vi skulle vara på båten.
Vi fick bokstäver på våra biljetter
och så fick vi våran plats på båten
ja jag kan inte med pennan beskriva
hur det var vi fick vara framme i
fören och det var hytter afdelade
med bresänningar som vi fick vara
i och en liten madrass och en dyna
som var hård och rund som en kafle,
där fick vi vara i 8 dagar.
Men Sätterman Wall Ragnar och
Edvard de fick nummer på sina biljetter och det var nummer på hytten
de fick de fick fint de, en riktig hytt
för fyra personer så de fick intet att
klaga öfver.
Vi kunde inte ha fått något sämre
än vi fick och sågspån hade vi brässarna när vi skulle gå och lägga
oss det var den någon som strödde
på golfvet som strödde i brässarna
också de frågar inte efter något.
Det var på unre däck de hade inrett
så åt oss ty det var så mycket folk
och så trångt så vi hade väl inte en
tiondel vi i tredje klass. Det var
över 1000 passagerare och 1:sta
och 2:dra klass var väl inte mycket
öfver 100 och de skulle ha allt det
andra af båten. Men det skall väl
så vara.
Sent på kvällen gick vi ut från kajen
men då hade vi gått och lagt oss i
våra båsar det var dåligt på Nordsjön men jag tror inte det var bättre
på Atlanten med bäddar åtminstone
maten var tämligen.
På natten styrde vi ut på Atlanten
och då började det bli långa dagar
ty vi hade inte mer är 15 meter i
fyrkant att röra oss på i fria luften
och så gick nu den ena dagen efter
den andra och intet annat än himmel och vatten för ögonen vart
man såg.

Gladstone

Karta från 1915. Slutdestinationen Gladstone i vänsterkanten av kartan är tillagd.

Så skulle vi undersökas af doktorer
varenda dag tror jag det var, det var
en riktig plåga ty då blev vi första
i den smalaste gångar och hål som
kunde tänkas och sedan fick vi gå en
och en emellan ett par doktorer och
mössan den skulle bäras i handen
den förstås. Så skulle vi undersökas
i ögonen de var de mest noga med.
De vred och de vände så jag trodde
de skulle förstöra dem om de inte
var förstörda förut. Men det gick
bra för oss alla i vårt sällskap.
Till slut när vi varit på sjön jag
minns inte om det var 7 dagar så
fick vi se land och sedan skulle vi
igenom den långa kanalen och gick
det så smått som om man varit på
land så tror jag man skulle ha gått
fortare till ? så stod vi stilla för
tidvattnet i 4 eller 5 timmar.
Men jag har glömt 2 dygn var vi ute
för is och dimma den var så tjock att
man kunde ej se 10 meter framför
sej. Isen var så tjock på båten så
den kunde inte gå. Bitar som var
ett par meter höga. Vi såg också ett
stort isberg som var lika högt som
masterna på båten och så var det väl
dubbelt så långt som båten.
Vi var nästan intill det ett tag då
låg båten alldeles stilla ett tag ty
dimman var så tjock och isen för
tät. Det är vid sådana tillfällen som

det kan hända en sammanstötning
men då gäller det att blåsa och de
blåste också på varje minut, och
en visselpipa så grof så att när det
blåste darrade hela båten.
Sen var vi i Evebech och då fick vi
gå iland där jag tror det var den 15:
de maj och så direkt ifrån båten till
Kastlegården. Det var en het dag vi
fick gå igenom en lång gång tills
vi kom till huset där vi skulle in,
då kom vi som skulle till Förenta
staterna i en gång och de som skulle
till Kanada i en annan gång. Vi kom
på södra sidan väggen emot ett stort
hus och solen stekte direkt på oss.
Där fick vi stå och trängas så svetten rann, ja de som hade barn då
fick de plågas de fick stå och hålla
dem ty har de släppt dem kunde de
ha blivit ihjältrampade.
Till slut kom man till dörren där
man skulle in oh då skulle de se på
en lapp som vi fick på båten. Det
var nummer på lapparna från 1 till
20 och jag och mina kamrater hade
nummer 4 så vi kom i samma bås.
Innan vi gick in där så skulle vi
in till en doktor som skulle se på
ögonen igen och då vred han så jag
trodde han skulle ha rökt ut dem. Vi
fick sitta i de där båsarna i ett par
timmar. Det var staket så höga så
5
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man nätt och jämt kunde se öfver
dem när man stod opp.
Båsen var en 4 meter i fyrkant. Sedan skulle vi igenom en gång med
ett lågt staket på båda sidor. I bortre
ändan på staketet så satt det några
herrar och skrev, och när vi kom
dit blev man frågad om man hade
arbete och många andra frågor. Mig
frågade de om hur mycket pengar
jag hade och hur gammal jag var,
och ett par andra lediga frågor.
Sedan var det färdigt med frågor
och allt, men norskarna de hade
svårt ty de fick alla möjliga frågor

och de var aldrig lika. Sent på kvällen då vi hade köpt oss lite mat så
fick vi gå på tåget och då var det
lite trefligare.
Då såg man än det ena än det andra
men tänk sådana trakter berg och
djupa dalar stora skogar och öde
trakter som det inte fanns en buske
en gång.
Järnvägen går igenom jag kan inte
omta det var då långt ifrån skönt. Vi
började var det sköna som alla amerikanare skryter med, jag har väl inte
varit här länge än men jag har inte
sett annat än smuts och elände.

På kvällen den 16 så kom vi till
en plats som hette North Bay, det
var sannerligen den fulaste plats i
världen jag någonsin sett. Därifrån
for de ifrån oss de som skulle tii
Wästern, då fick vi taga afsked af
Johan Olov och Gustav, vi andra
fick ligga där öfver natten, vi fick
ligga i vagnen, den vi åkte på ni
skall tro det var skönt.
Ja tänk hur man får fara, sedan på
morgonen half 9 så fick vi gå därifrån det var måndagen den 17:de.
Samma dag vi kom fram på aftonen
eller kvällen kl 9 så kom till en plats
som hett Mannerique där kom en
af pojkarna i Myr och Manuel i
Bråttäppa på tåget och hälsade på
oss, de var där och arbetade.
Kl. 10 var vi i Gladstone då var
pappa och flera där och mötte oss
och då skall ni tro jag var glad ty
då var jag framme efter den långa
tröttsamma resan.
Det var den 17:de maj 1909

Axel Linne
(Axel skriver att de går i land i Evebech. Det skall nog vara Quebec)
Från Liverpool med Empress of Britain
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Amerikaner på besök i Gåsborn 2014
Av Bo Eriksson
Vid midsommartid hade vi besök
av amerikaner i Gåsborn. Det var
lärarparet John och Stacy Nordquist
från North Carolina som önskade
besöka bygden i samband med en
gruppresa i Skandinavien. Kontakt
hade först tagits med en dam i Småland, som förmedlade önskemålen
till Värmlands Släktforskarförening, som i sin tur tillfrågade undertecknat lokalombud.
Alla Johns farfars tidigare manliga
släktingar emigrerade till Amerika.
Hans farmors far var från Tveta i
Värmland. Johns farfar Albert och
dennes bröder John Evald och Karl
Richard kom till USA 1909-10. De
två bröderna blev wobblies, bråkmakare och radikala medlemmar
av industriarbetarunionen, som underblåste strejker och även ägnade
sig åt sabotage för att undergräva
det kapitalistiska systemet. De
återvände till Sverige för att organisera gruvarbetarna här, innan de
enligt en av Johns släktingar blev
utvisade!
Albert, däremot, levde ett mycket
lugnare liv i Utah som mekaniker.
Han och hans andra fru korresponderade med familjen i Sverige hela
livet och de skickade pengar under
Andra världskriget.
John och Stacy anlände till Filipstadstrakten med hyrd bil dagen före
midsommarafton. Från Stockholm,
där de hade besökt turistmål, bl a
Skansen var de imponerade av.
Vi inledde programmet härstädes
med att besöka Hällefors kyrkogård, där Johns släktingar är
begravda. Familjen flyttade som
många andra från Älvsjöhyttan i
Gåsborns socken, då verksamheten där lades ner 1896. Någon tid
därefter hade man bytt namn till
Nordquist, i Gåsborns kyrkböcker
hette man tidigare Eriksson. Det

var känslosamt för John att se
gravstenen med namnen på hans
farfars föräldrar och farfaderns
övriga syskon.

Till Gåsborn
I Hällefors socken hade man bl a
bott i Sikfors och Gäddsjön. Därifrån åkte vi till kyrkbyn i Gåsborn,
tidigare kallat Gåsbornshyttan, där
både Johns farfars far och farfars
mor arbetat som dräng respektive
piga i gårdarna. I Lekaråsen, cirka
15 km norr därom, hade en syster
till farfadern tjänat som piga.
I Älvsjöhyttan, där farfarsfadern
Karl Eriksson arbetat före 1896,
finns bara rester kvar av den gamla
industrin.
Igelhöjden, en gammal finnby ca 5
km sydost om Älvsjöhyttan, beboddes för 100 år sedan av omkring 75
personer. Här fanns till och med
skola för de barnrika familjer som
levde här på sina små ställen, så
kallade hästtorp, som också födde
några kor och får. Verksamheten var
ofta knuten till Helleforsbolaget. Det
finns bara rester efter bebyggelsen
kvar. Här bodde familjen Karl Eriksson på ett ställe som på senare tid
kallades ”Fagrells”, och här föddes
troligen Johns farfar Albert. Platsen
är upptagen före 1640.

På midsommarafton
Vi besökte Långban, bl a för att
se hur en hytta såg ut. Nära hyttan
är ju också John Ericssongården
belägen, med sin stora minnessten.
John Ericsson är mycket berömd
i USA, kanske mer än i Sverige,
mycket tack vare hans konstruktion
av pansarfartyget Monitor, vars
insats under inbördeskriget var
avgörande för Nordstaternas seger
vid Hampton Roads 1862.
Eftermiddagen tillbringades vid
Klintgården i Gåsborn, där John
och Stacy fick uppleva ett typiskt
midsommarfirande med lövad
stång, musik och uppträdande av
folkdanslag. Det var nya upplevelser och allt fotograferades som
minne och för att kunna visas upp
hemma i USA. Ett historiskt kåseri
kunde paret tyvärr inte tillgodogöra sig, då de inte förstår ett ord
svenska.
Dagen avslutades med att lokalombudet bjöd på traditionell svensk
midsommarmat, med sill och
potatis, jordgubbar mm. Plus en
schnaps därtill, i all enkelhet.

Efter en kilometers promenad genom skogen kommer man upp på
”mana”, en långsträckt ås med dalsänkor på båda sidor, inlandsisen har
här skapat en vacker boningsplats
för människor.
Det var stämningsfullt när John
gick omkring och fotograferade
virket efter de byggnader och de
grundstenar som finns kvar på
stället. Man kände ”historiens
vingslag”.
John Nordquist vid släktgraven i
Hällefors

7
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Ett gammalt dokument
Anette Carlsson
Ibland stöter man på de mest fascinerade ting när man inte är beredd
på det. Lördagen den 8 november
hölls Arkivens dag som det brukar
göra och jag bemannade föreningens bokbord den dagen. En halv
timme innan vi skulle stänga så dök
en kvinna och en man upp som ville
prata om ett gammalt dokument de
hade. De tog fram ett vanligt brunt
kuvert och ur det plockade de fram
ett mycket gammalt dokument
daterat 1697 med sigill och allt. Vi
som stod runt omkring blev alldeles
till oss. Paret var Anne och Göran
Persson och de bad om hjälp att
få det renskrivet och undrade om
någon av oss kunde hjälpa henne
med det. Jag lovade att titta på det
viket jag nu har gjort.

Köpebrev från 1697
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Texten på dokumentet är i sig inte
så ovanlig. Det rör sig om ett köpebrev av Säby i Vintrosa socken i
Närke. Hans Andersson och hans
hustru har sålt sina andelar av
norra gården i Säby till Jon Jönsson i Namsta, Vintrosa socken eller
Winteråhsa som socknen så vacker
kallades på den tiden.
Den som skriver köpebrevet är
Johan Gyllenadler, “tillförordnad
häradshöfding öfver någre härader
och Bergslager i Nerichie och Wäßmanneland”. Brevet är adresserat
till “allom dem som detta öpne Bref
händer att förekomma det seendes
och läsandes warda.”
Köpebrevet visar att köpet hade
skett på lagligt sätt. Det blev upp-

budet på tinget 3 gånger den 18
juni och 15 september 1696 samt
12 januari 1697 och det förblev
oklandrat. Man hänvisar också till
lagen nämligen Capitel X: Jordabalken.
Till sist skriver domaren Israel
Olofsson i Nävesta och tio nämndemän under brevet.
På dokumentet hänger fortfarande
två oskadade sigill. Jag har tyvärr
inte kunnat se vilka de tillhör men
det ena borde med största sannolikhet tillhöra häradshövdingen Johan
Gyllenadler.
Tack Anne Persson för att jag fick
chansen att ta del av detta gamla
dokument. Ta väl hand om det.
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Slutrapport för Släktforskardagarna 2014
Planeringen för Släktforskardagarna i Karlstad 2014 startade redan
2012. Detta innebar att vi hade gott
om tid för att skaffa sponsorspengar
och lägga en god grund för genomförandet. Släktforskardagarna
genomfördes som planerat 29-30
augusti 2014. Resultatet blev över
förväntan med nöjda utställare,
nöjda besökare, utmärkta lokaler,
föreläsare, medhjälpare och ett
positivt ekonomiskt resultat.

Projektbeskrivning
Projektet har anordnat Släktforskardagarna 2014 på uppdrag av
Sveriges Släktforskarförbund. I
projektets ansvar ingick lördagens
och söndagens arrangemang inklusive invigning, utställningar,
föreläsningar och middag lördag
kväll. Förbundets arrangemang under fredagen ingick inte i projektets
ansvar.
Målet var att genomföra släktforskardagarna 29-31 augusti 2014
med 5000 nöjda besökare och 100
nöjda utställare samt ett positivt
ekonomiskt resultat.
Antalet utställare ändrades under
projektets gång eftersom det begränsades av ytan.
Syftet var att sprida information
och kunskap om släktforskning
och att marknadsföra Värmlands
Släktforskarförening och Värmland
samt att öka förståelsen om vad
migrationen betyder för samhället
idag med tanke på dåtid, nutid och
framtid.
Under hösten 2012 ställde Region
Värmland, Karlstad kommun (Omvärlds-nämnden, Kultur och fritid),
Arkiv Digital och ett antal lokala
företag upp som sponsorer och det
var avgörande för att vi skulle våga
genomföra projektet.

I januari 2013 hölls uppstartsmötet
på Svenska Migrationscentret då
grunden för planeringen och organisationen sattes upp.
Under projektets gång ändrades
antalet grupper från sex till fem.
Ett antal personer tillkom eller slutade vilket till stor del berodde på
att det pågick under så lång tid att
förutsättningarna ändrades.

Projektresultat jämfört
med projektmål
Projektmålet var: Genomföra släktforskardagar 29-31 augusti 2014
med 5000 nöjda besökare och 100
nöjda utställare och ett positivt
ekonomiskt resultat.
Antalet besökare blev drygt 5000.
De allra flesta var mycket nöjda
med dagarna. Vi hade 88 utställare,
vilket visade sig vara lagom många
på den tillgängliga ytan. Vi kan
alltså säga att vi uppfyllde målet
med god marginal.
80% av utställarna skulle vara nöjda
med arrangemanget. Detta skulle
mätas men det gjordes endast muntligt. Uppfattningen är att 100 % i

slutänden var nöjda. En del av dem
var tveksamma innan genomförandet till att lokalen var delad på
flera plan. Det blev inget problem
visade det sig.
I flera av våra arbetsgrupper deltog medlemmar som i sin dagliga
profession arbetat med uppgifter
som överensstämt med eller tangerat gruppernas arbetsuppgifter.
Detta var redan i utgångsläget en
medveten ambition för att hålla
kostnaderna så låga som möjligt.
Där arrangörer av tidigare släktforskardagar varit tvungna att
anlita externa tjänster, har vi kunnat åstadkomma samma resultat
baserat på ideellt arbete.
Dessa insatser har varit en starkt
bidragande orsak till att vi uppnått
och till och med överträffat vår
budget. Intäkterna hamnade på
1.747.446 kr och kostnaderna på
1.185.776 kr, vilket ger ett resultat
på 561.680 kr. Detta kommer att
ge föreningen en god buffert samt
möjliggöra nya satsningar till gagn
för föreningens medlemmar.

9
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mycket olika bakgrund och där deltagarna inte heller kände varandra
innan, har det varit svårt både att
hitta rätt kompetenser och ibland
också att samarbeta på ett optimalt
sätt. Trots detta har projektarbetet
för det mesta fungerat smidigt och
stämningen har varit god.

2013-02-21

Tidplan
Tidplanen som den redovisades i
projektplanen följdes i stora drag.
Arkiveringen som pågick nu under december syns inte i planen
nedan.
Avslutningsfasen drog ut på tiden
mer än väntat. Alla var trötta efter
genomförandet och det fanns en
del utestående saker kring ekonomin. Slutredovisningen skedde till
föreningens AU/styrelse den 11
december 2014.

Erfarenheter och lärdomar
1. Några generella slutsatser
Den viktigaste erfarenheten är att
man med god planering och mycket
engagerade och kompetenta medarbetare kan lyckas med nästan vad
som helst! Trots att vi var medvetna
om att det skulle ta mycket tid i
anspråk så vet vi nu att det tog
mer tid än vi kunnat ana. Trots en
organisation med grupper som hade
eget ansvar för de olika delarna
så blev det ett stort lass att dra för
projektledningen och framförallt
för ”mässgeneralen”.
Vi kan också konstatera att det
trots en planering och budget som
vi trodde på, länge var en stor
osäkerhet/oro om vi skulle gå ihop
ekonomiskt. Det var mycket pengar
10

i omlopp och ända fram tills det var
genomfört var det omöjligt att veta
hur många deltagare som skulle
komma. Sammantaget ett stort risktagande för en ideell förening.

2. Några iakttagelser
Organisation och kompetens
Flera i vår projektorganisation saknade erfarenhet av projektarbete och
att anordna evenemang av den här
omfattningen. Vi fick inte heller så
mycket stöd från 2013 års arrangör.
Organisationen med arbetsgrupper
skapades under ett möte och deltagarna utsåg en gruppledare inom
gruppen. I efterhand kan man se att
det hade varit bättre om gruppledarna
i förväg utsetts av projektledningen.
Det här tillvägagångssättet gjorde
att en del ändringar av organisationen behövde göras under projektets
gång.
Projektets slutliga organisation med
grupper för de olika funktionerna
fungerade mycket bra, med självständigt arbete som redovisades
efterhand. Att en person från projektledningen deltog i varje grupp
var bra för samordningen. Det var
också bra att ansvaret för ekonomin
låg hos projektledningen.
Eftersom projektgruppen bestod
av medlemmar i en förening, med

Arbetsinsats och samarbete
Det har inneburit en mycket större
arbetsinsats än vi hade kunnat ana,
framförallt för projektledningen
men även för ett antal andra personer, under kortare eller längre tid.
Bokning av utställare och planering
av lokaler var den aktivitet som pågick under längst tid, medan andra
aktiviteter var mycket intensiva
under kortare tider.
Samarbetet med våra samarbetspartners Arkivcentrum Värmland,
Svenska Migrationscentret och
Medborgarskolan har fungerat på
ett bra sätt. Samarbetet med Karlstad CCC, Scandic Winn, Värmlands Museum, Brigadmuseet har
också fungerat mycket bra. En stor
del i det lyckade resultatet hade de
utmärkta lokalerna och personalen
på Karlstad CCC.
Alla våra 89 mycket kunniga medhjälpare under Släktforskardagarna
var en stor framgångsfaktor. Det
fanns alltid någon att fråga när det
behövdes.
Planering och administration
Det var en stor fördel att vi startade
tidigt, redan två år före evenemanget. Tiden före gav oss möjlighet att
hitta sponsorer som i sin tur ledde
till att vi vågade satsa på projektet.
I Köping deltog en stor del av projektgruppen för att samla erfarenheter till sina respektive grupper, det
gav många fördelar, utöver att det
gav marknadsföring. Efterarbetet
tog drygt fyra månader, inklusive
slutrapportering och arkivering.
Vi följde en strukturerad projektmetodik, XLPM, som gav ett
utmärkt stöd i förstudie, planering,
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dokumentation, riskanalys, intressentanalys, mm.

dagarna var också medbjudna på
banketten lördag 29 augusti.

Vi har försökt hålla nere administrationen. Till exempel har
statusrapportering i huvudsak
skötts muntligt på projektmöten.
Lagringen av dokument på en
gemensam internetlagringsserver
Dropbox fungerade men det var en
hög tröskel att komma över innan
det fungerade på allvar.

3. Summering

Det enda vi ser som inte fungerade helt hundraprocentigt under
genomförandet var lotteriet, där
dragningen borde genomförts på
ett tydligare sätt. Trots att vinstlistorna redovisats på hemsidan och
förbundets hemsida Rötter så är
det en lång rad vinster som ännu
inte hämtats ut – tiden gick ut vid
årsskiftet.
Avtackning
Efter arrangemanget har projektmedarbetarna tackats med en DVD
med dokumentation från Släktforskardagarna. Samtliga som deltog
under genomförandet, och därför
själva missade föreläsningarna,
bjöds in till en föreläsning med Eva
Kaijser ”Historien bakom Fröken
Frimans krig” med julbuffé. Samtliga medhjälpare som deltog båda

Projektet blev en stor framgång
och mycket lyckat beroende på
följande:
Placeringen: Karlstads CCC är
en utmärkt plats att ha vara på
för denna typ av projekt. Centralt
placerat i Karlstad med utmärkta
lokaler både för föreläsningar och
utställning. Dessutom utmärkt för
lunch och middagsgäster.
Projektledningen: Ett stort engagemang och passande kompetens
hos alla och framförallt att projektledaren hade möjlighet och
vilja att ägna mer än full arbetstid
åt projektet under två års tid. Ett
brett kontaktnät samt förmågan att
engagera medarbetarna ledde fram
till ett lyckat slutresultat.
Samarbetspartners: Ett gott
samarbete med Arkivcentrum och
Svenska Migrationscentret gav
många fördelar, bland annat hade vi
stor fördel av deras kontaktnät.

på deras ekonomiska stöd. Vi lyckades också i ett tidigt stadium få till
ett avtal med en huvudsponsor,
Arkiv Digital, vilket sammantaget gjorde att vi vågade ta på oss
värdskapet för Släktforskardagarna
2014.

Några representativa citat
Deltagare som varit med på alla
släktforskardagar:
”Detta var de bästa släktforskardagarna någonsin”
Nöjd utställare:
”Släktforskardagarna borde i fortsättningen alltid vara i Karlstad”
Erland Ringborg, förbundsordförande:
”Jag vill i alla fall tacka än en
gång för ert evenemang, som jag
hörde många deltagare berömma
och som jag personligen ser som
de särklassigt trevligaste och mest
välregisserade Släktforskardagar
som jag varit med om under mina
fem år i “branschen”. All heder åt
dig [Hans] och alla duktiga medarbetare!”

Sponsorer: Vi fick tidigt god respons från Karlstad Kommun och
Region Värmland och bekräftelse

Lotter gratis på årsmötet
Ett drygt 20-tal av de vinster, som
var med i lotteriet på Släktforskardagarna, har inte blivit avhämtade.
Enligt beslut av projektledningen
Antal
1
1
4
1
1
2
3
1
2
1
1
3
1
2

skall de vinster som ej avhämtats
den 31 dec. 2014 återgå till föreningen. Styrelsen har därför beslutat att dessa vinster skall utlottas

Vinst
Värdebevis på bilhyra
1 års abonnemang
Dödboken 6
Värmlands Kyrkboksregister 3
Bokpaket Peter Olausson
1 månad abonnemang World Deluxe
Boken Smedforska
1 månad abonnemang
Boken Vägen till dina rötter
1 års medlemskap
1 månad abonnemang Sverige
Boken Majken och Melker
Värmländska antavlor 1-150 CD
Dalslands/Värmlands ortregister CD

bland de som kommer på årsmötet
lördagen den 28 mars. Lottpriset
blir noll kronor.

Skänkt av
MABI
EmiWeb
Sveriges Släktforskarförbund
Värmlands Släktforskarförening
Arkivcentrum Värmland
Ancestry
Sveriges Släktforskarförbund
SVAR
Sveriges Släktforskarförbund
Värmlands Släktforskarförening
Ancestry
Karlstads Bibliotek
Värmlands Släktforskarförening
Värmlands Släktforskarförening

Värde
1950
500
500
400
350
295
255
245
240
150
135
120
100
100
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Kallelse till årsmöte
Lördagen den 28 mars 2015 klockan 13.00 hålls årsmöte med Värmlands Släktforskarförening i
Rolf Edbergsalen, Arkivcentrum, Karlstad.

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet anses stadgeenligt utlyst
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justerare tillika rösträknare
7 a). Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
b) Projekt sfd2014 verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10. Motioner till årsmötet
11. Verksamhetsinriktning för 2015
12. Medlemsavgift för 2016
13. Budget för 2015
14. Val av ordförande för 2015
15. Val av ordinarie styrelseledamöter för åren 2015 och 2016. I tur att avgå är Anita Dagmarsdotter, Thore Jansson, Gunnar Jonsson, Eva Lejrin och Lars-Åke Salling som avgår under
innevarande mandatperiod.
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av redaktörer för VärmlandsAnor och VärmlandsRötter för 2015
18. Val av valberedning för 2015
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Välkommen

Efter årsmötet träffas vi i Almqvistsalen för att umgås och
diskutera släktforskning mm. Dessutom vinstdragning (se
särskild notis). Föreningen bjuder på smörgåstårta och
dryck.

Motion till årsmötet

Yttrande över motion

Som ett konkret bevis på föreningens stora uppskattning av det arbete som utförts av föreningens
representanter i ledningsgruppen för sfd2014, föreslår
jag att Eva Lejrin, Hans Olsson och Thore Jansson
premieras med en gratifikation om vardera 10.000 kr
efter skatt.

Funktionärerna i Värmlands Släktforskarförening
arbetar ideellt och arvoden betalas inte ut. I det här
fallet handlar det om tre personer som under två års
tid arbetat nära heltid med ett projekt som haft egen
firmateckning inom vår organisation. Styrelsen anser
att den här gången är det befogat att göra undantag
från principen att inte betala arvoden. Styrelsen bifaller således motionen.

Åke Hörnqvist

Göran Dour /ordförande/
12
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Verksamhetsåret
Föreningens trettionde verksamhetsår omfattar 2014-01-01 till
2014-12-31.

Medlemmar
Antal medlemmar 2013-12-31
1486
Nya medlemmar 2014 214
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
122
Antal medlemmar 2014-12-31
1578
(Varav familjemedlemmar) 95

Medlemsavgiften
För 2014 var medlemsavgiften 150
kr för ordinarie medlem samt 50 kr
för familjemedlem.

Hedersledamöter
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Lars Gunnar Sander, Forshaga.

Styrelse
Ordförande: Göran Dour,
Karlstad
Vice ordförande: Eva Lejrin,
Karlstad
Kassör: Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör för
VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson,
Säffle
Informationsansvarig: Anneli Johannesson, Hammarö
Programansvarig: Ann-Greth Carlsson, Hammarö
Ledamot: Lars-Åke Salling,
Karlstad
Ledamot: Anita Dagmarsdotter,
Karlstad
Ledamot: Monica Lööf, Skoghall
Ledamot: Lars-Göran Jansson,
Karlstad.

Övriga funktionärer
Revisorer: Bernhard Granholm,
Kristinehamn,

Karl-Gustav Lindgren, Säffle
Revisorssuppleant: Olle Skoog,
Kristinehamn
Valberedning: Lars Gunnar Sander,
Forshaga, Peter Borg, Molkom
(sk), Kjerstin Tungström, Karlstad
Materialansvarig: Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Redaktör VärmlandsAnor: Åke
Hörnqvist, Hammarö

Årsmötet den 29 mars
2014
Avgående styrelseledamöter var
Ann-Greth Carlsson, Anneli Johannesson, Hans Olsson och Lars-Åke
Salling. Omval av samtliga utom
Hans Olsson. Efter beslut att utöka
styrelsen med en person nyvaldes
styrelseledamöterna Lars-Göran
Jansson, Karlstad och Monica
Lööf, Skoghall. Till ordförande
för föreningen omvaldes Göran
Dour, Karlstad. Omval revisorer,
redaktörer samt av valberedningen.
Efter årsmötet bjöd föreningen på
smörgåstårta och många intressanta
diskussioner mellan deltagarna
hördes bland borden. Vid styrelsemötet den 29 mars konstituerade
sig styrelsen enligt ovan.

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sex ordinarie
protokollförda sammanträden samt
en heldagsplanering med styrelsemöte, där föreningens fortsatta inriktning, organisation och ekonomi
diskuterades samt protokollfördes.
Organisationen med uppdelning i
olika ansvarsområden har fortsatt
under året och har fungerat bra.
Göran Dour, Anneli Johannesson och Thore Jansson har som
ombud representerat föreningen
vid riksstämman i Karlstad den 29
augusti.

Programverksamheten
Programgruppen har ansvarat för
interna arrangemang.

Interna arrangemang i form av temakvällar och dagträffar har under
året ordnats vid Arkivcentrum och
vid ett tillfälle i Stadsträdgården.
Vårt mål har varit att ha ett så brett
utbud som möjligt, allt för att tillfredsställa många medlemmar och
väcka intresse hos allmänheten, då
evenemangen är öppna för alla.
Temakvällarnas föredrag har varit: 23/1 “Brigadmuseet”, 6/3
“Släktforskardagarna 2014”, 10/4
“Militär verksamhet i Värmland
650-2000”, 18/9 “Vi lär oss mer om
SVAR”, 23/10 “Öppet hus”, 27/11
“Vi lär oss mer om Ancestry”.
Dagträffar har omfattat: 10/2 “Glasbruk i Värmland”, 12/5 “Picknick i
Stadsträdgården”, 6/10 “Berättelsen
om ett fotografi”, 10/11 “Vi lär oss
mer om Arkiv Digital”, 8/12 “Att
göra en släktbok förr och nu”.
Under året har ordföranden ansvarat för externa arrangemang.
Föreningens stora evenemang har
under året varit Släktforskardagarna 2014 som återges på annat ställe
i redovisningen. Även om detta
projekt har tagit mycket resurser i
anspråk har vi kunnat hålla ungefär
samma volym på den övriga verksamheten som tidigare år.
Tillsammans med Sveriges Radio
P4 Värmland har vi gjort tio radioprogram om släktforskning, vilka
sänts under våren. Reaktionerna
från medlemmar och allmänhet har
varit positivt översvallande. Sändningarna har även kunnat avlyssnas
på internet såväl direkt som i efterhand, vilket medfört att man kunnat
höra programmet utanför regionen.
Programmen har haft lyssnare från
Skåne i söder till längst upp i norra
Sverige vilket framgått av kontakter som vi haft.
Vid Släktforskningens Dag i mars
valde vi att gå ut till biblioteken
med våra aktiviteter. Förutom på
13
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Stadsbiblioteket i Karlstad var våra
lokalgrupper ute på sina respektive
bibliotek och även i Forshaga var
medlemmar verksamma den här
dagen. Således hade vi aktiviteter
på sammanlagt nio bibliotek samtidigt. Vi hade en bra verksamhet,
vilket också avspeglades i media.
Under året har vi medverkat på evenemang som Borgviksdagen, Kulturveckan i Sunne, Skördefesten
på Värmlandsnäs, Julmarknaden
i Forshaga samt vid informationsträff på Hammarö bibliotek.
På Arkivens Dag hade vi som
vanligt samarbete med arkiven
som finns inom Arkivcentrum
Värmland. Verksamheten var i år
förlagd till de arkivutrymmen som
finns i bergrummen på Zakrisdal
och som tidigare härbärgerat en ammunitionsfabrik. Arrangemanget
lockade många besökare och blev
mycket uppskattat.
Våra lokalgrupper som finns i Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors,
Kristinehamn, Sunne och Säffle
driver fortsatt ett viktigt arbete med
släktforskarjour, föreläsningar och
annat inom området. Lokalgruppernas aktiviteter tenderar att öka
för varje år.

Projekt
Kyrkoboksregistrering VKBR
- Kyrkoboksregistreringen har under året nått sin tredje milstolpe, då
version 3 av vår CD började säljas
vid Släktforskardagarna i Karlstad.
Den nya versionen innehåller 1 178
581 poster från 73 av Värmlands
101 socknar. En del inskickade register hanns tyvärr inte med innan
deadline, men de utgör nu grunden
för nästa version.

Redaktionsgruppen
Anneli Johannesson (sk), Åke
Hörnqvist, Lars Gunnar Sander,
Gunnar Jonsson och Åsa Vålvik.

VärmlandsAnor
Från och med nr 2014:1 har vi
minskat tidningens format från 28
14

till 24 sidor. Nytt för i år är också att
Kerstin Osterman anlitats att svara
för tidningens layout.
För att kunna leverera en tidning
med läsvärt innehåll är redaktionen
helt beroende av bidrag från medlemmarna. Om inflödet sinar, riskerar vi att få en tidning som enbart
innehåller föreningsinformation. I
det läget skall vi förhoppningsvis
inte behöva hamna, eftersom släktforskning per automatik genererar
berättelser om människor och företeelser i gångna tider. Genom att
sätta något av detta på pränt, kan
man många gånger berika den egna
forskningen.

VärmlandsRötter
Vi har under året haft en regelbunden mailkontakt inom redaktionsgruppen. Utvecklingen av
sockensidorna har fortsatt, bl.a.
med att koordinater för orter i
ortlistorna läggs in. Några socknar har också fått sina ortnamn
förklarade.
Diskussioner har börjat föras om att
införa ett webpubliceringsverktyg
för underhåll av VärmlandsRötter. Hemsidan innehåller nu strax
under 4000 filer och kan annars bli
svårhanterlig i framtiden.

avsluta tidningsutbytet med dessa
föreningar.
Flera av föreningens medlemmar
leder studiecirklar på olika platser,
antingen i externa arrangörers regi,
eller inom föreningens/lokalgrupps
verksamhet. Även som fadder eller
kontaktman för föreningen DIS finner man medlemmar i VSF.
Slutligen har ett mycket stort antal
släktforskarfrågor per brev, telefon
och e-post besvarats av styrelsemedlemmar och sockenombud.
Många av dessa kommer från USA
och Norge.

Internutbildning
Styrelsen har genomfört ett studiebesök på Alsters Herrgård.
Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har
genomförts under hösten.

Ekonomi
Ett verksamhetsår med överskott
på verksamheten. Detta beroende
på en försäljning av den nya CD:n,
VKBR 3 som vida överträffat den
budgeterade intäkten. Dessutom
gjorde vi ett stort överskott på
arrangemanget av Släktforskardagarna i augusti.

Under året har hemsidan för Släktforskardagarna 2014 kontinuerligt
uppdaterats. Denna ligger på en
server som tillhandahålls gratis av
Sveriges Släktforskarförbund i ca
10 år. Sidan är nu ändrad till en “arkiv-version”, där bl.a. mail-länkar
och telefonnummer tagits bort.

Medlemsantalet fortsätter att öka,
vilket är glädjande. Föreningen
har en god ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling
av den värmländska släktforskningen.

Övrig medlemsservice

Syrelsen föreslår att årets överskott
80.958,68 plus 561.679,97 (överskott av släktforskardagarna ) läggs
till det balanserade kapitalet och
överförs i ny räkning.

Utbyte av medlemsblad har skett
med ett nittiotal andra föreningar.
Dessa publikationer förvaras i
pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av besökarna.
Tyvärr ser vi att fler och fler övergår
till att distribuera sina medlemstidningar via internet med hjälp
av PDF-filer. Vi har beslutat att

Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen.

Slutord
Föreningen har det gångna året fortsatt sin verksamhet i samma form
som föregående år. Vi har parallellt
haft en separat organisation för att
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kunna hantera Släktforskardagarna
2014. Det har varit en stor arbetsbörda då de aktiva medlemmarna
i de flesta fall haft uppdrag i båda
delarna av organisationen.
Projektet Släktforskardagarna 2014
blev en stor framgång för föreningen. Vi har fått mycken positiv
kritik på alla nivåer från besökare,
utställare och andra aktörer med
anknytning till evenemanget, inte
minst av andra föreningar och organisationer inom släktforskningen
i Sverige. Projektet har också haft
ett positivt ekonomiskt utfall för
föreningen.
Antalet medlemmar ökar fortsatt
och vid våra möten på Arkivcentrum och jourverksamheten möter
vi ständigt nya intresserade. Även
genom reaktioner på vår tidning
VärmlandsAnor och vår hemsida
VärmlandsRötter ser vi att intresset
för vår verksamhet är betydande.
Aktiviteterna hos våra lokalgrupper
i Arvika, Filipstad, Grums, Kristinehamn, Hagfors, Sunne och Säffle
fortsätter att öka på ett positivt sätt.
Vi har också lyckats rekrytera ett
flertal nya sockenombud under
året. Dessa får en allt viktigare roll
i verksamheten.
Vi ser framtiden an med tillförsikt
inför verksamhetsåret 2015.
Karlstad i februari 2015.
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.

Göran Dour
Eva Lejrin
Gunnar Jonsson
Thore Jansson
Monica Lööf
Ann-Greth Carlsson
Lars-Åke Salling
Anita Dagmarsdotter
Anneli Johannesson
Lars-Göran Jansson

Resultaträkning 2014
Intäkter

Medlemsavgifter
Försäljning publ o CD
Försäljning kommission
Bidrag Karlstads kommun
Bidrag Region Värmland
Övrigt

2014

2013

Budget
2015

228 173
80 015
48 945
1 000

210 009
16 614
40 165
1 000

0

1 508

358 133

269 296

295 000

Föreningen gemensamt
VärmlansAnor
VärmlandsRötter
Publikationer o CD
Försäljning kommission
Riksstämman
Evenemang Yttre
Projekt
Lokala grupper
Evenemang Inre

72 213
104 281
794
9 185
50 400
15 435
2 084
0
18 779
4 743

67 474
136 605
0
6 493
32 835
21 039
3 313
10 520
13 662
7 481

80 000
113 000
1 000
5 000
36 000
22 000
3 000

Summa kostnader

277 914

299 422

315 000

Summa intäkter
Kostnader

Medel från egna kapitalet

35 000
11 000

11 000

Resultat före
avskrivningar

0

Avskrivningar

Resultat efter
avskrivningar

Finansiella intäkter

Årets resultat

230 000
25 000
40 000

740

3 293

80 959

-26 833

0

Balansräkning 2014-12-31
Tillgångar

Plusgiro
Bank
Varulager

Summa tillgångar

221 246
227 197
24 103

472 546

Skulder och Eget kapital

Förutbetalda
medlemsavgifter
Diverse skulder
Förbetalt porto
Reserv för projekt
Eget kapital
Årets resultat

Summa skulder och
eget kapital

108 228
59 591
823
19 000
203 945
80 959

472 546
15
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Verksamhetsinriktning 2015
Efter projektet Släktforskardagarna
2014 har vi startat den interna genomlysningen av föreningens
verksamhet som beslutats om under
föregående år. Det handlar om att ta
till vara såväl under året som tidigare vunna erfarenheter för att föra
föreningen vidare in i framtiden.
Tanken är att kunna utveckla och
förbättra den verksamhet vi med
framgång drivit de senaste åren.
Samtidigt som föreningen arbetar med detta förändringsarbete
pågår vår verksamhet med ökade
insatser vad gäller evenemang och
föreläsningar. Jour på Arkivcentrums forskarsal pågår i samma

omfattning som tidigare. De kontaktytor vi har för våra medlemmar
och allmänheten avser vi öka. Tidningen VärmlandsAnor utkommer
som tidigare med fyra nummer
under året. Förutom vår hemsida
Värmlandsrötter har vi nu även
en egen hemsida under Sveriges
Släktforskarförbund där vi också
får kontakt med nya medlemmar.
Registreringsarbetet med Värmlands Kyrkoboksregister som våra
medlemmar utför kommer att fortsätta efter den framgång vi har med
utgåva tre som släpptes 2014.

dagtid som kvällstid är redan igång
när vi går in i det nya året. På
Släktforskningens Dag den 21 mars
möter vi allmänheten på Stadsbiblioteket i Karlstad och ett tiotal
biblioteket ute i länet genom våra
släktforskargrupper som finns i
Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors,
Kristinehamn, Sunne och Säffle. Vi
kommer även att ha medlemmar
ute på andra bibliotek. Som vanligt
satsar vi på att under sommaren
finnas med på ett antal evenemang
ute i Värmland.

Den programverksamhet vi bedriver på Arkivcentrum under såväl

Ordföranden har ordet
Så har jag kommit fram till det
sista ”har ordet” för min egen del.
Efter två år lämnar jag uppdraget
som ordförande i föreningen. När
jag tog över uppdraget var det för
att kunna hjälpa till när arbetsbelastningen på oss ökade under
de år arbetet med projekt Släktforskardagarna 2014 pågick. Det
har varit en väldigt intressant tid
men väldigt arbetsamt för hela
föreningen. Som ordförande känner
jag en stor tillfredställelse för hur
väl vi har lyckats med hela verksamheten under den här perioden.
Att vara ordförande är en tämligen
tidskrävande uppgift och jag har
fått frågan vad jag ska göra nu när
det här uppdraget försvinner. Jag
kan nog säkert säga att jag tänker
ta upp min egen släktforskning igen
efter att den legat i träda i två år.
Visst har jag släktforskat så att säga
i tjänsten, men något strukturerat
med mitt eget har det inte blivit.
Fortfarande känner jag ett sug på
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gränsen till missbruk efter att hålla
på och färdig blir man som bekant
aldrig. Jag är numera också delägare i ett antal tävlingshästar och
den verksamheten tar minst lika
mycket tid som släktforskningen.
Jag funderar mycket på den utveckling som varit inom släktforskarområdet under de 12 – 15 år jag
själv mera intensivt har hållit på.
Första gången jag var i forskarsalen på Arkivcentrum Värmland
fanns där inga datorer, utan lokalen
var fylld av seniorer som satt och
kämpade med mikroficheläsarna.
De var där under stora delar av
dagen och hade skaffning med sig.
Pratade och hade kul i fikarummet
där stämningen verkligen kunde
vara på topp. Riktigt så är det ju
inte i dessa dagar som vi nu lever
i. Numera finns välmatade datorer
i forskarsalen med system där man
kan få fram det mesta som över
huvud taget finns inom släktforskningsområdet. Allt detta är dess-

utom gratis, men ändå är det rätt
så ofta glest med folk där. Nu när
nästan alla sitter hemma och klickar
på sådant som man skaffat sig efter
sina egna behov, blir inte turerna till
forskarsalen lika frekventa. Det är i
det här läget som släktforskarföreningarnas aktiviteter blir särskilt
viktiga. Min erfarenhet är att det
är genom att bryta sina erfarenheter med andra forskare som man
själv utvecklas på området. Här
har hela släktforskarsverige en stor
uppgift, att få de aktiva att träffas
inte bara på internet utan också i
verkligheten.
Jag vill tacka er alla som hjälpt
till och stöttat mig och föreningen
under de här åren, ni är inte få.
Samtidigt vill jag sända en tanke
till den tillträdande styrelsen som
inte har någon lätt uppgift i efterdyningarna av vårt stora projekt.
Jag önskar er all lycka och framgång i era uppdrag.
Göran Dour
Ordförande
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Bygd i förvandling. Folk och gårdar i
norra Väse
Votum & Gullers förlag, Karlstad
2014. ISBN 978-91-87283-37-6.
Inbunden, rikt illustrerad. 288
sidor
Om Väse finns det en del att läsa.
Två sockenböcker finns, från
1938 respektive 1958. Originellt
nog hette författaren till den första
Carlsson och den andra Karlsson.
Här handlar det om socknens norra
del: hemmanen Älgånäs, Mellby,
Göranstorp, Gräsås, Norra Ölmhult, Björklund, Södra Ölmhult,
Lindalen, Mossbäcken, Mosås och
Hedebacka. Området kan även kal�las för Ölmhults skolrote.
För inte så länge sedan så skulle
en sådan här bok, ett resultat av en
studiecirkel, sannolikt ha producerats i enkel form, kopierad och
med enklast tänkbara inbindning.
Nu har det blivit en ovanligt prydlig
bok, inbunden i hård pärm och med
många illustrationer i både färg och
svartvitt. Dessutom producerad av
landskapets ledande bokförlag och
formgiven på ett professionellt sätt.
Det lönar sig att satsa på kvalitet när
det gäller bokens form – det är en
njutning att bläddra i boken.
Huvudtiteln är något intetsägande
och närmast utsliten – det är en
vanlig rubrik för studiecirklar om
det gamla bondesamhället. Enligt
artikel i VF så har boken tryckts
i 400 exemplar där 150 exemplar
såldes första dagen.

För att ta ett exempel, helt godtyckligt valt, så står det på sidan 37 under Älgånäs: ”Rooses hörde också
till Norra Näs och är en gammal
släktgård. Enligt Svenska Gods och
Gårdar från 1945 hade syskonen
Roos, Gerda och Hilding, övertagit
gården från sina morbröder, som i
sin tur övertagit den 1880 och då
skulle gården ha varit i deras släkt
i ’flera generationer’. Det finns inte
många uppgifter om syskonen och
de har varit borta länge. När deras
far dog flyttade modern med barnen
hit från Stockholmstrakten”.
Det är inga större svårigheter att
hitta familjen Ros (som de stavas
officiellt) i Väses församlingsböcker. En snabb koll visar att modern
Lena Kajsa Ros och barn inflyttade
redan 1902 från Bromma, när fadern, stationskarlen Ture Wilhelm
Ros ännu levde. Han avled 17/5
1904. Då fanns Lena Kajsas mor
Stina Andersdotter ännu i livet.
Hon var född 1825 och avled 1907.
Lena Kajsa hade tre hemmavarande
syskon: Lars Magnus (1845-1931),

Anders (1850-1918) och Emma
(1864-1911), alla med efternamnet
Jonsson. Hildings dödsår var 1966,
det finns heller inte med i boken1.
Några minuter på Arkiv Digital gör
alltså att kunskapen om familjen
Jonsson-Ros kan utökas betydligt
mer än vad som står i boken. Det
är tråkigt att säga det, men boken
kunde alltså ha blivit så mycket
bättre!
Det är synd, eftersom det är en så
verkligen fin bok med så många
intressanta och vackra bilder och
spännande berättelser. Förutom
gårdarna så finns också berättelser
om det rika föreningslivet i trakten
och en del blandade berättelser om
kommunikationer, sommarfester,
lingon, mjölkbord, missionshus,
älgjakt och militärliv. Boken är
förstås mycket användbar och
nyttig för alla med anknytning till
socknen, men det är upp till läsaren
att komplettera genom att forska
själv…
Carl-Johan Ivarsson

1) Väse AIIa:2 sid
702, AIIa:4 sid. 775,
AIIa:8 sid. 1049
samt AIIa:12 sid.
1442. Dessutom
Sveriges Dödbok.

Tyvärr så verkar det som att det
inte företagits särskilt mycket systematisk forskning i arkiv kring
de gårdar som behandlas. Att
dokumentera vad som bevarats i
”folkminnet” är ytterst angeläget.
Många personer har tecknat ned
sina minnen, men det handlar
förstås mest om vad som har hänt
under 1900-talet.
17

Värmlandsanor 2015:1

Livet i Finnskogarna
Bjarne Persson: Livet i Finnskogarna, ISBN 9789174635928,
188 sidor, mjukband, storformat (19*27 cm). Pris 250
kr + porto. Kan köpas i bokhandeln eller av författaren:
bjarne.persson1944@gmail.
com eller tel. 054-183558 alt.
073-7047936.
När författaren funderade på hur
han skulle presentera sin släktforskning, ställdes han inför ett problem
som han delar med många av oss
andra. På marknaden finns ju en
mängd dataprogram för detta men
vilket passar bäst för just mig?
Utöver de traditionella personuppgifterna ville han komplettera
redovisningen med en lite fylligare
redogörelse för finnarnas invandring till norra Värmland samt den
fortsatta etableringen under de
närmaste århundraderna. Dessutom
ville han fokusera på de grenar
i hans släktträd, som har finska
rötter.
Ganska snart kom han underfund
om, att han skulle bli tvungen att
göra det i bokform för att uppnå den
önskade friheten i framställningen.
För att hålla kostnaderna på en
rimlig nivå har han själv svarat för
layouten. Enligt uppgift har han
arbetat i Word-formatet och med
tanke på alla inkopierade fotografier, kartor och antavlor, kan jag
konstatera att han har åstadkommit
ett mycket professionellt resultat.
Författaren är uppväxt i den finnskog som boken behandlar och
mängden finska släktnamn i hans
antavla är mycket omfattande. För
att – som utomstående – kunna
orientera sig i persongalleriet skulle
jag gärna ha sett ett personregister.
I sitt slutord ursäktar sig författaren
18

denna brist med att boken i första
hand är avsedd för hans närmaste
släktingar.
För att få en bedömning av det genealogiska innehållet har jag vänt
mig till en person med många rötter
i norra Värmland.
Åke Hörnqvist
Jag blev riktigt glad när jag fick
låna Bjarne Perssons bok av Åke.
Det som vid första anblicken såg
ut att vara skrivet för hans egen
släkt visade sig vara en alldeles
utmärkt sammanställning av finninvandringen allmänt och dessutom
av ”mina” finnsläkter. Genom att
han kopplar samman släkterna och
dessutom lägger till en del historier
så ger den lite utöver det vanliga.
Därför bör boken vara intressant för
alla med finska rötter, men givetvis

mest för dem från de nordligaste
delarna av länet.
Kapitelindelningen är otraditionell
men fungerar. Upplägget gör också
att man knappast behöver ett personregister. Men som släktforskare
saknar man källangivelser - även
om man accepterar författarens
förutsättningar och ser detta som
en översikt. Man skulle ibland vilja
kontrollera uppgifterna, framförallt
när det inte framgår vilka av årtalen
som är exakta och vilka som är
uppskattade, och då vet man inte
hur man ska gå vidare.
Jag har gått igenom ett antal av
släkterna och jämfört med mina
uppgifter och så långt jag hittills
sett är de mycket pålitliga. Boken är
alltså ett välkommet tillskott!
Anneli Johannesson
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Stöpafors ur tidningsarkiven
Kerstin Meric: Stöpafors 19071930, 1931-1940 och 19411950.
Digitaltrycknu i Kungsbacka.
Format: A4. Antal sidor del 1,
85 sidor del 2, 74 sidor och del
3, 178 sidor. Pris: del 1, 180 kr,
del 2, 180 kr och del 3, 250 kr.
Porto tillkommer.
Kan beställas från författaren
kerstin.meric@yahoo.com
eller per telefon 0565-92088
men kan också köpas i tobaksaffären Direkt i Sunne.

I Värmland har vi ovanligt många
lokala dagstidningar. Deras journalistiska huvuduppgift är att hålla
oss, som bor på orten, informerade
om allt som sker i bygden – stort
som smått. Därför är gamla tidningar en rik gruva att ösa ur för oss
släktforskare. En som fängslats av
alla dessa redogörelser är Kerstin

Meric i Tosseberg, Sunne. Hon har
samlat sina klipp ur tidningar som
utkommit i Sunne under perioden
1907 – 1950. För att göra arbetet
genomförbart har hon koncentrerat
sig på material som rör stöpaforsområdet, d.v.s. från Norra Näs i
söder till Tosseberg i norr.

Tack vare den utsökta grafiska utformningen är det – för en gammal
tidningsman – en njutning att sitta
och bläddra i de tre spiralbundna
böckerna. Stöpaforsborna och de,
som har rötter i de trakterna, är att
gratulera.
Åke Hörnqvist

Släktforskningens dag den 21 mars
Välkommen till biblioteket i Forshaga !		
11 00 – 14 00 Fri forskarhjälp
11 15 – 12 00 Släktforskning i Norge samt information om
Geneafiles, ett nytt hjälpmedel för släktforskaren

der

u
t bj
e
k
e
liot affe
Bib på k
Föreläsare: Mette Gunnari

Besök också vårt bokbord

Övriga orter
Släktforskarföreningen erbjuder
släktforskarhjälp även på många
andra bibliotek i Värmland:
Arvika
Filipstad
Grums
Karlstad
Kristinehamn
Sunne
Säffle
För närmare uppgifter, se
sista sidan i denna tidning
19
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Järnbruk i Värmland
Föreningen för Smedsläktforskning. 98 sidor, ringbunden. Tryckt 2014. ISBN 97891-637-6398-4. Pris 250 kr för
medlemmar och 300 kr för icke
medlemmar, frakt tillkommer.
Beställes från Föreningen för
Smedsläktforskning, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna.
Det här är en handbok för alla
släkt- och hembygdsforskare som
kommer i kontakt med värmländska järnbruk. Efter en liknande
bok om järnbruk i Västmanland
producerades inför släktforskardagarna i Köping 2013 och fick ett
positivt mottagande, så blev det
här bidraget från smedforskarna
inför släktforskardagarna i Karlstad
2014. Boken omfattar landskapet
vilket gör att järnbruken i Karlskoga finns med. Däremot finns
inte hyttor med.
Inledningskapitlet ger en kortfattad
allmän bakgrund, både vad gäller
bruksnäringens framväxt i Värmland och de olika tillverkningsprocesser som förekom vid olika
tidpunkter. Så följer en redovisning
av bruken från Ackkärr till Örlingshyttan. En god grund finns i Jalmar
Furuskogs doktorsavhandling om
de värmländska järnbruken från
1924. Den boken är dock upplagd
geografiskt och kronologiskt så
att uppgifter om varje enskilt bruk
finns på olika ställen.
Uppgifterna om varje bruk är
tydliga och ger information om
verksamhetens början och slut.
Där finns också uppgifter om några
viktiga nyckelpersoner. För att ta
ett exempel så nämns för Karlsfors
bruk i Sillerud namn som bruksägaren Jacob Robsahm, mästersmeden
Jakob Jakobsson Seger, lärdrängen
Måns Nilsson och kolgossen Jonas
20

Nr 191

Andersson som verkade vid bruket
under 1750-talet.
Det finns ju naturligtvis större
och märkligare bruk än Karlsfors
i Värmland. Munkfors får nästan
tre sidor med illustrationer, annars
är det mellan en halv till en sida
per bruk.
Det här är en nyttig och användbar
skrift, där jag dock saknar en användbar karta. Som värmlänning
känner jag till de flesta av platserna
men det kan vara svårt att skilja på
t.ex. Lövstaholm (Lysviks socken)
och Lövstafors (Karlanda socken).
Och då blir det förstås ännu svårare
om man inte vet var vare sig Lysvik
eller Karlanda ligger.
Jag skulle också önska litteraturhänvisningar för varje bruk, nu
finns allt på en sida och det finns
mycket mer att hämta i litteratur
som inte utnyttjats, framför allt i
vissa sockenböcker.
Carl-Johan Ivarsson

e-postadress
Har du bytt e-postadress? I så fall
är vår kassör mycket tacksam om
han får ett meddelande om detta.
thore@futureconsulting.se

Jourkvällarna
Om du har kört fast eller har svårt
att tyda en text, skall du inte dra
dig för att vända dig till de som
upprätthåller forskarjouren på
torsdagar mellan 16 00 till 19 00.
Vissa kvällar är det bara någon
enstaka besökare. Alla frågor är
välkomna.

Min farmor Kristina Jansdotter
föddes i Boberg, Sunne år 1890.
Hon hade två syskon, varav brodern
Fritiof åkte till Amerika och aldrig
återvände. Hon gifte sig 1910 med
Johan Jansson (se antavla nr 190).
Anorna är koncentrerade till Sunne
socken, men en gren (nr 14) kommer från grannsocknen Västra
Ämtervik.
Thore Jansson
070-190 45 93
thore@futureconsulting.se

Kommentar till
antavla 187
VärmlandsAnor 2014:3, s 21, Antavla nr 187, ana nr 30: Jöns Pettersson anges vara född 1769 i Gumma,
Gustav Adolfs församling. Gustav
Adolfs församling existerade inte
1769. Församlingen hette före 1791
Deglundens församling, vilken
församling i sin tur bildades 1789
genom sammanslagning av delar
utbrutna ur Ekshärads och Råda
församlingar (Råda i Älvdals härad,
vilken församling senare kom att
heta Norra Råda församling). Jöns
Pettersson saknas i födelseböckerna
för Ekshärads och Råda (i Älvdals
härad) församlingar 1769.
Ana nr 45: Lisa Börjesdotter anges
vara född 1740 i Sandsjön, Gustav
Adolfs församling. Hon saknas i
födelseböckerna för Ekshärads o
Råda församlingar 1740.
Med vänliga hälsningar,
Johan R. Honkainen Gyllenspetz
johanr.honkainengyllenspetz@
yahoo.com

5

Olofsdotter

Britta

f 20/8 1842

Sunne, Arneby S

d 4/6 1915

Sunne, Boberg

Johanna

f 16/2 1867

Sunne, Bräcka

d 29/5 1908

Sunne, Getnäs

16/8 2014

g 3/4 1864, Sunne

f 2/10 1880, Sunne

Nr 3, mor

Sunne, Gettjärn

Johan Ludwig

Jansdotter

Sunne, Bräcka

d 14/10 1924

Jansson

7

Persdotter, Annika

d 23/1 1887, Sunne, Arneby S

f 3/10 1807, Sunne, Arneby S

Larsdotter, Maria

Olsson, Måns

Olsdotter, Karin

Larsson, Anders

Jönsdotter, Karin

Olofsson, Per

Nilsdotter, Annika

Olsson, Nils

Jansdotter, Kerstin

Olsson, Måns

Persdotter, Kerstin

Larsson, Erik

Jansdotter, Karin

Nilsson, Per

15 26/12 1775, Sunne - 29/12 1846, Sunne Jansdotter, Kerstin

Månsdotter, Britta

2/10 1774, Sunne - 15/9 1848, Sunne

Andersson Lars

14 8/12 1775, VÄ - 21/3 1853, VÄ

d 25/4 1904, Sunne, Arneby S

Nilsson, Sven

13 15/9 1780, Sunne - 14/1 1867, Sunne

Månsdotter, Karin

1/9 1774, Sunne - 11/2 1840, Sunne

Ersson, Olof

12 28/8 1779, Sunne - 17/10 1807, Sunne

Persdotter, Maria

f 1729, Sunne, Ås

f 1724, Sunne, Edsbjörke

Se nr 55

Se nr 54

4/12 1746, Sunne, Arneby S - 31/12 1824, Sunne

29/12 1742, Sunne, Arneby S - 10/6 1830, Sunne

10/1 1755, Sunne, Tonerud - 2/2 1819, Sunne

27/9 1751, Sunne, Hån - 5/8 1791, Sunne, Hån

f 16/8 1735, Sunne, Västansjö

1728, Sunne, Ingersby V - 29/4 1790, Sunne

5/4 1753, Sunne, Borgeby S - 21/3 1814, Sunne

9/11 1750, Sunne, Gullsby - 24/8 1794, Sunne

1754, Sunne, Hökhult - 2/11 1799, Sunne

1754 - 23/11 1833, Sunne, Bräcka

f 11/6 1726, Sunne, Östanbjörke

1713 - 13/3 1777, Sunne, Soneby N

20/4 1746, Sunne, Ås - 6/3 1809, Sunne

24/10 1737, Sunne - 3/2 1799, Sunne

1725, Sunne, Askersby - 1795

1725 - 29/9 1773, Sunne, Skäggeberg

1/7 1737, Sunne, Askersby - 1819, Sunne

1740, Sunne, Borgeby S - 18/5 1777, Sunne

Holm, Erik Jönsson. Soldat

Håkansdotter, Kerstin

Håkansson, Olof

Jansdotter, Katarina

Pettersson, Olof

Jonsdotter, Karin

Andersson, Per

20/10 1779, Sunne - 23/10 1842, Sunne Persdotter, Britta

Ersson, Per

11 1/5 1769, Sunne - 9/2 1855, Sunne

Olsdotter, Marit

25/9 1770, Sunne - 4/7 1806, Sunne

Olsson, Jan

10 15/4 1751, Sunne - 1/3 1824, Sunne

Persdotter, Kerstin

14/12 1752, Sunne - 13/1 1821, Sunne

Nilsson, Bengt

14/11 1769, VÄ - 28/12 1839, VÄ

g 26/12 1833, Västra Ämtervik

Håkansson, Lars

Jönsdotter, Kerstin

Nilsson, Olof

1727, Sunne - 1/12 1808, Sunne, Edsbjörke

1725, Sunne - 18/4 1812, Sunne, Edsbjörke

f 1714

f 1719

VÄ=Västra Ämtervik

fm (5) t. Thore Jansson. Alla orter i (S) län

Bengtsdotter, Kerstin

Larsson, Jon

Olofsdotter, Annika

Persson, Per Lars

Generation V
Nr 32-63

9 13/12 1766, Sunne - 23/11 1855, Sunne Jonsdotter, Britta

Larsdotter, Kerstin

25/2 1763, Sunne - 29/3 1795, Sunne

Olsson, Per

8 13/1 1753, Sunne - 30/12 1849, Sunne

Jonsdotter, Gertrud

30/7 1750, Sunne - 11/12 1848, Sunne

f 24/1 1810, VÄ, Sillegården

Svensson, Olof

d 7/2 1876, Sunne, Bräcka

f 31/8 1801, Sunne, Hån

Olsdotter, Kerstin

g 26/12 1825, Sunne

f 15/11 1842

Sunne

f 22/7 1803, Sunne, Bräcka
d 31/3 1853, Sunne, Bräcka

Jan

Sunne, Västansjö

Persson, Per

d 18/3 1882, Sunne, Boberg

f 1/5 1793, Sunne, Skäggeberg

g 14/5 1910

Persson

d 13/8 1978

6

Sunne, Boberg

f 24/3 1890

Sunne, Boberg

d 23/6 1903

Hemmafru

Jansdotter, Kerstin

g 25/12 1817, Sunne

f 14/2 1787, Sunne, Skäggeberg

Bengtsson, Jan

Sunne, Skäggeberg

Katarina

Sunne

f 16/9 1828

Jansdotter

g 27/12 1889

4

Kristina

g 23/3 1850, Sunne

Sunne, Boberg

d 30/12 1869, Sunne, Boberg

f 29/5 1793, Sunne, Borgeby S

Jansdotter

Sunne, Boberg

d 1/2 1896

d 14/7 1844, Sunne, Skäggeberg

d 30/5 1905

Sunne, Borgeby S

Persdotter, Kerstin

g 26/12 1819, Sunne

d 7/7 1883, Sunne, Borgeby S

f 29/9 1791, Sunne, Katterud

Nr 1, ansökare

Sunne, Borgeby S

f 7/7 1823

f 11/3 1861

Jan

Per

Persson

Persson, Per

Nilsson

Nr 2, far

Persson, Nils

Upprättad för Kristina Jansson, f. Jansdotter 24/3 1890 i Boberg, Sunne (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 191
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar

Arosiana 2014:2 (Västerås Släktforskarklubb)
Huldas hemlighet av Birgitta Renström Linde.
Slaekt & Slekt 2014:4 (Solör
Slektshistorielag)
De eldste generasjoner av den
skogsfinske slekta Mulikka av Jan
Myhrvold.
Södertälje-Probanden nr 191
(Södertälje Släktforskarförening)
Barmhärtighetsmorden i Silbodals
socken av Anna-Brita Magnusson.
ÖGF-Lövet nr 119 (Östgöta Genealogiska Förening)
Antavla för prins Carl Philips blivande gemål Sofia Hellqvist med
bl a anfäder i Östmark utgående
från Maria Nilsdotter född 1827
i Hässlingberg. Värmlänningar i
rörelse, referat av Peter Olaussons
föredrag.

Övrigt

Anbudet 2015:1 (EskilstunaSträngnäs Släktforskarförening)
Vadstena Krigsmanshus av Ulla
Persson

AnRopet 2014:4 (StorStockholms
Genealogiska Förening)
Att gifta sig förr av Barbro Nordlöf
Arosiana 2014:2 (Västerås Släktforskarklubb)
Kyrktagning av Kerstin Andersson
Diskulogen nr 107 (Föreningen
DIS)
Finn gårdsnamnen med Dispos av
Olof Cronberg.
Disponibelt 2015:1 (DIS-Bergslagen)
Bergsmannen av Brage Lundström.
Flydda dagar 2014:3 (Linde Bergslags SläktforskarFörening)
Konfirmationen av Gunilla Didriksson.
Rotposten 2014:3 (Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenig)
Soldatforskning av Kjell Johansson. Arkiv tillgängliga hos Riksarkivet.
Västanbladet 2014:4 (GöteborgsRegionens Släktforskare)
Namn i Sverige (forts från tidigare nr).

Böcker om knektlivet
Två böcker om livet som indelt soldat och
Närke-Värmlands regementes historia.
Hannibals eld		
Lön från Skogane

220:- (plus frakt)
180:- (plus frakt)

Fraktfritt vid köp av båda böckerna.
Läs mer på www.lontorpet.se
Böckerna kan beställas från:
mats@lontorpet.se
eller 0554-317 16
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Nr 192

Som komplement till antavla nr 44,
som publicerades 1996, kommer
här anor till Gert Jonssons maka.
Den andra delen, som visas här,
är för Gerts svärmor Maria Ottilia
Svantesson. Hon föddes på torpet
Magdeburg under Nolby i Bro
socken. Ottilia och maken Julius
(se antavla 188) hamnade så småningom i Stirserud i Bro, där de
båda levde hela sina liv.
Liksom sin make, har även Ottilia
en tråd med anor i trakterna kring
Östra Ämterviks socken
Det finns några besvärande luckor
i materialet. Särskilt nr 8, Olof
Svensson. Det anges både födelsedatum och -ort, men jag har
inte lyckats finna honom i Bro
socken.
Gunnar Jonsson
Älvhagsgatan 25
661 40 Säffle
gunnar@kilagenealogen.se

Arkivcentrum -

programverksamhet
Arkivet har startat upp en programverksamhet för att ytterligare
attrahera de som har ett gryende
intresse av släktforskning. I utbudet finns bl. a. ”Börja släktforska”,
”Hur funkar arkiv?”.
I programhäftet finns även vårt eget
program medtaget. Om du går in på
www.arkivcentrumvarmland.se så
hittar du uppgifter om ämnet samt
tid och plats.

Bro, Ingrirud, Enebacka Nilsdotter, Maria

d 13/1 1897

Bro, Sjole S, Bråtarne

f 30/6 1864

Bro, Arvidstorp

d 18/4 1952
Nilsson, Olof. Dräng

Bro, Stirserudstorp

31/12 2014

d 29/12 1908

Sunne, Maggebysätter V d 20/10 1878, ÖÄ, Korterud

d 26/3 1946
7

ÖÄ, Sandviken

ÖÄ, Fasterud
f 1791, Ransäter

Ersdotter, Stina

Olofsson, Daniel. Bonde

Nilsson, Olof

Jonsdotter, Karin

Bengtsson, Per. Bonde

Davidsdotter, Ingegerd

Persson, Olof. Bonde

Jönsdotter, Kerstin

Jönsson, Olof

Eriksdotter, Karin

Olofsson, Lars. Bonde

Generation V
Nr 32-63

15

14 1/1 1780, Ransäter - 8/4 1853, Ransäter Nilsdotter, Lisa

Danielsdotter, Anna

g 26/12 1825, Ransäter

d 30/10 1885, ÖÄ, Korterud

f 6/1 1833

f 10/10 1862

1775 - 19/4 1837, Ransäter, Uddersrud

Olofsson, Nils. Torpare

13 4/5 1782, ÖÄ, Västmyr - 8/6 1858, ÖÄ

Persdotter, Annika

18/9 1777, ÖÄ, Sandviken - 13/1 1822

Olofsson, Per. Bonde

12 1774 - 20/12 1811, ÖÄ, Smedsby

Olsdotter, Britta

1/9 1762, ÖÄ, Bävik - 1/5 1825, ÖÄ

Larsson, Jon

f 9/1 1801, Ransäter, Åmberg S

Kajsa

Anna Lovisa

Nilsson, Olof. Statdräng

Olsdotter

6

g 4/12 1859, ÖÄ

Nr 3, mor

d 17/9 1841, ÖÄ, Bogerud, ST

f 13/4 1814, ÖÄ, Sandviken

d 9/1 1861, ÖÄ, Bogerud

Nilsdotter

ÖÄ, Högberg

f 12/4 1888, Bro

Persdotter, Maria

ÖÄ, Bogerud

d 19/9 1880

Johansson

f 14/10 1836

Bro

Oskar Julius

g 4/4 1836, Östra Ämtervik

Stattorpare

f 4/10 1806, ÖÄ, Smedsby

Nils

g 24/6 1921

Bössman, Lars Jonsson. Soldat

Andersdotter, Katarina

11 2/11 1751, Bro - 2/11 1829, Bro

d 28/2 1850, Bro, Hammar, Dalbot.

Bro, Stirserud

5

Larsson

Bro, Sjole S, Bråtarne

d 7/3 1970

Bro, Nolby, Magdeburg

f 26/4 1892

Larsson, Hemming. Torpare
f ../5 1742, Bro, Nästerudstorp

f 19/5 1781, Bro, Nästerudstorp

d 7/4 1896

10 f ../8 1756, Södra Ny

g 26/12 1820, Bro

f 20/11 1826

Bro, Hammar, Tyskland Hemmingsdotter, Maria

Maria Ottilia

10/1 1748, Tveta - 30/8 1801, S Ny
Olsdotter, Karin

Svantesson

f 26/4 1794, Södra Ny, Dalen
d 27/9 1847, Bro, Hammar, Dalbot.

Eva Karolina

Bro

9

Nr 1, ansökare

Olsdotter

g 26/6 1887

d 14/5 1850, Bro, Arvidstorp

f 7/2 1781, Södra Ny

g 26/11 1815, Bro

d 23/2 1866, Bro, Stirserud

f 30/7 1792, Bro

Staffansson, Nils

f 2/10 1820

Dagkarl

4

Torpare

Svante

Bro, Stirserud, Rydalen g 15/10 1848, Bro

Jonas

Jonasson
8

Olofsson

Nr 2, far

Svensson, Olof. Bonde

Upprättad för Ottilia Johansson, f. Svantesson 26/4 1892 i Magdeburg under Nolby, Bro (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 192
Generation I
Nr 2-3 (1)

1744 - c1786, Ransäter, Ransätersskog

f 1740

4/3 1749, ÖÄ, Västmyr - 29/10 1811, ÖÄ

12/9 1747, ÖÄ, Ås N - 25/1 1815, ÖÄ

19/5 1758, ÖÄ - 19/11 1810, ÖÄ

21/9 1753, ÖÄ, Sandviken - 1/12 1821, ÖÄ

1748 - 27/4 1807, ÖÄ, Smedsby

f 1743

18/1 1725, VÄ, Humlen - 13/8 1814, ÖÄ

25/9 1734, ÖÄ, Bävik - 23/1 1817, ÖÄ

VÄ=Västra Ämtervik

ÖÄ=Östra Ämtervik

Orter i (S) län om inte annat anges
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Arvika

Filipstad

Grums

Karlstad

Vårens program 2015
Forskarjour på biblioteket den tredje tisdagen i varje månad, januari till maj kl 15 00 till 19 00.
Lördag 21 mars kl 10 00 Släktforskningens dag
Måndag 13 april kl 17 00 Folkbokföring på 1900-talet		
Måndag 4 maj kl 17 00 Eda glasmuseum
Måndag 		1 juni kl 17 00 Aktuellt för hösten, diskussioner

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och den sista lördagen i varje månad med start
den 14 jan. På onsdagarna är jourtiden 16 00 – 18 00 och på lördagarna 11 00 – 13 00.
Lördag 21 mars kl 11 00 Prova på släktforskning gratis. Biblioteket

Tisdag 17 mars kl 18 30 Gerhard Kaukerat berättar om öden han funnit i domböcker från
				
1700-talet i Filipstad och Färnebo.
Lördag 21 mars kl 10 00 Släktforskningens dag
Tisdag 21 april kl 18 30 Morden i Munkhyttan 1928. Bo Källström berättar.
Föreläsningslokal Grums bibliotek, 2:a våningen

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen, vån. 7.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16 00 – 19 00 under perioden 8/1 – 7/5.
Lördag 21 mars kl 10 00 Släktforsningens dag Karlstads Stadsbibliotek
			
kl 13.00 Svedjebrukare i Värmland – En nordisk historia
Torsdag 9 april kl 18 30 Mina skogfinska rötter, Bjarne Persson
Måndag 11 maj kl 14 00 Folkbokföringsprojekt – digitaliserin av de vämrländska
				
kyrkböckerna. Karin Wiik

Kristinehamn

Forskarjour på biblioteket den andra tisdagen i varje månad kl 14 00 – 17 00, perioden jan.- maj.
Lördag 21mars kl 11 00 Släktforskningens dag, Kristinehamn
Tisdag 24 mars kl 19 00 Hembygdsforskning, Anders Höglund
Tisdag 28 april kl 19 00 Läsa gammal handstil, Anette Carlsson
Tisdag 26 maj kl 19 00 Våravslutning med kaffe
Platsen för föreläsningarna är hörsalen på biblioteket

Sunne

Säffle

Forskarjour på biblioteket lördagar 7/3, 21/3 (Släktforskningens dag), 4/4 och 2/5 kl 11-14
samt torsdagar 22/1, 19/2, 16/4 och 21/5 kl 13-17
Lördag 21 mars kl 10 00 Släktforskningens dag. Forskarhjälp

Måndag 30 mars kl 19 00 Livets högtider, Susanne Olsson
Måndag 27 april kl 19 00 Domböcker, mantalslängder och bouppteckningar,
				
Lars Gunnar Sander
Måndag 25 maj kl 19 00 Nya utgrävningar på Värmlandsnäs, arkeolog Hans Olsson
Om inte annat meddelas, träffas vi på biblioteket

