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Ett foto på Aron och hans familj, kortet är taget vid jultid någon gång under 1930-talet.
Kortet har vi fått från Brad Johnson i Red Wing, Minnesota.

Aron Karlsson, född den 28 januari 1857 i Bruntorp Västra Fågelvik socken, reste från Kristiania
(Oslo) den 14 april 1882 med fartyget Angelo (agent M A Lea), han hade fått attest för att utvandra
den 25 februari 1882. Resan kostade 240 kronor och 40 öre. I det norska skeppsregistret är hans yrke
arbetare och hans destination Minneapolis. Se vidare artikel på sidan 26.
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Redaktörens ruta
Lång-Kristoffer är uppenbarligen en ana som förekommer i
många antavlor och återfinns dessutom i många böcker och
tidskriftsartiklar. En sådan hade vi införd i förra numret av
VärmlandsAnor. I den förekom en del citat ur några av de
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I det här numret har vi två artiklar som tar sin utgångspunkt i
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SLUMPEN!!
Av Bo Hansson

Nu skall jag berätta vad slumpen har
inneburit för mig.
Jag är född i västra Värmland, närmare bestämt Östervallskog och där
har släkten på min mors sida bott i
många generationer.
Tre av min morfars bröder emigrerade under början av 1900- talet till
Nordamerika och bytte där efternamnet Andreasson till Ovall. Med det
nya namnet fick de en anknytning till
hemsocknen, som på ortens dialekt uttalades Östevall. Då bokstaven Ö inte
finns i engelskan blev det Ovall.
Min fru och jag hade bestämt oss
för att åka till Släktforskarnas hus i
Leksand några dagar. Innan vi reste
dit behövde vi några kompletterande
uppgifter från kyrkböckerna i min
hemförsamling. Jag ringde till pastorsexpeditionen och undrade om det
passade att vi kom nästkommande
tisdag. Enligt kyrkoherde Heed passade det inte så bra men näst nästa
tisdag skulle gå bra.
När den dagen kom, infann vi oss
på pastorsexpeditionen kl. 09.00 men
blev av kyrkoherde Heed uppmanade

att återkomma om en timma eftersom
han just då hade besök. (Expeditionen
består av ett rum samt arkiv.)
Kl. 10.00 infann vi oss åter på
expeditionen där vi blev visade in i arkivet där kyrkböckerna förvarades.
När vi befann oss inne i arkivet
ringde det i telefonen och kyrkoherde
Heed svarade. Efter en stund, hörde
frugan Heed säga att någon Ovall
kände han inte till men däremot
Anders Andreasson som gick under
namnet Post-Anders. (Anledning till
namnet var att han var lantbrevbärare). Frugan sade då till mig ”det
är ju din släkt de pratar om”. Jag var
tvivlande för jag hörde inte samtalet
på grund av min bullerskada.
Frugan skyndade sig ut till Heed
och sade: det är släkt till min man som
efterfrågas.” Ta hit honom svarade
prästen”.
Jag övertog telefonen och fick prata med en man från Göteborgstrakten
som berättade att han på sommaren
hade åkt Hurtigrutten och då träffat
ett Amerikanskt par där frun hade sina
rötter i Norge och mannens morfar var
kommen från västra Värmland. Han

Efterlysning från Värmlands Museum
Känner du till någon värmländsk
familj, som utvandrade till Amerika
i slutet på 1800-talet?
Museet befolkar sin basutställning
”Jag, Herulen” genom att låta människor från olika tider komma fram
och berätta sin historia.
Därför söker nu museet en familj
– mor, far och en dotter på 5-8 år –
kan även vara flera barn – som vi
kan få lite historik omkring.

Hör av dig så snart som möjligt till
kulturhistoriker Helena Röjder,
tel 054-701 19 50, eller till undertecknad
Eva Lejrin, tel 054-701 19 37 eller
054-15 12 97

sökte sina släktingar men de enda
namnen han kände till var Ovall och
Anders Andreasson.
Västkustbon hade lovat paret att
kontakta pastorsexpeditioner i västra
Värmland för att försöka hjälpa till att
hitta svenskamerikanens släktingar.
Av västkustbon fick jag namn och epostadress till det amerikanska paret.
Jag kontaktade dem med det snaraste.
Det visade sig att mannen och jag var
tremänningar.
Amerikanarna berättade att de varit
i Oslo och hälsat på och tyckte att då
var de i stort sett inte mer än ett stenkast från hans morfars hembygd. (ca
12 mil). Hans fru är släktforskare och
vi utbytte forskarresultat, jag fick en
hel stamtavlan på min morfars bror,
ca hundra personer.
Slumpen: Hade vi fått besöka pastorsexpeditionen första tisdagen som
vi planerade, eller om kyrkoherden
inte haft besök så att vårt besök blev
framflyttat en timme hade vi aldrig
fått denna kontakt.

Nytt lösenord
Från och med utskicket av detta
nummer av VärmlandsAnor kommer vi att ändra lösenordet för att
komma in på våra medlemssidor
på VärmlandsRötter.
Det nya lösenordet står angivet
på adressetiketten på det kuvert
som du kanske redan lagt till pappersinsamlingen.
Utifall du inte kan hitta det, kan
du kontakta kilakasa@spray.se
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Katarina Månsdotter och hennes
oäkta barn
Av Britt-Marie Gerdin

Katarina Månsdotter är min mormors
farfars mor. Hon var född ca 1760,
troligen i Springsjön (Bosjön), som
då tillhörde Sunnemo socken.
Hennes ursprung är inte till 100
procent klarlagt, men jag har skäl
att tro att hon är dotter till Måns
Olofsson och Katarina Svensdotter
i Springsjön. Någon födelseuppgift
har inte gått att hitta i tillgängliga
födelseböcker.
Katarina gifte sig den 24 juni 1797
med änkemannen Anders Kullander.
I vigselboken står hon som piga från
Hagälven (Norra Råda). Anders Kullander föddes den 10 januari 1762 i
Nyed, och var son till bokhållaren
Johan Kullander och hans hustru
(klockardottern) Christina Torbjörnsdotter i Upperud.
Anders första hustru, Cajsa Greta
Holm, gifte han sig med i juni 1789.
De fick fyra barn (Johan Gustav,
1789, Stina Maria 1791, Carl 1793
och Anna Greta 1795). Cajsa Greta
dog i mars 1796 endast 35 år gammal. Familjen hade då bott några år i
Noretorp, Sunnemo.
Jag blev lite nyfiken på vem denna
Katarina kunde vara och började
”gräva” i Norra Rådas kyrkböcker.
Ganska snart hittade jag en del oväntade uppgifter i Rådas födelsebok
(C:2 1770-1797).
Den 1 augusti 1781 föddes (det
oäkta barnet) Anna Stina från Risberg (en större gård vid Rådasjön).
I födelseboken står att föräldrarna
var löjtnanten Thomas von Rappolt
och pigan Katarina Månsdotter på
Risberg.
Den 1 januari 1785 föddes ”ett
oägta barn på Risberg” vid namn
Olof. Modern uppges vara pigan
Katarina Månsdotter från Bosjön. I
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födelsebokens kant står att Olof dog
3 januari 1788. När man tittar efter i
dödboken finner man att Olof hade
”efternamnet” Thomasson. Var det
möjligen samme Thomas (von Rappolt) som var far även denna gång?
Den 3 januari 1787 föds ytterligare
ett barn, Cajsa Thomasdotter i Hagälven. Föräldrarna uppges vara Thomas
Jansson och Katarina Månsdotter.
Samma fråga här – vem var Thomas
Jansson? Jag har letat i kyrkböckerna
efter personer med namnet Thomas
och kan konstatera att väldigt få
(nästan inga) män hade detta namn på
den här tiden i dessa trakter. Återstår
i princip bara Thomas von Rappolt.
Min slutsats är därför att det är han
som är far till alla tre barnen.
Jag har lyckats få fram följande om
Thomas von Rappolt:
Han föddes 1749 på Risberg. Föräldrar var Johan Henrik von Rappolt
och Christina Charlotta Geijer. Enligt
en notering i dödboken för Norra
Råda 1790 stupade han i fältslaget
mellan Ryssland och Sverige vid
Savitaipas, 41 år gammal. Han var
då kapten vid Nerike och Wermlands
Regemente, samt Christinehamns
compagnie.
Som en liten kuriositet i sammanhanget kan nämnas att ett av de
dopvittnen som var med när Anders
Kullander (dvs. Katarinas man)
döptes 12 januari 1762 på Molkoms
herrgård var kapten Bengt Gustaf von
Rappolt.
I Norra Rådas första husförhörslängd AI:1 (1783-1792) hittar jag
Katarina Månsdotter tillsammans
med dottern Cajsa hos skogvaktare
Christian Hedström med familj i Hagälven. I Rådas nästa husförhörslängd
AI:2 (1793-1800) är hon noterad i

Hagälven till ungefär 1796. Därefter
anges hon som utflyttad till Noretorp. Det troliga är att hon kom till
Noretorp som piga hos änkemannen
Kullander och hans minderåriga barn.
Ett år senare är de gifta – vilket inte
var ett helt ovanligt ”förlopp”.
1804 flyttar familjen till Nyed och
bosätter sig i Hedås. Då har makarna
hunnit få två gemensamma barn, Anders 1799 (min mormors farfar) och
Anna Greta 1803. Som piga i huset
finns Cajsa Tomasdotter.
Men vad blev det av Anna Stina?
Jag sökte rätt på Katarinas förmodade
föräldrar i Springsjön och hittade
följande:
I Springsjön (Sunnemo socken,
Norra Rådas husförhörslängd AI:1)
bor dagkarl Måns Olsson med sin
hustru Catharina och dotterdottern
Anna Stina. Måns dör 1785 och hans
hustru Catharina flyttar med barnbarnet Anna Stina till Gustav Adolf där
döttrarna Lena Månsdotter och Anna
Månsdotter bor med sina respektive
familjer.
Enligt Gustav Adolfs husförhörslängd AI:1 för åren 1786-1792
alternerar Catharina och dotterdottern
Anna Stina sitt boende mellan dottern Anna i Upslo och dottern Lena
i Sättersta. Catharina dör i oktober
1799 och Anna Stina ”försvinner” ur
Gustav Adolfs husförhörs-längder.
Nästa gång jag stöter på Anna Stina
är hon dopvittne när halvsystern Anna
Greta Kullander döps den 18 februari
1803 i Noretorp. Hon är då antecknad
som piga i Noretorp, vilket alltså
kan betyda att hon flyttade hem till
sin mor i samband med mormoderns
död.
Anders Kullander dör 1808 i ett
slaganfall, 47 år gammal och lämnar
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efter sig ett dödsbo där skulderna är
dubbelt så stora som tillgångarna. En
notering i makens bouppteckning från
1809 förbryllar något. Så här står det
(med reservation för ev. feltolkning
av den inte alldeles lättlästa texten):
”Enkan Catharina Månsdotter
påminde at aflidne mannen uttagit af
hennes arf, som hon skolat innehafva
hos Prosten Piscator i Elfwedalen, till
en summa af (……svårtolkad text),
men hade ej något bewis derpå, utan

lofwat det förskaffa från Brukspatron
C.F. Geijer på Uddeholm, då förmyndarna för de omyndige och änkan
framdeles får härom öfverenskomma
huru och på hwad sätt hon dessa penningar kan antingen af fastigheten
eller lösören utbekomma.”
Hur det gick med det innestående arvet vet jag inte. Katarina blev
ensamstående med fyra av barnen
boende hos sig – de gemensamma
barnen Anders och Anna Greta, samt

Ett av torpen i Springsjön. Ägdes på 1960-talet av Billerud.
Kanske Katarina föddes på detta ställe?

mannens söner Jan och Carl. Piga i
huset är Cajsa Thomasdotter. Katarina
avlider 1816 i feber, 56 år gammal.
Hur gick det då för Anna Stina
och Cajsa?
Anna-Stina tjänade som piga
i olika hushåll i Nyed fram till sin
död 14 oktober 1857. Hon bodde
sina sista år hos halvsystern AnnaGreta och hennes man Erik Jansson
i Ängebäcks-torp, Nyed. Anna-Stina
fick inga barn.
Cajsa gifte sig aldrig hon heller,
men födde en son Anders (Nilsson)
den 25 januari 1816. Året därpå 1817
flyttade hon och sonen till Väse, där
hon tjänstgjorde som piga på olika
gårdar tills hon avled den 13 maj 1852
i Helgetorp (Väse). Sonen Anders
flyttade till Östra Fågelvik och gifte
sig med Stina Andersdotter 1849. I
september 1850 föddes deras dotter
Kajsa Maria. Anders blev änkeman
1862. Tyvärr har jag inga uppgifter
om hans vidare öde och jag vet inte
hur det gick för Kajsa Maria.
Är det någon som kan berätta
mer om dessa personer eller annat i
anslutning till denna historia, vill jag
gärna att ni hör av er.
E-post: per.gerdin@swipnet.se

Foto: Britt-Marie Gerdin

Sven Haages

Örnbergska samlingen digitaliserad

magnum opus

Förste chefen för landsarkivet i Vadstena, Victor Örnberg, är bekant för
sitt bokverk Svenska ättartal.
Det är inte dessa som digitaliserats,
utan en rad andra handlingar. De har
tidigare inte varit tillgängliga men
finns nu för den som har abonnemang
hos SVAR där det finns ytterligare
information.

Brunskogs, Mangskogs och Bodas
officiella befolkning 1503 – 1761 är
nu färdig.
Den baseras på samtliga längder
som över huvud taget finns i Värmland. Mestadels skattelängder, men
även militära och juridiska längder.
Som oftast i dessa gamla källor är det
enbart husfadern som anges. Bra att
ha som komplement till domboken.
I år har även utkommit en avskrift av
Brunskogs Husförhörslängder 1760
– 1799. Den boken kommer snart att
finnas på Arkivcentrum.

Saxat ur Rötter

Släkter på M - N Ma - mo Macklin, Magnell,
Malm & Malmberg, Malmling, Malmenius,
Malmberg, Malmenius (Söderhjelm, Cedercrantz), Malmgren, Malmsten, Malmström,
de Malsy (el Malsi), Marelius, Martin (Olof
Rudbeck), Martin, Martinau, Maschell, Medberg, ..............
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Lång-Kristoffers släktnamn
och svåger
Av Monica Fogelqvist

Med anledning av artikeln i förra numret av VA om Sundsjöfinnarna har vi fått in följande klarläggande:
Om Lång-Kristoffer i Sundsjön har
det skrivits mycket, och inte är det
väl konstigt med tanke på att han och
hans familjemedlemmar var intressanta på många sätt. Även jag har
ägnat tid åt att försöka kartlägga delar
av familjen, dels av eget släktintresse
men även för att familjen har lämnat
en hel del avtryck i domböckerna.
Jag har dock inte fördjupat mej
alltför mycket i alla individernas
öden, eftersom de var väldigt många
och så småningom rejält spridda,
utan hållit mej till de som levde och
verkade i Filipstads bergslag.
Som Anita Fredh skriver i sin artikel, var det sällan de finska invandrarna fick behålla sina släktnamn i
”mina” trakter, utan jag har bara sett
Lång-Kristoffers ättlingar med sina
patronymikon. Aldrig med något
släktnamn.
Däremot var präster och skrivare
längre västerut mer generösa, vad
det verkar, så i Värmlands västligare
delar och i Norge, kan man faktiskt
stöta på ett finskt släktnamn här
och var. Detta var ett faktum som
Arne Östman fann, och baserat på
de släktnamn som Lång-Kristoffers
efterkommande boendes i väster bar,
tyckte sig Arne kunna dra slutsatsen
att Sundsjöfamiljens släktnamn var
Honkainen. Detta berättade han för
mej redan för mer än 9 år sedan, och
jag har aldrig funnit något skäl till
att tvivla på hans omdöme. När jag
* Utdrag ur domstolsprotokoll.
Vi har markerat
citatet.
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senare kom i kontakt med den norske
forskaren Jan Myhrvold, visade det
sig att han faktiskt hade skriftliga
belägg för att Kristoffers ättlingar
kallades Honkainen.
Så för mej finns ingen osäkerhet ifall
Kristoffers släktnamn var Havuinen
eller Honkainen. Den osäkerheten
finns inte enligt min uppfattning, utan
vi kan med största säkerhet sluta oss
till att familjen i Sundsjön hette Honkainen, och det är ytterst olyckligt
om dessa tvetydigheter i namnfrågan
fortsätter att cirkulera.
Att Kristoffer hade intressen i
Ljusnarsberg är helt uppenbart. Det
tyder det faktum att han gick till Tappen 1641 (1) för att hämta sig en ny
hustru på, och att han några år senare
(1647) (2) uppträdde som pretendent
till ett torp i Björkesund.
Och här kommer vi till nästa
uppgift som stör mej, nämligen att
Påvel Andersson kallas Kristoffers
farbroder. I domstolsprotokollet står
klart och tydligt ”...föregifuandes sin
wärbroder Påfuell Andersson samma
torp af roten och ödemarck ...” *. Det
står ”wärbroder” och inte ”farbroder”
vilket förändrar hela bilden av Kristoffers bakgrund: ingenting säger att
Jöns patronymikon var Andersson,
utan det var en svåger till Kristoffer
som hette Påvel Andersson.
Man kan fortsättningsvis fundera
på om den Jöns Larsson som sålde
torpet i Björka den 20 juni 1608 (3)

till Nils Hindriksson, var far till
Kristoffer och eventuellt svärfar
till Påvel, och detta bör naturligtvis
undersökas!
Sedan slutet av artikeln, där ett
par av Kristoffers efterkommande i
Rämmen säges ha tagit namnet Hök
(Haukka) av olika anledningar. Jag
undrar då naturligtvis vad källan till
det är? Jag har aldrig sett det namnet
på någon av Kristoffers ättlingar i
Rämmen trots att jag lusläst domböcker, mantalslängder och kyrkböcker för trakten. Ja, Hök fanns i
Långbansände inte så väldigt långt
från Rämmen, och ja, det kan finnas
en koppling mellan Lång-Kristoffers
sonson Sigfrid Erssons hustru Kerstin
och Långbansände. Men var finns
namnet skrivet?
Visst kan jag ha missat om det stått
Hök någon enstaka gång i t.ex. mtl,
men finns inga fler belägg än så, har
jag svårt att tro på påståendet att en
stolt och ”mäktig” finne som Sigfrid
skulle kalla sig för något annat än sitt
släktnamn Honkainen. Släktnamnen
var nämligen något mycket viktigt
och personligt för finnarna, ingenting
som man lättvindigt bytte ut utan
orsak.
1) Ljusnarsberg C:1
2) Nya Kopparbergs häradsrätt 1647, vt
sid. 33
3) Nya Kopparbergs häradsrätt 1647, vt
sid. 32
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Carin Widén - en forskarprofil
Av Åke Hörnqvist

Carin Widén omgiven av släkt på väggarna och i datorn. Foto: Åke Hörnqvist

I vintras pratade jag vid ett tillfälle
med Lars Gunnar Sander – vår mångårige fd ordförande.
Jag nämnde då bl a att jag planerade
att besöka Carin Widén i Kristinehamn. ”Det tycker jag låter utmärkt.
Henne skulle man kunna kalla svensk
mästare i släktforskning” var Lars
Gunnars kommentar. Det där med
svensk mästare tog jag mera som
ett skämt men nu, efter att ha besökt
henne, inser jag att det nog låg mest
allvar bakom. För vem annan kan ha
samlat på sig ett register omfattande
300.000 personuppgifter.
Det hela började med en nyfikenhet
på mammas släkt. Som flicka hette
hon Biloch och det kan man ju förstå
att det ovanliga namnet lockade till
efterforskningar. Efter att ha gått en
kurs i släktforskning i Karlskoga 1971
började hon forska i mammans anor.
Det utvecklade sig ganska snart

till att bli en mer allmän forskning i
vallonsläkter i Hällefors/Grythyttan.
Därefter vidtog en genomgång av
alla smedsläkter i samma geografiska
område.
Via sin farmor, vars farfars farfar
hette Johan Schröder, har hon kommit in på samma släktträd som många
av våra stora värmländska författare.
Hennes farfar kom från Finnerödja
och på den grenen fanns det gott om
soldater.
Eftersom utrymmet inte tillåter en
närmare presentation av innehållet i
Carins register, får jag hänvisa intresserade till släktforskarkatalogen på
förbundets hemsida samt dito på vår
egen hemsida. Rent geografiskt ligger tyngdpunkten i östra Värmlamd,
västra Närke och norra delen av fd
Skaraborgs län.
Utöver kyrkböcker, mantalslängder etc, har Carin också ägnat flera år

åt att renskriva tingsprotokollen från
Grythytte härad. Resultatet har blivit
3.000 tättskrivna A4-sidor.
De omfattar åren 1641 – 1787 med en
lucka för åren 1721 – 1754.
Jag förmodar att det finns en del
släktforskare och hembygdsforskare
som gärna skulle vilja ta del av detta
material. Därför väckte jag tanken att
göra en inskanning av sidorna.
Med hjälp av dagens texttolkningsprogram skulle man då också kunna
göra protokollen sökbara. Carin lät
väl lite tveksam, eftersom hon då
gärna ville göra en del kompletteringar med bl a uppgifter om mynt
och mått.
Men om intresset är tillräckligt
stort kan det kanske bli av. Här intill
har jag gjort ett utsnitt ur en av de
3.000 sidorna. Som framgår av nedanstående exempel, har Carin gjort en
bokstavstrogen avskrift.
Carin använder ”Holger” för att
dokumentera sina antavlor. Sedan
hon för några år sedan blev pensionär, har hon ägnat en hel del tid åt att
komplettera uppgifterna i ”Holger”
med data från personakterna i hennes gamla kortlådor. När man som
jag haft möjlighet att se mängden av
lådor, förstår man att det arbetet kommer att ta sin tid.
För att öka intresset för släktforskning i Kristinehamnsområdet,
har Carin tillsammans med tre andra
erfarna forskare startat upp en lokalavdelning till Värmlands släktforskarförening. Den skall fungera som
en lokal plattform i Kristinehamn
för erfarenhetsutbyte, rådgivning,
föreläsningar o dyl.

7
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Släkten i kartor
Av Stefan Nilsson

Släktforskning är på många sätt en
kombination av historia och kulturgeografi – det blir en karta över vilka
människor som bott var under olika
tider.
Historiska kartor i allmän bemärkelse visar inte sådant med samma
upplösning i vare sig tid eller person.
Med dem kan man dock istället gå
mer på tidsdjupet av en plats: en enskild gård, en by eller en bygd.

Historiska kartor
Historiska kartor kan vara svåråtkomliga eftersom de gjorts i få exemplar
och ofta förkommit.
Sveriges lantmäteri inrättades
1628 av Gustaf II Adolf med Anders
Bure som dess förste chef (senare adlad Andreas Bureus). De första systematiskt upprättade kartorna var de så
kallade geometriska jordeböckerna,
gjorda i ett exemplar och inbundna.
Från 1750-talet inrättades skiftesprocesser eftersom jordägorna var
splittrade och därmed svåra att bruka
effektivt. Storskifte (1757), enskifte
(1807) och laga skifte (1827) avlöste
varann och Sverige fick därmed ett
omfattande storskaligt kartmaterial.
Som princip gjordes ett original
(koncept) av en skifteskarta och två
kopior (renovationer). Originalet
placerades på länslantmäterikontoret,
den ena kopian på rikslantmäteriet i
Stockholm och den andra kopian i den
skiftade byn.
I 1800-talets stadsbränder (Karlstad
1865) förstördes många kartarkiv. Ute
i byarna har kartorna ofta förkommit
genom olämplig förvaring, bränder,
folk som flyttat, städning med mera.
Det medför att de enda skifteskartor
som bevarats oftast är kopiorna på
rikslantmäteriet.
Lantmäteriets huvudkontor utlokaliserades till Gävle. I deras
8

forskningsarkiv finns en skatt av ca
220.000 kartor förvarat. Just nu pågår
en process av digitalisering och arkivläggning av dem till Riksarkivet.
Det gör att kartorna får en god
chans att överleva för lång tid framöver, samtidigt som tillgängligheten
ökar eftersom det går att titta på de
digitaliserade kartorna via Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se
Î Historiska kartor). Arbetet fortgår
i etapper, så ännu går det inte att hitta
alla kartor och därmed heller inte alla
personer. Främst är de geometriska
jordeböckerna ännu inte digitaliserade och inte heller handlingarna till
laga skifteskartor.
Men det finns ändå mycket att
hitta för släktforskaren. Flertalet storskifteskartor finns digitaliserade och
omfattar även redogörelsen för hur
skiftet gick till, vilka som var delägare
och vilka ägor de fick.
Oftast är det män som står som
ägare, men ibland ser man även
kvinnor som hemmansägare. Ibland
är dessa angivna som änkor, ibland
som hemmansägare. Likadant kan det
ibland stå ”N N:s sterbhus” eller ”N
N:s omyndige barn” och liknande när
den manlige hemmansägaren nyligen
avlidit. Ofta är det då någon (manlig)
släkting eller granne som representerar sterbhuset eller barnen.
Ibland kan det vara svårt att placera
en historisk släkting till en specifik
gård i en by och då kan kartorna
vara ett hjälpmedel. I de äldre kartorna är det oftast bara gårdstomterna
som syns, ibland med en symbol
för bostadshusen, medan enskilda
byggnader har ritats ut på laga skifteskartorna.
Kartorna och min släkt
För egen del sökte jag släktingar i
hemmanet Ärtviken i Långseruds

socken. Min farfar föddes där 1888
och hans far före honom 1849. Min
farfars farfar Johannes föddes dock
i Norane 1825 och flyttade alltså till
Ärtviken, vid någon tidpunkt. Och till
någon gård i Ärtviken. Men vilken?
Det finns fyra kartor över Ärtviken,
varav de tre äldsta är intressanta:
storskifte av inägor 1792, storskifte
av skogsmark 1807, laga skifte (av all
mark) 1841 samt den så kallade Hembygdskartan från 1880-talet. Denna
kartserie upprättades 1880-95 som ett
underlag (koncept) i skala 1:20.000
för Häradsekonomiska kartan i skala
1:50.000.
Eftersom Johannes Nilsson kom
till Ärtviken mellan 1807 och 1849
så är de två äldre kartorna egentligen
ointressanta. För att kunna lokalisera
gården, för att se om det var en gammal eller yngre gård, så blir det ändå
intressant för mig att se även den
äldre bebyggelsebilden – vad var det
för plats Johannes och hans familj
kom till?
Jag ska här inte dra hela processen
med så kallade historiska kartöverlägg och hela släktutredningen; mer
om sådant finns att läsa på min hemsida (www.arstuga.se/antikva).
Johannes, Nils och min farfar Vilhelm bodde och levde delar av sina liv
på den gård som på lagaskifteskartan
har littera A. Denna gård saknas på
storskifteskartan 1792 och bör alltså
ha tillkommit däremellan; kanske var
det till och med Johannes som byggde
upp gården, det har jag inte fördjupat
mig i – ännu.
På sin ålders höst fick Johannes ett
bostadshus längre ner mot Stora
Bör, som därav kallades Sjön. Huset
Sjön finns med på Hembygdskartan
men inte på laga skifteskartan. Min
bedömning är därför att denna bostad byggdes under första halvan av
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Utsnitt ur laga skifteskartan över Ärtviken 1841.

1880-talet. Det var antagligen då som
min farfars far Nils tog över gården.
Idag är de flesta husen i Ärtviken borta. Inte ens husgrunderna efter byggnaderna till min farfars födelsegård
syns idag. Den enda husgrund man
kan se är den av hembygdsföreningen
skyltade Sjön. Nils och hans fru,
byskolelärarinnan Hedvig Leufstedt,
sålde 1914 gården till Svaneholmsbolaget och flyttade med ett par av
barnen till Kåled i Svanskog.
Min farfar blev lärling i tapetseri
och sadelmakeri i Malmö, innan han
1917 flyttade till Värmskog med sin
fru Hanna Sandström, född 1891 i
Rönninga, Källbyn.
Personerna lever dock kvar genom
mitt och andras intresse, och deras
byggnader genom de historiska kartorna.

Mina släktingars kulturgeografi fascinerar mig till den grad att jag håller
på med en krönika om deras liv och
rörelser i rummet. I den krönikan
kommer kartorna att spela stor roll,
både relaterat till personerna och
platserna.
Ärtviken enligt Hembygdskartan,
ca 1880-95.

Ett trevligt ställe att
besöka!
I tjänsten Historiska Kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt.
Här finns mer än en miljon
historiska kartor från hela
Sverige!

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
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Kjell Åberg – hammarsmeder
Värmland och Dalsland och genom
åren skapat ett register omfattande 77
500 personer. Själv betraktar sig Kjell
Åberg endast som förädlare av denna
kvarlåtenskap samt informatör, för att
sprida kunskap om detta omfattande
material.
I linje med denna ambition skall
jag själv i punktform relatera några
av inslagen i föredraget för att därmed antyda föredragets inriktning.
Kjell Åberg.
Foto: Olle Andersson

I år hade vi inbjudit Kjell Åberg som
föredragshållare vid föreningens
årsmöte.
Han inledde med en referens till
framlidne Sven Myhl, som under
mer än 50 år forskat om smeder i

•
•
•
•
•
•
•

Smedernas vardag
Olika yrkeskategorier
Järnhanteringens tekniska
utveckling och geografiska
utbredning
Valloninvandringen
Källor för smedforskningen
Några specifika problem med
forskning i vallonsläkter
Smednamn i Värmland och
Dalsland

Det fullständiga namnet på Kjell
Åbergs CD-skiva är: Smeder i Värmland och Dalsland 1650 – 1895. Den
senaste versionen (ver. 6) innehåller
86 500 personer och kostar 300 kr.
Vill du veta mer om skivan, kan du
ringa honom på tel. 0530-126 56 eller
mejla till kgdata@telia.com
Föreningen för Smedsläktforskning (FFS) har givit ut Smedskivan. Version 5 innehåller 140 000
personer och kan beställas via
Sveriges Släktforskningsförbund:
www.genealogi.se
Åke Hörnqvist

Ett kvinnoöde i Sunne församling
Av Kurt Gustavsson

Jag fick se en gammal anteckning jag
gjort från 1994. Jag tror det var från
en tidning: Kvinnors hälsa.
I den refererades en Folkhälsorapport och där nämndes Marit från Östra
Ingersby i Sunne som hade fått sju
barn inom tjugo månader. Jag åkte
till arkivet och forskade och här är
hela historien.
Den 15 november 1800 föds i Östanbjörke, Sunne församling en flicka
som får namnet Marit. Föräldrarna
är bonden Lars Persson och hustrun
Britta Olsdotter. Den 26 december
gifter sig den 19-åriga Marit med
bondsonen Olof Jansson i Östra Ingersby i Sunne församling. Brudgåva
är 50 lod silver.
10

Efter nära 15 års äktenskap dör maken
den 10 mars 1834. Marit och Olof har
inga barn. Jag har lusläst födelseboken 1819-1834. Det finns ingen född
eller dödfödd.
Den 25 mars 1835 vigs änkan
med drängen Nils Andersson som
hade kommit till gården 1833. Det
var bråttom för redan dagen efter
föder Marit tvillingar. Den 26 mars
föds Lars och Anders. Anders dör
två dagar senare och Lars dör efter
ytterligare två dagar.
Drygt ett år senare, den 4 april
1836, föder Marit trillingar Maria,
Cajsa och Britta. Maria dör efter
en dag, Britta efter tre dagar och
slutligen dör Cajsa den 13/4 1836.

Redan 13 november samma år, 1836,
7 månader efter förra födseln, föder
Marit återigen tvillingar: Maria och
Britta som båda dör samma dag den
13/11 1836.
Marit har alltså fött sju (7) barn
inom 1 år och 8 månader (20 månader).
Den 18 mars 1838 dör Marit Larsdotter 37 år, 4 månader och 3 dagar
gammal. Dödsorsak: lungsot.
Om jag inte tar helt fel så var det
nödår på 1830-talet.
Källor:
Sunne husförhör A24, A26, A28. A32,
34, 36 och 38
Sunne Födda, vigda, döda C8, C9
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Lång-Kristoffers finske slektsnavn:
Honkainen!
Av Jan Myhrvold
Den gamle ”sannhet”
Det er kjent for mange at gamle feil som har stått på trykk, spesielt i bøker, er vanskelige å rette opp.
Usannhetene rundt finnen Kristoffer Jönsson i Sundsjön, også kalt Lång-Kristoffer, er et godt
eksempel på dette. En mengde forskere har ikke satt kildekritikk høyt nok, og bidrar til at gammel
vranglære sprer seg gjennom diverse bøker, artikler og innlegg.
Senest i artikkelen «Sundsjöfinnarna», 1 hvor Anita Fredh i andre avsnitt siterer Olof Mattssons
slektsbok 400 år i finnmarken, en släktkrönika: «Pitkä Risto Havuinen eller Lång-Christoffer var en
arg och bister karl.» 2
Opprinnelsen til sitatet er atskillig eldre enn slektskrøniken. Den gamle og misvisende påstanden
om at Lång-Kristoffers slektsnavn var Havuinen er vanskelig å ta livet av og påstanden har nok en
gang oppstått fra de døde, selv om den vel strengt talt bare har vært skinndød. Feilen vil fremdeles
være å finne i mange bøker og tidsskrifter. I denne artikkelen skal jeg vise at det faktisk aldri har
eksistert noen dokumentasjon for at Havuinen var Lång-Kristoffers slektsnavn. Det hele var
opprinnelig en ren misforståelse.

Lång-Kristoffer
Den myteomspunne Kristoffer Jönsson var sannsynligvis født rundt 1590, siden hans sønn Mickel er
nevnt Älvdal härads dombok allerede i 1641. I følge hans egne ord, sitert i en rettssak i 1673, var han
født i «Rantasalmi nära Nyslott». 3 Arne Östman dokumenterer i sin bok Lång-Kristoffer at han fikk
tillatelse til å slå seg ned i Sundsjön allerede 1618. 4 Lång-Kristoffer er en person som er relativt
tydelig i samtidige kilder. Spesielt rettssakene mellom Lång-Kristoffer og brukspatron Johan
Karlström ved Uddeholms bruk har bidratt til å gi et negativt bilde av ham. Det er ingen tvil om at han
hadde en sterk personlighet, men at han i nyere tid oppfattes som spesielt arg og bister skyldes nok at
vi kjenner ham fra rettssakene der han forsøkte å hindre bruket i å overta gården hans i Sundsjön. Den
store interessen rundt Lång-Kristoffer skyldes at han har svært mange etterkommere i dag. Dette er
igjen en følge av at han hadde minst 14 barn og at få eller ingen i neste generasjon var barnløse. LångKristoffer døde i 1663. 5

Litt om finske slektsnavn
I østre Finland har det eksistert arvelige slektsnavn blant bønder og allmue helt siden middelalderen.
Mange av navnene eksisterer fremdeles i Finland. Skogfinnene som innvandret til Sverige og seinere
til Norge i løpet av 1600-tallet kom fra disse områdene, og det var like naturlig for dem å bruke sine
slektsnavn som det er for oss i dag. 6 Slektsnavnene er til stor nytte i genealogiske undersøkelser, og
kan i mange tilfeller fungere som fasit på slektssammenhenger hvis de brukes riktig. Genealogisk
identifikasjon og bruk av finske slektsnavn er for øvrig mitt spesialfelt, hvor jeg arbeider med
kartlegging av den indre migrasjonen innenfor den skogfinske etnisiteten.
Denne artikkelen er ikke ment å være en fullstendig slektshistorie for Lång-Kristoffers slekt, og jeg
kommer kun til å vektlegge opplysninger som er vesentlige for å avdekke hans slektsnavn. Jeg går
derfor ikke i detalj på andre personer enn de som er relevante for slektsnavnsspørsmålet.
1

Anita Fredh: «Sundsjöfinnarna», Värmlands anor 1/2008, s. 10f.
Olof Mattsson: 400 år i Finnmarken - en släktkrönika (Sunnansjö, 1996), s. 31.
3
Arne Östman: Lång-Kristoffer. Berättelsen om en finsk nybyggarfamilj i 1600-talets Värmland (Karlstad,
2002), s. 9.
4
Östman 2002, s. 10.
5
Östman 2002, s. 73.
6
Slektsnavnene ble vanligvis ikke brukt i skandinaviske skriftlige kilder, men eksisterte likevel så lenge det
finske språket var i bruk.
2
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Feilens adresse
Utover på 1970- og 1980-tallet fikk det skogfinske miljøet en tilvekst av forskere som stilte kritiske
spørsmål til gamle teorier om finske slektsnavn. Kanskje hadde flere sett feilen om Lång-Kristoffer
tidligere, men den første som publiserte noe for å rette opp var Lars-Olof Herou i 1988. Han ga en god
forklaring på hvordan misforståelsen oppstod i nr. 2 av sin artikkelserie «Finska släktnamn i
Bergslagen»:
Maximilian Axelson kallar Christopher i Brunnberg för Vild-Havvonen i skriften ”VesterDalarne” utgiven 1855. Axelson redogör redan 1852 i ”Vandring i Wermlands Elfdal och
Finnskogar” för sägnerna kring Lång-Christopher i Sundsjön och Per Hackran. 1875 skriver
Herman Hofberg om Per Hackran och hans stridigheter med Kristoffer Havvonen, som där
kallas Vild-Havvonen. Det tycks vara den första sammanblandningen. Samtliga skrifter som
därefter utkommit och behandlat Christoffer Jönsson i Sundsjön har gett honnom släktnamnet
Havuinen, utan att ange källan. Lång-Christophers riktiga släktnamn är inte helt klarlagt ännu,
7
men jag hoppas kunna återkomma til det.

Allerede i 1888 ble feilen fra Herman Hofberg forsterket ved at Petrus Nordmann ordrett brukte hans
opplysninger i sin vitenskapelige avhandling Finnarna i mellersta Sverige. På 1900-tallet har kjente
finnskogforskere som Albert Palmqvist 8 og Richard Broberg 9 gått i samme felle. Det er altså ikke
bare den uerfarne forsker som tar snarveier og slurver med kildekritikken. Olof Mattsson og Anita
Fredh er ikke i dårlig selskap i så måte.
Tilbake til sammenblandingen: Det er slett ikke vanskelig å skille Kristoffer Havuinen fra LångKristoffer. Kristoffer Tomasson Havuinen som slo seg ned i Brunnberg på slutten av 1680-tallet var
født ca 1650, 10 og således 55-60 år yngre enn Lång-Kristoffer. Brunnberg og Sundsjön ligger heller
ikke så nært at det geografisk er grunn til sammenblanding. I dag fins det ingen seriøse forskere som
holder på Havuinen-teorien, men det vil garantert dukke opp folk også i fremtiden som siterer de
gamle andrehåndskildene.

Flere forsøk på å rette opp
I neste nummer av Finnmarken förr och nu (1/1989) skriver Herou, under en gjennomgang av navnet
Honkainen i «Finska släktnamn i Bergslagen 3», at mye tydet på at Lång-Kristoffers slektsnavn var
Honkainen. Arne Östman var mer forsiktig i sin bok om Lång-Kristoffer, men også han pekte på
forbindelse til Honkainen.
Seinere har både Jan-Erik Björk 11 og undertegnede 12 gjort forsøk på å lede folk inn på den rette vei
via innlegg på Sveriges släktforskarförbunds diskusjonsforum Anbytarforum på internett.

Lång-Kristoffers slektsnavn kan bevises
Gjennom genealogiske analyser er faktisk mulig å bevise hva Lång-Kristoffers slektsnavn var. Vi er
så heldige at finnen Carl Axel Gottlund (1796-1875) besøkte Bergslagens finnmarker i 1817 og Solør
og Värmlands finnskoger i 1821. Ved besøket i 1821 registrerte han systematisk finske personer med

7

Lars-Oluf Herou: «Finska släktnamn i Bergslagen 2», Finnmarken förr och nu 2/1988 (Ludvika, 1988), s. 10.
Albert Palmqvist: «Om Sundsjö- och Älgsjöfinnarna. Ur 1600-talets skattelängder och domböcker»,
Bergslagen i ord och bild, vinternr. 1938-39 (Filipstad, 1938), s. 17-23.
Albert Palmqvist: «Finnbygdstudier», Finnkultur 2/1981, s. 28.
Albert Palmqvist: «Rämmens bergsmansgård», Finnkultur 2/1982, s. 6 ff.
9
Richard Broberg: Finsk invandring til mellersta Sverige (Uppsala, 1988), s. 79.
10
I Kristoffers dødsnotis fra 1728 skrev presten at han var 80 år. Kristoffer hadde barn født sist på 1670-tallet.
Han stod i manntall for Kringsberget i Södra Finnskoga (datidens Dalby) fra 1677 til 1688 og i Brunnberg kom
han inn i manntallene fra 1690. Hans datter Karin ble født i Brunnberg 4. mai 1689.
11
Jan-Erik Björk: Innlegg på Anbytarforum <http://aforum.genealogi.se/discus/>.
-Innlegg postet 5. november 1999, 23. januar og 25. januar 2003, under: Landskap, Värmland, Efterlysningar,
Lång-Kristoffer Havuinen från Sundsjön.
-Innlegg postet 6. august 2006, under, Landskap, Dalarna, Malung.
12
Jan Myhrvold: Innlegg på anbytarforum <http://aforum.genealogi.se/discus/>.
-Innlegg postet 16. mai 2006, under: Landskap, Värmland, Gåsborn.
8
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slektsnavn, 13 og i sognene langs grensen i østre Hedmark og nordvestre Värmland kan vi finne ca 2
900 personer med finsk slektsnavn i hans oversikter. Metoden jeg og enkelte andre har brukt, går ut på
å følge Lång-Kristoffers etterkommere til 1817 og 1821 for å se om de er nevnt i Gottlunds
slektsnavnsoversikter. Ikke overraskende fins det ingen etterkommere etter Lång-Kristoffer som kalte
seg Havuinen i hans oversikter. Derimot fins det flere personer, i forskjellige grener, som kalte seg
Honkainen. Jeg skal vise noen av dem senere.
Lång-Kristoffer Jönsson hadde åtte kjente sønner som slektsnavnet kunne ha gått i arv gjennom.
Jeg har funnet personer med navnet Honkainen på etterkommere etter de tre sønnene Mickel, Erik og
Daniel. De andre brødrenes mannslinje-etterkommere er ikke nevnt med slektsnavn i Gottlunds
oversikter eller andre relevante kilder. Lars-Olof Herou resonnerte seg fram på en tilsvarende måte
allerede i 1989. Jeg skrev i 2000 artikkelen «Honkainen, Kanainen og Lehmoinen. Hvem er hvem i
Järpliden» hvor jeg dokumenterte at slektsnavnet til Järplidens rydningsmann, Mickel Kristoffersson,
var Honkainen og ikke Kanainen som enkelte hadde påstått. 14 Slekten Kanainen kom først til
Järpliden på 1720-tallet. 15

Mickel Kristofferssons etterkommere med finsk slektsnavn

Mickel stod i manntall for Sundsjön fram til 1653. 16 Han slo seg ned i Järpliden i Södra Finnskoga,
hvor han var manntallsført som Mickel fra 1654 17 til 1657, som Mickel Kristoffersson 1658 og 59, og
på nytt som Mickel i 1661. I 1662 står Annika i Mickels sted og det betyr sannsynligvis at Mickel
døde dette året eller året før. Annika ble så gift med Kristoffer Henriksson, som står i manntallene for
Järpliden mellom 1664 og 1676. Først i 1678 kom sønnen Pål inn i manntallet for Järpliden 18 og vi
finner ham der helt fram til 1712. Det som beviser at Pål var sønn av Mickel Kristoffersson, er en
rettssak fra 1685 på høsttinget i Älvdals härad hvor vi hører om «Christopher Hendricksson och hans
Stiufson Pål Mickelsson». I rettssaken kommer det fram at Kristoffer Henriksson hadde lånt rug mens
Pål var umyndig, og at Pål hadde sin farsarv i Järpliden. Pål ble i 169719 gift for andre gang med Berte
(Britta) Andersdatter, født 1669 i Lauvhaugen på Grue Finnskog, 20 av slekta Räisäinen. I 1713 står
«enkan Britta» og Mickel Pålsson som nye i manntallet. Mickel Pålsson var født i Pål Mickelssons
første ekteskap 21 og står videre i manntallene for Järpliden i perioden 1713-1740. Med dette er vi over
i perioden med bevarte kirkebøker, hvor vi blant Mickels sju barn skal konsentrere oss om Lars (17161774) og Sigfrid (1725-1773), siden vi her finner kunnskap om familiens finske slektsnavn.

Bilde 1. Fra Pål Mickelssons vielse med sin andre hustru, Berte Andersdatter.

Carl Axel Gottlund: Dagbok över mina vandringar på Wemlands och Solörs finnskogar 1821 (Malung 1986),
s. 174: «Jag skrev alltid upp de gamla finska släktnamnen i gårdarna, hvilka redan begynte på att
förglömmas....».
14
Jan Myhrvold: «Honkainen, Kanainen og Lehmoinen, hvem er hvem i Järpliden?», Finnkultur 3/2000, s. 24ff.
Sigurd Bograng mente Mickel var av slekten Kanainen. Jarl Ericson brukte hans opplysning i sin bok «Finnar i
Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra och Norra Finnskoga».
15
Jan Myhrvold: «Løsning av slektsgåter i vest», Finnkultur 3/2007.
16
SRA, Länsräkenskaper, Mantalslängder 1653, Örebro län, Färnebo socken, Motjärnshyttan, pag. 776.
17
SRA, Länsräkenskaper, Mantalslängder 1654, Värmlands län, Dalby socken, Järpliden, pag. 951.
18
SRA, Länsräkenskaper, Mantalslängder 1678, Örebro län, Dalby socken, Järpliden, pag. 143.
19
VA, Dalby kyrkoarkiv, Dalby kyrkobok 1694-1755 (C:1), s. 217.
20
Finnemanntallet 1686. Red. av Erik Opsahl og Harald Winge, utgitt av Kjeldeskriftfondet (Oslo, 1990), s. 90.
21
Hans mor er i dag ikke kjent.
13
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Lars Mickelsson ble i 1752 gift med Lisbet Josefsdotter, født 1732 i Aspberget, 22 av den finske
slekten Sorsa. De flyttet til Varåholla (Nyhus) på Trysils Finnskog i Norge hvor de bodde da
ekstraskatten ble krevd inn i 1762. 23 Da de fikk sin datter Berte i 1761 står farens navn i kirkeboka
som Lars Honken. 24 Dette er den eldste samtidige skriftlige forekomst av finsk slektsnavn på LångKristoffers etterkommere. Lars var hans sønesønns sønnesønn.

Bilde 2. Fra Trysils kirkebok 1761: «Lars Honkens B. N. Berte»

Forenklet oversikt over Mickels Honkainen-etterkommere nr. 1:
Mickel Kristoffersson f ca 1620
Pål Mickelsson f ca 1657
Mickel Pålsson f ca 1690
Lars Mickelsson f 1716, kalt Honken i Trysil 1761

Sigfrid Mickelsson ble gift 1755 med Lisbet Mattesdotter, født 1730 i Järpliden, av den finske slekta
Räisäinen. Han var en av rydningsmennene i Fallåsen på Åsnes Finnskog i Norge, ikke langt vest for
Järpliden. Sigfrids sønn Mikkel ble født 1770 og bodde i Nordre Vermundsberget på Åsnes Finnskog i
1821 – da Gottlund besøkte Finnskogen. I et vedlegg med navnelister i Carl Axel Gottlunds rapport
1823 til den svenske riksdagen 25 blir Mikkel Sigfridsen kalt Honkainen. 26
Forenklet oversikt over Mickels Honkainen-etterkommere nr. 2:
Mickel Kristoffersson f ca 1620
Pål Mickelsson f ca 1657
Mickel Pålsson f ca 1699
Sigfrid Mickelsson f 1725
Mikkel Sigfridsen f 1770, kalt Honkainen i Folkmängden på Finnskogarne 1821
for N. Vermundsberget, Åsnes Finnskog.

Erik Kristofferssons etterkommere med slektsnavn
Erik Kristoffersson identifiseres som Lång-Kristoffers sønn i et dokument fra 1663 om arv etter sin
far. 27 Erik, som kjøpte gården Djuprämmen i 1651, 28 hadde flere barn, men vi skal konsentrere oss om
sønnen Sigfrid Eriksson (ca 1660-1747 29 ). Tre av Sigfrids barn, sønnen Johan (1700 30 -1775) og
døtrene Maria (1695 31 -1762) og Barbro (1698 32 -1766) 33 og ble gift med tre av Lars Hanssons barn i
Hån på Säfsnäs Finnmark. I navnesammenheng er det Johan Sigfridsson som er interessant, ettersom
han er nevnt med slektsnavn.
22

VA, Dalby kyrkoarkiv, Dalby kyrkobok 1694-1755 (C:1), s. 70.
Ekstraskatten 1762, Trysil. Redigert av Trond Bækkevold (Elverum 1991), s. 12.
24
SAH, Trysil kirkebok 1761-80, s. 95: «Lars Honkens B[arn]. N[om]. Berte»
25
Kladden til dokumentet, som er kalt «Folkmängden på Finnskogarne», er bevart på det finske Riksarkivet.
26
Jan Myhrvold og Niclas Persson: C. A. Gottlunds «Folkmängden på Finnskogarne» fra 1823 (Elverum 2004),
s. 204.
27
Östman 2002, s. 73: Erik Kristoffersson beskriver i kjøpsavtalen fra 5. mai 1663 at han overlater sin farsarv i
Sundsjön til sin bror Hans Kristoffersson.
28
Östman 2002, s. 51: Her gjengis en avskrift av Färnebo dombok 1663 som forteller om kjøpet.
29
VA, Gåsborn kyrkoarkiv, Gåsborn Rämen dödbok 1733-1780. Alder ved død oppgitt til 98 år. Første barn ble
født 1680.
30
VA, Gåsborn kyrkoarkiv, Gåsborn kyrkobok 1695-1733 (C:1), s. 48: Døpt 18. november 1700.
31
VA, Gåsborn kyrkoarkiv, Gåsborn kyrkobok 1695-1733 (C:1), s. 9: Døpt 2. august 1695.
32
VA, Gåsborn kyrkoarkiv, Gåsborn kyrkobok 1695-1733 (C:1), s. 34: Døpt 14. februar 1698.
33
ULA, Dalarnas län, Säfsnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängd 1748-55, s. 77: Her står søstrenes fødselsår.
23
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I Carl Axel Gottlunds dagbok fra hans besøk i Säfsnäs 1817 på side 318 kan vi lese hva han ble
fortalt om Johan Sigfridsson, 34 som var Lång-Kristoffers sønnesønns sønn:
Frösaråsen (Torppa) har förut utgjort fäbodar, underlydande byn Håen; men Jan Sigfridsson Honkainen,
hemma ifrån Rämen, och hvars hustru var hemma från Håen, var den som först, ungefär för cirka 70 år
sedan, nedsatte sig här; g. m. Justina Nikarainen.

Gottlund møtte selv en av Jan Sigfridssons sønner og dette kan vi lese om på samme side: «En Erik
Jansson Honkainen här i byn kunde några svenska trollformler (öfversatta egentligen ifrån finskan),
hvilka jag afskref.»
At Johan Sigfridsson i Hån var sønn av Sigfrid Eriksson i Djuprämmen dokumenteres ved hjelp av
to skriftlige kilder: (1) Johan Sigfridssons dødsnotis i 1775 og (2) en rettssak om arv i Djuprämmen
fra 1754.
(1) Dødsnotis 21. mai 1775 i Säfsnäs kirkebok:
d. 21 Maji, för detta nämdeman Jan Sigfridsson från Frösaråsen född i Diuprämmen och Gåsborns Sochn,
Fadr. Sigfrid Ersson, modr. Chierstin Ersdr, Kunde väl läsa i och utan bok, när han var 19 år gl. trädde
han första gången i ägtenskap med sin afl. H. Justina Larsdr., hade med henne 9 barn, 5 söner och 4
döttrar af hvilka allenast 1 son och 1 dotter äro döda. Efter 6 års änklinge stånd gifte sig andra gången
med sin nu efterlemnade maka Marit Ersdr., haft med henne 6 barn, 4 söner och 2 döttrar, som alla utom
1 son lefva, varit nämdeman i 19 år, och fört et i utmärkes måtta vackert lefverne, siuk i 7 dygn och afled
d. 13 maji. Håll och styng, 79 år. 35

(2) I Färnebo dombok 24. oktober 1754, sak 39 kommer det fram at Kristoffer Kristoffersson i
Djuprämmen har inngått avtale med sin farbror Johan Sigfridsson i Frösaråsen om arven etter Johans
foreldre Sigfrid Eriksson og Karin Persdotter i Djuprämmen. 36 Videre omtales også arven etter broren
Daniel Sigfridsson. I rettssaken nevnes flere slektsskapsforhold og vi får bekreftet disse søsknene til
Johan Sigfridsson: Kristoffer Sigfridsson i Djuprämmen (Kristoffer Kristofferssons far), Daniel
Sigfridsson i Djuprämmen (Johans avdøde bror), Annika Sigfridsdotter i Skäfthöjden, Maria
Sigfridsdotter i Hån (Säfsnäs), Barbro Sigfridsdotter i Hån (Säfsnäs) og Elin Sigfridsdotter.
Forenklet oversikt over Eriks Honkainen-etterkommere nr. 1:
Erik Kristoffersson f ca 1625
Sigfrid Eriksson f ca 1660
Johan Sigfridsson f 1699, kalt Honkainen i muntlig tradisjon, viderefortalt til C. A. Gottlund i 1817

Forenklet oversikt over Eriks Honkainen-etterkommere nr. 2:
Erik Kristoffersson f ca 1625
Sigfrid Eriksson f ca 1660
Johan Sigfridsson f 1699
Erik Johansson f 1751, kalt Honkainen i 1817. Han møtte Gottlund og er nevnt i hans dagbok 1817

Daniel Kristofferssons etterkommere med slektsnavn
Gottlund forteller i sin dagbok fra 1821 om Kristoffer Jansson Honkainen som i følge muntlig
tradisjon hadde kommet til Bograngen i Södra Finnskoga fra Sundsjön omtrent 100 år før 1821.37
Kristoffer var født 1697 38 av foreldrene Johan Danielsson (født 1662 39 i Sundsjön, Gustav Adolf) og
Karin Henriksdotter (født ca 1665 40 i Västra Näsberget, Norra Ny). 41 Johan Danielsson var sønn av
34

Carl Axel Gottlund: Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne 1817 (Malung 1984), s. 318.
ULA, Dalarnas län, Säfsnäs kyrkoarkiv, Död och begravningsbok 1736-1775, innførsel nr. 16 (1775).
36
VA, Färnebo dombok 1754, avskrift av Monica Fogelqvist, Vaxholm.
37
Gottlund 1986, s. 369.
38
VA, Filipstads kyrkoarkiv, Filipstad, Färnebo, Gåsborn og Brattfors dopbok 1680-99 (C:2), s. 394: Døpt 4.
april 1697. I husforhør for Dalby 1751-56 og 1757-66 under Bograngen oppgis 1694, mens alder ved død var 76
år.
39
VA, Filipstads kyrkoarkiv, Filipstad, Färnebo, Gåsborn og Brattfors dopbok 1651-79 (C:1), s. 18: Dnic.
Lætare. 1662.
40
Östman 2002, s. 187: Fødselsåret er beregnet av undertegnede.
41
VA, Norra Ny kyrkoarkiv, Norra Ny kyrkobok 1688-1746, s. 141: Karins oppholdssted var Näsberget ved
vielsen 2. mars 1690, mens Johan Danielssons oppholdssted var «Basthöjden i Bergslagen».
35
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Lång-Kristoffers sønn Daniel Kristoffersson. 42 Vi får verifisert Gottlunds notater i kildene ved at
Kristoffer Jansson står i husforhør for Skråckarberget (Södra Finnskoga) 1719-21 som innflyttet fra
Ny sogn. Det stemmer godt med naturlig flyttningsvei siden hans mor var fra Västra Näsberget i
Norra Ny. Kristoffer bodde på Skråckarbergets ägor til 1723 og er siden registrert under Kindsjön i
husforhørene fram til 1739. Fra 1740 finner vi ham endelig i Bograngsberget. Kristoffer døde i
Bograngen 1777. 43
På 1880-tallet samlet Albrekt Segerstedt inn dette sagnet fra Södra Finnskoga:
Vid Jufberget, rättare Tjufberget, skall en stor tjuf från Mora haft sitt tillhåll. Inga bojor eller handklåfvar
kunde binda honom, ty han skakade dem af sig, när helst han ville. Men så kom en finne, Topohonkajnen,
till Bograngen. Denne var en af sitt folks förnämsta trollkarlar, och då han satte bojorna på den nämnde
stortjufven, kom denne aldrig mera lös. 44

I Södra Finnskoga ble Toppo brukt som en finsk variant av Kristoffer. Topohonkajnen i sagnet var
altså en Kristoffer Honkainen, og trolig identisk med ovennevnte Kristoffer Jansson som jo i følge
Gottlunds dagbok 1821 «kom til Bograngen».
Ovennevnte Kristoffer Johansson var gift med Berte Bertilsdatter, født 1702 i Peistorpet på Åsnes
Finnskog i Norge, 45 av slekta Neuvoinen. De hadde en sønn Sigfrid som var født 1730 i Kindsjön,
Södra Finnskoga. 46 Sigfrid ble gift i 1753 med Marit Eriksdotter, 47 født 1729 i Järpliden, av slekta
Utriainen. Deres datter Britta ble født 1758 i Järpliden 48 og ble i 1821 registrert av Gottlund med
slektsnavnet Honkainen i husforhøret for Bograngen. 49
Forenklet oversikt over Daniels Honkainen-etterkommere nr. 1:
Daniel Kristoffersson f ca 1630
Johan Danielsson f 1662
Kristoffer Johansson f 1694, kalt Honkainen i muntlig tradisjon viderefortalt til C. A. Gottlund i 1821

Forenklet oversikt over Daniels Honkainen-etterkommere nr. 2:
Daniel Kristoffersson f ca 1630
Johan Danielsson f 1662
Kristoffer Johansson f 1694
Sigfrid Kristoffersson f 1730
Britta Sigfridsdotter f 1758, kalt Honkainen i husforhøret for Bograngsberget i 1821

Bilde 3. Britta Sigfridsdotter Honkainen i Dalbys husförhör 1821 for Bograngsberget).

42

Östman 2002, s.74: Daniel er nevnt i arveskiftet etter Lång-Kristoffer i 1664.
VA, Dalby kyrkoarkiv, Dalby kyrkobok, Dödbok 1756-84 (C:2), s. 71.
44
Maud Wedin (red.): Segerstedts samling. Skogsfinnarna i Skandinavien, utgitt av FINNSAM (Falun, 2006), s.
389.
45
SAH, Hof kirkebok 1700-1720, Fortægnelse paa de finder som findes i Hoffs sogn 1706, s. 509: 4 ½ år gml.
VA, Dalby kyrkoarkiv, Dalby kyrkobok, Husförhör 1751-56 (AI:2), Bograngen, s. 81: Født 1698.
46
VA, Dalby kyrkoarkiv, Husförhör 1751-56 (AI:2), Bograngen, s. 81. Da Sigfrid døde i Järpliden i 1761,
noterte presten at han var 36 år.
47
VA, Dalby kyrkoarkiv, Dalby kyrkobok 1694-1755 (C:1), s. 235.
48
VA, Dalby kyrkoarkiv, Husförhörslängd 1757-66 (AI:3), Järpliden, s. 132.
49
VA, Dalby kyrkoarkiv, Husförhörslängd 1821-25 (AI:15), Bograngsberget, s. 139.
Forkortelser: SAH Stadsarkivet Hamar; SRA: Det evsnska riksarkivet; ULA: Uppsala Landsarkiv;
VA: Värmlandsarkiv
43
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Andre forekomster av navnet Honkainen
I Gottlunds oversikter finner vi flere personer som kalte seg Honkainen uten å være mannslinjeetterkommere etter Lång-Kristoffer. Dette skyldes at den muntlige slektsnavnstradisjonen blant
skogfinnene hadde større muligheter til å bruke morsslektens slektsnavn. Honkainen-navn som hadde
tradert gjennom kvinneledd fins det flere eksempler på både i Hån og i Järpliden.
En Johan Olsson i Riddarhyttan og senere Skilån i Skinnskatteberg er i mantalslängder og
kirkebøker kalt «Honk», «Honck», «Hunk», «Hånk» og «Hånck» i årene 1693 til 1715.
Richard Gothe nevner i sin bok Om namnskicket blant svensk och finsk arbetsfolk vid Sala gruva
under 1500-talet en Jöran «Honck» ved Sala silvergruva. 50 Om det er forbindelser mellom Johan
Olsson, Jöran i Sala, eller Lång-Kristoffer er ikke kjent, men her har vi et spennende tema for
framtidig forskning.
I tillegg kan nevnes at Erik Fernow i sin Beskrivning öfwer Wärmeland fra 1773 noterte
slektsnavnet Hongen, uten å knytte det til en person. Fernows slektsnavnsforekomster stammer fra
arkivstudier, og da ingen forekomst av Hongen i arkivkilder er kjent fra Värmland i dag, kan vi håpe
at originalen er bevart og at vi etter hvert vil finne den igjen. Elleve år senere skrev presten Axel
Smith i Beskrivelse over Trysild Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge at «Honker» (flertall) var et av
de finske slektsnavn der i sognet.
Tar vi turen til Finland, finner vi navnet Honkainen representert på flere steder i gammel tid. En
Jöns «Hongonen» som betalte skatt i Naarajärvi («Naraiärffui») i Rautalampi 1571 51 er interessant på
grunn av Jöns-navnet, selv om dette er langt fra det Rantasalmi hvor Lång-Kristoffer oppga å være
født.
En annen Honkainen finner vi i kirkeboka for Gudmundrå i Ångermanland i 1714, hvor den finske
flyktningen Sigfrid Kristoffersson «Hånkanen» er notert. Navnelikheten med personer i
Honkainenslekta i våre trakter er påfallende. 52

Navnet Honkainen
Honkainen kommer fra det finske ordet honka som betyr furu. I dag skrives navnet Honkanen og det
er et relativt vanlig slektsnavn i Finland. Den 14. april 2008 var det 6 400 personer i Finland og 317
utenfor som brukte slektsnavnet. 53
Jeg vil til slutt takke Lars-Olof Herou, Ludvika for hjelp med litteraturhenvisninger og Monica
Fogelqvist, Vaxholm for avskrifter fra Färnebo dombok. Jeg vil dessuten takke avdøde Arne Östman
for hans solide bidrag til å belyse Lång-Kristoffers liv; boken om Lång-Kristoffer kan absolutt
anbefales.

Bilde 4. Fra den finske Befolkningscentralens namntjänst på internett 14. april 2008.

50

Richard Gothe: Om namnskicket blant svensk och finsk arbetsfolk vid Sala gruva under 1500-talet (Sala
1940), s. 10 ff.
51
Finlands silverskatteregister 1571, bind III «Tavastland». Redigert av John E. Roos (Helsinki 1944), s. 95.
52
En av Lång-Kristoffers sønner het Sigfrid Kristoffersson, men navnet kom også igjen på flere andre
etterkommere.
53
Den finske Befolkningscentralens namntjänst: <https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=2>
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Brister i SVAR:s hantering av
mantalslängderna
Sedan ett par år har SVAR lagt ut
Kammararkivets bestånd av mantalslängderna på Internet. Beståndet omfattar perioden 1642-1820. Originalen
förvaras på Riksarkivet. Detta är ett
oumbärligt hjälpmedel för släktforskaren särskilt som mantalslängderna
ger upplysning om tiden före husförhörslängdernas tillkomst.
Men även som komplement till
befintliga husförhörslängder är mantalslängderna synnerligen värdefulla.
Vissa årgångar lämnar t ex upplysning
om hur folk flyttat från ett ställe till
ett annat. SVAR har också lagt ut
index där man genom att klicka på
sockennamnet direkt kommer till den
önskade sidan i det digra materialet.
Förr i världen var det vanligtvis
ett tidsödande arbete att leta sig fram
till det härad och den socken som
man var intresserad av. Allt detta är
utmärkt men ändock noterar man en
del brister i SVAR:s sätt att hantera
mantalslängderna.
Vissa årgångar saknas i Kammararkivet. Man frågar sig då varför inte
SVAR kompletteringsfilmat dessa i
de fall de finns bevarade i länsstyrelsernas arkiv?

För sammanlagt sextio volymer konfronteras man av en kvarleva från den
här databasens uppbyggnad.
I stället för knappen ”Bild” finns där
knappen ”Rösta”. Så har det nu sett
ut i åtminstone två år utan att något
hänt! Värmland är dock förskonat
från detta fenomen.
Av nämnda sextio volymer sägs
femtio vara skadade vilket skulle
kunna vara förklaringen till att de inte
lagts ut. Men den hypotesen håller
inte för bland de utlagda volymerna
sägs faktiskt många vara skadade.
Resterande tio volymer är inte försedda med några anmärkningar och
det är i varje fall en gåta varför inte
dessa lagts ut?
Värst drabbat är Östergötland med
34 ”rösta-volymer”. Av dessa synes 4
vara helt felfria, 23 skadade och 7 så
allvarligt skadade att de över huvud
taget inte filmats. Man undrar varför
man skall rösta på de sista sju?
SVAR har lagt ut en hel del information i anslutning till mantalslängderna, vilket är utmärkt, men efter någon
förklaring till ovannämnda fenomen
letar man förgäves. Inte heller finns
någon tidplan för hur man tänker
åtgärda denna brist.

Teknikdagen i
Rudskoga
För 10 år sedan arrangerades vid hembygdsgården i Rudskoga den första
teknikdagen. Därmed såddes fröet till
det som en del lite skämtsamt kallar
”Rudskoga nationaldag”.
Evenemanget har under åren utvecklats till något som kan roa alla
åldrar – besöksantalet ligger numera
mellan två till tre tusen personer.
Förutom intressant äldre och nyare tekning i olika former visas ett
brett spektra med alltifrån häst- och
hunduppvisning till hantverksdemonstration och loppis.
I år har vi blivit inbjudna att anordna en demonstration av hur man går
till väga, när man vill släktforska.
Portarna för årets upplaga öppnas
söndagen den 27 juli kl 10 00.

Från Kristinehamn
Från Kristinehamn rapporteras om ett
mycket välbesökt föredrag av Björn
Lippold den 31 mars.
Den interimistiska programgruppen
skall träffas den 25 sept. för att utarbeta
ett program för hösten/vintern.

Lars Gunnar Sander

Olof Cronberg årets Örnbergpristagare!
Han behöver knappast någon presentation - Olof Cronberg - årets
Örnbergpristagare. Han var verksam
inom släktforskarrörelsen redan som
mycket ung och var med om att bilda
Sveriges Släktforskarförbund. För
närvarande är han ordförande i DIS.
I det privata arbetar Olof Cronberg
som läkare i Växjö. Han har släktforskat i omkring 30 år och tagit fram
18

en rad nyttiga personregister, varit
medförfattare i flera böcker, författat
otaliga tidskriftsartiklar samt aktivt
bidragit till en ”modernisering” av
släktforskningen genom skapandet av
bl.a. DISBYT och DISPOS.
Saxat ur Rötter
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Släktforskningens dag 2008

Två av de medverkande funktionärerna från Värmlandsarkiv.

Många funktionärer fanns på plats för
att hjälpa de 250 besökarna.

Vår vice ordförande och ordförande vid välkomstbordet.

Eva undervisar.

Redaktören i intervjutagen.

Ibland var det trångt runt borden

Nytt för i år; fyra inbjudna utställare.
19
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Ordföranden har ordet
Nu har vi haft årsmöte i Värmlands
släktforskarförening. Där beslöt vi
om en verksamhetsinriktning för det
kommande året.
Under år 2008 ska verksamheten
bedrivas så att ännu fler, som är
intresserade av släktforskning, ska
hitta fram till Värmlands släktforskarförening, finna stöd för sitt intresse
och möta och ha utbyte med andra
som delar detta intresse. Föreningen
ska alltså verka för ett ökande medlemsantal.
Hur ska detta gå till? Genom att vi
syns i många sammanhang, genom
att vi är lättillgängliga, positiva och
serviceinriktade. Allt vi gör är på vår
fritid, så det blir efter förmåga, men
vi gör vårt bästa.
Vi fortsätter med fikaträffar och
föredrags- och diskussionsmöten.
Likaså fortsätter vi med jourverksamheten i forskarsalen på Arkivcentrum
på torsdagar. Mötena hittills i år har
varit trivsamma med utrymme för
erfarenhetsutbyte. Vi har också fått ta
del av föredrag om soldater, smeder
och svenskar i USA. Programmet för i
höst kan du läsa om i denna tidning.

Projektet Hela Värmland ska
fortsätta med möten på andra orter
i Värmland än Karlstad. Vi började
i höstas med ett välbesökt möte i
Kristinehamn, som bl.a. ledde till en
lokalavdelning.
Vi fortsätter samarbetet i olika arrangemang med hembygdsföreningar,
byalag, arkivens dag samt ordnar
program för släktforskningens dag. Vi
deltar i Släktforskardagarna i Malmö
i augusti.
Arbetet fortsätter med projekt som
kyrkoboksregistrering och andra register och utgivning på bl.a. CD-skiva
och med vissa register på VärmlandsRötters medlemssida. Föreningen
är behjälplig med förbundets arbete
för en utökad Sveriges dödbok för
1900 – 2010.
Tidningen VärmlandsAnor ges ut
med fyra nummer. Hemsidan VärmlandsRötter fortsätter att byggas ut.
Dessa är viktiga ansikten utåt för oss,
som gör att människor kan komma i
kontakt med oss.
För de som vill komma igång med
släktforskning är det ofta angeläget
att komma åt kyrkoarkiven från

1900-talets första del. Här finns ofta
de uppgifter, som inte längre finns
inom familjen, men som är nödvändiga för att man ska kunna komma
vidare. När det gäller Värmland har
vi varit ganska väl servade genom
att Värmlandsarkiv i sin forskarsal
i Arkivcentrum i Karlstad har gett
tillgång till de värmländska kyrkböckerna fram till 70-årsgränsen för
sekretessen.
Nu börjar detta material bli åtkomligt även i resten av landet genom
SVAR, vilket är tillfredsställande.
När den utökade dödskivan för hela
1900-talet blir klar, kommer det också
att hjälpa till.
Låt mig sluta med en efterlysning.
Vi försöker som sagt hjälpa till efter
förmåga. Jag blev för några veckor
sedan uppringd av en dam från Värnamo, som var angelägen om hjälp
med uppgifter kring en anförvant
född i Forshaga 1926. Tyvärr har
namn och telefon till damen ifråga
totalt förkommit. Känner du igen dig
i detta, så kontakta mig igen, så har
jag svar på dina frågor.
Bengt Nordstrand

Arkiv Digital och DigiArkiv går samman
De båda distributörerna av digitala
färgbilder för släktforskare, Arkiv
Digital och DigiArkiv går samman.
Genom sammanslagningen förstärker
Arkiv Digital sin ledande ställning
som leverantör av digitala bilder i
färg.
I helgen tecknades ett ramavtal om
sammanslagning mellan Arkiv Digital och DigiArkiv. Genom samgåendet blir DigiArkivs ägare delägare i
Arkiv Digital.
”Det är med stor glädje vi välkomnar DigiArkivs medarbetare” säger
Arkiv
20

Digitals VD Gabriel Wallgren och
fortsätter: ”sammanslagningen är
inte bara bra för oss utan för hela
släktforskarrörelsen”.
Inom kort kommer DigiArkivs bilddatabas vara tillgänglig i Arkiv Digitals internettjänst AD OnLine.

Den dagliga kundkontakten kommer
att vara oförändrad.
Tillsammans har vi nu tagit ytterligare
ett steg mot att bli den heltäckande
samarbetspartnern för släktforskare.
Pressmeddelande 1 juni 2008

Med mer än 10 miljoner färgbilder
(20 miljoner sidor) skapas en mycket
konkurrenskraftig och högkvalitativ
bilddatabas, som nu kommer att växa
i en snabbare takt. Givetvis kommer
bilderna även fortsättningsvis kunna
beställas på CD.
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Boktips 1
Bergslagshistoria
Föreningen Bergslagsarkivs
årsbok 19/2007, red: Peter
Olausson, inb 98 s, ill,
ISSN1100-7087, Örebro 2007.
”Bergslagshistoria är en årsbok med
syfte att väcka intresse för Bergslagens historia och kulturhistoria” läser
man på den här bokens omslag. Och
visst bör den vara intressant för de
värmländska släktforskarna. Årsboken 2007 handlar nämligen mycket
om Värmland! Här följer några axplock ur det intressanta innehållet.
Kjell Åberg, som nyligen besökte
vår förening, bidrar med två uppsatser. Den ena återger ordagrant
Filipstads äldsta kyrkoräkenskapsbok
1648-1649 med kommentarer. Räkenskaperna ifråga avser bidrag till
fattiga i staden om omnejd.
Årsbokens redaktör, välkände och
flitige och numera fil dr Peter Olausson, har skrivit tre bidrag. Den första
artikeln handlar om skifferbrytningen
i Glava som startade omkring 1770
och som fortfarande är i drift. In
exstenso återges ett protokoll från
Gunnarskogs bergstingslag 1820,
som berättar historien om hur det
gick till.
I sin andra artikel skriver Olausson
om Stömne koppargruva i Stavnäs socken där malm bröts under
1600-talet. Majoren Uggla på Hammarsten i Grums fick privilegium
på driften men köptes efter en tid ut
av bröderna Momma/Reenstierna.
Företaget blev dock ingen större
succé och gruvdriften lades ner senast
år 1675.
Till hjälp för den som vill tränga
djupare in i ämnet redovisar författaren

en omfattande litteraturförteckning och
notapparat.
Olaussons tredje artikel handlar om
en liten anteckningsbok förd under
1800-talet av hembygdsforskaren
Olof Jönsson Granström från Gräsmark. Denne vandrade omkring i bygden och letade efter malmfyndigheter
varvid han intervjuade folk om guld,
silver, koppar och järn. Samtidigt tog
han tid på sig och noterade också annat än det som rörde själva malmerna.
Det senare ger en bild av hur folk
levde i bygden för 150 år sedan.
Thomas Kvarnbratt presenterar boken
”Nycklar till Brukssamhället” som
utgivits år 2007 av Värmlandsarkiv
och där han själv svarat för sammanställningen av faktauppgifterna.
Den bärande tanken bakom boken
är att skapa en överblick över källoch forskningsläget för varje bruk i
landskapet.
Slutligen berättar Folkrörelsearkivets
chef Berith Sande om det med statliga
medel finansierade Access-projektet.
Inom Bergslagsområdet har man i
första hand inriktat sig på basarbete
som inventeringar, vård, registrerings- och förteckningsarbete. Det är
ett imponerande registreringsarbete
som utförts.
Vid Folkrörelsearkivet rör det sig
om drygt 230 hyllmeter handlingar,
511 affischer, 24 fanor/standar och
179 ljudband. Arkivet sitter på i vissa
fall ett helt unikt material som bör bli
alltmer intressant för släktforskarna
allteftersom tiden går. Bara som ett
exempel kan nämnas köpmannen och
kulturpersonligheten Nathan Hedin i
Sunne som efterlämnat ett komplett
affärsarkiv 1870-1987.
Lars Gunnar Sander

Sockenbeskrivning –
Skillingmark

I förra numret av VA hade jag en
artikel om sockenbeskrivningar, som
upprättades i mitten av 1800-talet och
redogjorde där bl a för de som avser
socknar i Värmland. Där angav jag
också att tre, av de sammanlagt 26
som gjorts, har kommit ut i tryckt
form (Värmskog, Stavnäs och Trankil).
Nu kan jag rapportera att det finns
en till. På släktforskningens dag i
Karlstad kom Ingrid Larsson från
Årjäng fram till mig och visade upp
en renskrift av beskrivningen över
Skillingmark. Den gjordes 1850 av
Lantmäteri Auscultant L.E. Ekelund.
(Auscultant = biträde/kandidat).
Ingrid har gjort en bokstavstrogen
renskrivning, vilket ger texten en
påtaglig tidskänsla. Lantmätarkandidaten Ekelunds beskrivning är disponerad i enlighet med den anbefallda
normen men han gjorde även en del
privata utvikningar och kommentarer.
Dessa – men även de övriga delarna –
är mycket intressant läsning.
Vill du veta mer om beskrivningen
över Skillingmark, skall du kontakta
Ingrid Larsson, tel 0573-100 90 eller
e-post: john@vasttomta.se
Åke Hörnqvist

VÄSE födde
1678-1750
Registrering:
Anette Carlsson
och Sigvard Boström
4891 poster; 196 sidor A4
7 sorteringar och utdrag
Pris: 200 kr
Beställning:
via sigvard.bostrom@telia.com
eller tel.: 054-86 10 55
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Carl-Johan Ivarsson:
Bockerudsättlingar.
Ättlingar till Olof Andersson
(1780-1856) och Maria
Nilsdotter (1775-1835) från
Bockerud, Djupviken, Kila
socken, Värmland. Tredje
upplagan 2007. 226 sidor.
Pris 220 kronor + ev. porto 56
kronor. Beställes från CarlJohan Ivarsson, Finnögatan
4 B, 614 33 Söderköping,
tel 0121-218 23 eller e-post:
cj.ivarsson@telia.com
Bonden Olof Andersson (1780-1856)
- kallad ”Bocken” - och hans hustru
Maria Nilsdotter (1775-1835) i Djupviken i Kila socken var förmodligen
människor av samma slag som de
flesta andra på den tidens värmländska landsbygd.
De drev jordbruket på sin medelstora gård vid namn Bockerud och
bodde där uppenbarligen under hela
sitt långa samliv efter giftermålet
1801. De fick fyra barn tillsammans.
Efter sedvanan gifte maken om sig
ganska raskt efter hustruns frånfälle,
då med en kvinna vid namn Kajsa
Svensdotter (1786-1852) - i detta
senare äktenskap blev det inga barn,
därtill var Kajsa uppenbarligen för
gammal.
Olof, Maria och Kajsa och deras
familj har i all sin alldaglighet den
särställningen, att deras hem finns i
sinnevärlden än i dag och att den till
och med blivit till hembygdsgård. Huset har flyttats från Kila och till Säffle,
där det sedan länge utgör kärnan i
Säfflebygdens hembygdsförenings
anläggning mitt i staden.
Kanske är det detta faktum, att det
tvåhundraåriga huset faktiskt finns
att besöka än i dag, som gör att intresset för familjen och för alla deras
22

Boktips 2
ättlingar blivit så stort.
Det och det faktum att det faktiskt
finns en handfull aktiva släktforskare
bland de många ättlingarna.
Den som engagerat sig allra mest
i dessa förfäder och alla deras efterkommande är den tidigare redaktören för Värmlandsanor, Carl-Johan
Ivarsson. Nyligen utkom den tredje
upplagan av ett arbete som han kallat för Bockerudsättlingar, med den
engelska undertiteln The Bockerud
Descendants.
Här redogör Carl-Johan för samtliga de människor som han med god
hjälp av andra lyckats spåra i arkiven fram till våra dagar. De finns nu
prydligt redovisade i 1 125 tabeller,
fördelade över bokens totalt 226 sidor. Om vissa vet Carl-Johan mycket,
om andra är historien om deras liv
reducerad till genealogiska grunddata
om namn, födelse, giftermål, tid för
dödsfall och lite annat.
Som vanligt när Carl-Johan skriver
slås man av den goda ordningen och
av författarens ambition av att alltid
vara korrekt med de uppgifter han
lämnar. Följdriktigt avslutas boken
också med ett omfattande alfabetiskt
namnregister.
Som i de flesta värmländska familjer fanns personer bland Bockerudsättlingarna som hamnade på
andra sidan Atlanten, Det motiverar
undertiteln på engelska och att boken
också är försedd med både ett svenskt
och ett engelskspråkigt förord. CarlJohan har dessutom valt att redovisa
en hel del av minibiografierna över
amerikanska släktingar på engelska,
förmodligen för att inte råka i beråd
över hur översättningar skall göras
i de enskilda fallen - där finns det
många fällor att råka in i. Detta förfarande ger ett lite halvfärdigt intryck,
men tillvägagångssättet kanske har

framtiden för sig i en värld, som
med hjälp av Internet etc blir alltmer
internationell, också för värmländska
släktforskare.
Carl-Johan har ägnat några sidor
åt att också presentera bygden, där
Bockerud låg. Till detta kommer en
liknande presentation av de trakter i
South Dakota, där många av utvandrarna i släkten kom att leva större
delen av sina liv.
Hit kom det också andra kilabor
och här fanns en tid både ett postkontor och en begravningsplats med
namnet Kila efter hemsocknen. Även
om begravningsplatsen bytt namn
vårdas den än idag och används
aktivt, konstaterar Carl-Johan, som
själv varit på plats vid flera tillfällen
i emigranternas spår.
Summa summarum: det är en
välgjord bok som Carl-Johan Ivarsson har all anledning att vara stolt
över. För den som är intresserad kan
boken rekvireras från författaren.
Och, säger han, han är idel öra för den
som vill korrigera eller komplettera.
En släktforskare får aldrig nog med
uppgifter!
Peter Olausson

Förteckningen
över böcker och
register
Av utrymmesskäl har vi varit tvungna
att utelämna vår sedvanliga presentation av föreningens böcker och
register.
Vi räknar dock att återkomma
med den i nästa nummer. Till dess
får vi hänvisa intresserade till vår
hemsida.
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar
An-Siktet 2008:1 (Folkare
Släktforskarförening)
Horndals bruk under 330 år av
Birgitta Lahrm: brukspatron Filip August Bergendahl var född 18220827
i Lungsund.
Bäfvernytt nr 38 (Härnösands
Släktforskarförening)
Trädgårdsmästaren i släktträdet av
Barbro G Anderson: Anders Gustaf
Andersson (1825-1904) i Varnum och
hans släkt.
Gräns-Posten mars 2008
(Gränsbygdens Släktforskare)
Anfäder till Lantbrukare Ove
Johansson av Tore Hedman: bl a
inspektör Göran Wahlenberg född i
Strand, Silbodal.
Strödda Anntationer nr 39
(släktforskarföreningar i Örebro
län)
Länsmän i Karlskoga av Håkan
Karlsson.

Vi Släktforskare 2008:1
(Elisabeth Thorsell)
Smått och gott ur domboken: från
Färnebo härad.

MFF-Nytt 2008:1 (Midälva
Genealogiska Förening)
Finska rötter (föredrag av Henrik
Mangs)

Ättlingen 2008:1 (Skövde
Släktforskarförening)
En resa till det förflutna av Anita
Fredh (om Sundsjöfinnarna).

Släktdata 2008:1 (Föreningen
Släktdata)
NAD.en – Nvet i släktforskningen av Karl-Gustav Rosborg.
Släktforskning i Stockholm av KarlGustav Rosborg.

Övrigt
Disketten 2008:1 (DIS-Väst)
Säkerhetskopiering av DISGEN
ver 8.1x av Jan-Åke Thorsell.
Diskulogen nr 80 (Föreningen
DIS)
Ärftliga sjukdomar – om genetik
och genealogi av Olof Cronberg.
Sveriges dödbok – ett hjälpmedel
med olika innehåll av Eva Dahlberg.
Varför ”bidde” det på detta viset?
av Sten-Sture Tersmeden (lär dig mer
om Disgen).

Födde 1679-1825
4516 poster
263 sidor A4
10 sorteringar och utdrag
Pris: 200:-*

Register till
Födde 1826-1920
Värmskogs ministerial- 4474 poster
böcker
275 sidor A4
Registrering: Jan Thimberg
Korrektur och redigering:
Carl-Johan Ivarsson och
Gunnar Jonsson

10 sorteringar och utdrag
Pris: 200:-*

Släkthistoriskt Forum 2008:1
(Sveriges Släktforskarförbund)
Onde tisdagen av Lennart Kreipe. Amerikanska röstlängden av Ted
Rosvall. Forskning i sociala arkiv av
Barbro Nordlöf.
Strödda Annotationer nr 39
(släktforskarföreningar i Örebro
län)
Databaser på Linköpings universitets hemsida av Stefan Nilsson.

Vigde 1679-1920
1925 poster
144 sidor A4
7 sorteringar och utdrag
Pris: 125:-*
Döde 1679-1920
6067 poster
256 sidor A4
6 sorteringar och utdrag
Pris: 200:-*

* Medlemmar i Värmlands släktforskare får 10% rabatt.
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Probanden Emil Carlsson
från Lungsund
I början av mars 2006 besvarade jag
en fråga i anbytarforum på nättidningen Rötter.
Den var från en amerikansk dam
som sökte sin farfars rötter i Lungsund i östra Värmland. I ett och ett
halvt år korresponderade vi via epost
och redde ut farfaderns bakgrund
och hans anor. I oktober 2007 hamnade Pat på sjukhus och efter ett par
veckor kom beskedet att hon hade
gått bort. Trots att vi aldrig träffats
utan bara umgåtts på detta moderna
vis så kändes det som att bli av med
en god vän.
Själv hette hon Patricia Killoran
(1929 - 2007).
Probanden i denna antavla är hennes
farfar Nils Emil Carlsson (1872 1959). Han kallade sig Emil Carlson.
Han utvandrade från Lungsund till
Amerika 1889. Han gifte sig 1897
med en flicka från Östergötland och
ca 1910 köpte han ett hus i Jamestown
i västra delen av staten New York.
Han arbetade i ortens möbelindustri
och var aktiv baptist.
Emil var ett av sex syskon som utvandrade från Lungsund till Amerika
i perioden 1887 till 1904, fyra bröder
och två systrar.

Kvar i Sverige stannade de tre äldsta
syskonen, däribland en bror, vars
äldsta dotter gifte sig i Forshaga.
Hon utvandrade också med sin man
år 1904. De allra flesta av dessa slog
sig ner i små städer som Kane i västra
Pennsylvania och Jamestown i västra
New York.
Emils syster Hanna bodde granne
i Jamestown. Hon och hennes man
var drivande i de släktträffar som
syskonen och deras familjer, barn,
barnbarn, barbarns barn etc. som
fortfarande pågår en gång om året.
Dessa ”Carlson reunions” verkar vara
välbesökta.
Emil Carlson pratade själv aldrig
så mycket om sin svenska bakgrund,
men när han låg på sitt yttersta i slutet
av 1950-talet intervjuades han om sin
bakgrund av en dotter, som skrev ner
hans berättelse. Han nämner att pappan körde båt i trafik på Bergslagskanalen, men när järnvägen konkurrerade ut båtarna hade han olika arbeten
vid Storforsverken. Emil berättar den
dramatiska historien om morfaderns
död, som ägde rum långt innan Emil
föddes.
Nils Nilsson hade en undantagsstuga kallad Jorden (uttal: Jola) vid
Öjevetterns strand. En kall januaridag
hade han gått över isen på sjön till

Ny turbulens kring
Emigrantinstitutet i Växjö
Förre chefen för Svenska Emigrantinstitutet, Ulf Beijbom, ifrågasätter
i en debattartikel i Smålandsposten
politikernas planer för Svenska Emigrantinstitutet SEI.
Institutet har haft såväl ekonomiska som personella problem. Nu
seglar ett nytt hot upp.
Enligt ryktena ska SEI ingå i ett
regionalhistoriskt centrum. ”Konsekvensen skulle för SEI:s vidkomman24

de bli att vi abdikerar som nationellt
och internationellt forskningsinstitut
för att bli en arkivdepå under Smålands museum.
Detta strider i högsta grad mot
institutets stadgar liksom mot instiftaren Gunnar Heléns intentioner och
över fyra decenniers framgångsrikt
arbete på bägge sidor Atlanten”, skriver Beijbom. (8 maj)

Nr 138

kyrkbyn (Lungsund) för att handla.
Han kom aldrig hem på kvällen.
På morgonen fann man honom
ihjälfrusen på isen en bit från stranden vid stugan där de bodde, han var
nästan hemma igen. Detta finns i en
överensstämmande version i Lungsunds dödbok från 1855.
Nils Nilsson var på mödernet från
bergsmansgården Mosserud på nordsidan av sjön Ullvettern. Emil nämner
denna vid namn och att den var stor
och präktig. Huvudbyggnaden från
1760-talet står ännu kvar. Pat var
imponerad när jag kunde skicka över
en bild på det vackra huset.
Anorna finns förutom i Lungsund
också i Bjurtjärn, Kroppa, Karlskoga
och längre bak också i Färnebo och
Grythyttan. Bl.a. finns en linje till
valloner i början av 1600-talet. Det
är anorna nr 35 och 58 som leder till
hammarsmeden Sarva Hindriksson
vid Storfors bruk.
Bengt Nordstrand
Herrgårdsgatan 12
652 24 Karlstad
054-18 99 61
bengt.nordstrand@telia.com

Skicka in antavlor
Vår ansvarige för publicering av
antavlor har meddelat att kön av antavlor nu blivit ganska kort.
Han ser därför gärna en ökad inströmning och då helst att de skickas
i listform via mejl. Mer handgripliga
anvisningar hittar du på vår hemsida
www.genealogi.se/varmland.
Sök i innehållsförteckningen och
gå sedan in på ”Antavlor – publicerade i VärmlandsAnor.

f. 28/2 1800

Lungsund, Trehörningen Carlsdotter, Cajsa

d. 15/1 1834

Filipstad

Arbetskarl

f. uä 4/8 1830

Kroppa, Lunden

d. 6/10 1888

Ersson, Nils

Magnusdotter

Anna

f. 16/8 1812

Lungsund, Lungsund

d. 16/1 1880

Lungsund, Lervik S

Nilsdotter

Anna Lovisa

f. 26/10 1839

Lungsund, Lervik S

d. 5/5 1919

Lungsund

13/2 2008

g. 9/11 1838, Lungs.

Nr 3, mor

7

Jonsson, Mats
Carlsdotter, Anna

Nilsson, Carl

22/10 1760, Lungsund - 5/5 1836, Lung. Hansdotter, Maria

Mattsson, Jonas. Häradsdomare

15 13/1 1764, Lungsund - 2/10 1834, Lung. Nilsdotter, Lisa

f. 6/12 1792, Lungsund, Värremynt
d. 3/2 1857, Lungsund, Värremynt

4/3 1733, Kroppa - 25/4 1794, Lungsund
5/2 1735, Bjurtjärn - 24/5 1813, Lungsund

25/11 1724, Lungsund - 3/2 1787, Lungsund

4/4 1718, Lungsund - 23/12 1788, Lungsund

22/11 1724, Lungsund - 18/2 1805, Lungsund

17/3 1727, Lungsund - 21/4 1788, Lungsund

1/11 1721, Lungsund - 8/2 1789, Lungsund

9/8 1737, Lungsund - 14/12 1802, Lungsund

1728 - 8/11 1816, Lungsund, Värremynt

1726, Lungsund, Lungsund - 2/5 1773, Lungsund

Andersson, Magnus

Petersdotter, Kerstin

Nilsson, Nils

Andersdotter, Sara

Larsson, Per

14 31/1 1760, Lungsund - 7/9 1809, Lungs. Ersdotter, Maria

1761, Lungsund - 7/8 1809, Lungsund

Nilsson, Nils

13 1/1 1759, Lungsund - 1/1 1759, Lungs.

Persdotter, Lena

c1725, Lungsund - ../3 1756, Lungsund

31/12 1717, Karlskoga(T) - 14/11 1792

(1712-1714) - 25/1 1801, Karlskoga(T)

2/12 1717, Karlskoga(T) - 1746, Karlskoga(T)

1734, Lungsund, Lungsund - 9/1 1778, Lungsund

Andersson, Halvard

Larsdotter, Catharina

Larsson, Petter

c1692 - 15/2 1777, Kroppa, Edet

(1679-1682), Kroppa - 21/9 1753, Kroppa

f. 1691

I Kroppa, Jordkullen S

29/9 1708, Lungsund - 19/7 1769, Varnum

c1708, Varnum, Eskilstorp - 14/6 1785, Varnum

15/9 1708, Karlskoga(T) - 18/10 1788, Karlskoga(T)

Jansdotter, Maria

Ersson, Erik

23/4 1755, Lungsund - 7/9 1821, Lungs. Nilsdotter, Annika

Halvarsson, Anders

12 25/7 1750, Karlskoga(T) - >1804

Petersdotter, Margareta

2/9 1743, Karlskoga(T) - 21/4 1793

Ersson, Erik

11 1722 - 27/1 1798, Kroppa, Lindhöjden

Andersdotter, Maria

1714 - 2/6 1773, Kroppa, Rönningen

Persson, Olof

Magnusdotter, Catharina

Jonsdotter, Maria

Ingemarsson, Nils

Jonsdotter, Karin

Jonsson, Nils

10 26/11 1716, Kroppa - 16/5 1773, Kroppa Jonsdotter, Annika

Nilsdotter, Catharina

12/3 1720, Kroppa - 11/6 1793, Kroppa

Nilsson, Olof

f. 12/8 1786, Lungsund, Lungsund
g. 18/5 1812, Lungsund

Svensson, Hallor

c1706 - 15/6 1773, Lungsund

4/3 1727, Lungsund - 6/3 1788, Bjurtjärn

Mårtensson, Johan. Masmästare

9 6/10 1736, Varnum - 16/10 1810, Lungs. Andersdotter, Karin

d. 2/12 1836, Lungsund, Värremynt

Nilsson, Magnus

d. 31/1 1849, Lungsund, Lervik S

f. 28/1 1781, Lungsund, Mosserud

d. 20/1 1855

Lungsund, Lervik S

Alida Cecilia

Lungsund, Lervik S

Pettersson

f. 18/12 1875, (E)

g. 18/9 1814, Lungsund
Andersdotter, Anna

f. 6/4 1815

Cleveland(USA/OH)

f. 16/8 1770, Karlskoga(T), Blinäs
d. 18/8 1850, Lungsund, Lervik S

Nils

Jamestown(USA/NY)

g. 25/8 1897

Nilsson

d. 18/6 1959

Lungsund, Sundsta

6

d. 10/9 1807, Kroppa, Lindhöjden

Filipstad
5

d. 14/1 1837

Möbelarbetare

f. 1/3 1872

f. 7/11 1761, Kroppa, Rönningen

Kroppa, Lindhöjden

Nils Emil

Olsdotter, Maria

g. 16/6 1780, Kroppa

f. 29/4 1804

Carlsson

f. 7/10 1750, Kroppa, Lindhöjden

Olsson, Nils

d. 16/6 1821, Lungsund, Gräsbäck. S Hallorsdotter, Stina

d. 20/11 1824, Kroppa, Finnfallet

Greta

Lungsund

Johansson, Carl

23/9 1694, Kroppa - 10/5 1767, Lungsund

Holm, Anders Nilsson. Hammarsmed c1686 - 12/6 1768, Lungsund

20/5 1694, Lungsund - 28/10 1764, Lungsund

10/8 1690, Lungsund - (1729-1733), Lungsund

8 2/5 1735, Lungsund - 22/12 1812, Lung. Sarvasdotter, Ingeborg

Andersdotter, Margareta

4/5 1729, Lungsund - 28/3 1797, Lungs. Jönsdotter, Segred

Håkansson, Håkan

ff(4) t. Patricia Killoran. Orter i (S) län om inte annat anges
Generation V
Nr 32-63

f. 29/12 1776, Lungsund, Trehörning. 11/8 1752, Lungsund - 5/2 1827, Lungs. Carlsdotter, Ingeborg

g. 13/10 1799, Lungsund

d. 22/10 1810, Lungsund, Gräsb. S

f. 21/9 1774, Lungsund, Melltorp

Nr 1, ansökare

Nilsdotter

g. 7/11 1858

4

Dräng

Carl

Lungsund, Sundsta

Carl

Carlsson

Håkansson, Jöns

Jansson

Nr 2, far

Jönsson, Jan

Upprättad för Emil Carlsson, f. 1/3 1872 i Sundsta, Lungsund(S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 138
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Nr 139

Aron Karlsson
från Västra Fågelvik
Alfas far Aron Karlsson, född den
28 januari 18571 i Bruntorp Västra
Fågelvik socken, reste från Kristiania (Oslo) den 14 april 18822 med
fartyget Angelo (agent M A Lea),
han hade fått attest för att utvandra
den 25 februari 18823 . Resan kostade
240 kronor och 40 öre4 . I det norska
skeppsregistret är hans yrke arbetare
och hans destination Minneapolis.
Omkring 18855 gifter sig Aron i
Minneapolis med Mina ”Minnie”
Larsdotter född 1860-12-176 på gården Haget i Båssnås Västra Fågelvik.
Mina utvandrade den 8 november
18847 från Oslo. Hon dör den 24
december 1938 i Ramsay Mounds
View Minnesota8 . Yngsta barnet Alfa
föds den 29 mars 1901 i Minneapolis,
hon dör 7 maj 1942 i Ramsay Mounds
View Minnesota9 . Övriga barn (födda
i Minneapolis): Albert född 1886,
Paul född 1889, David född 1893,
Earl född 189510 .
Efter att ha arbetat i skogen i två säsonger startade Aron snickerifabriken
Sash and Door Company i Minneapolis, sedermera namnändrad till Aaron
Carlsson11 . Den 24 november 1942
dör Aron i Ramsay Mounds View

Minnesota12 . Fabriken finns fortfarande kvar, men den ägs inte längre av
Arons ättlingar. De sålde den någon
gång i början av 1970-talet13 .
Många av de från Fågelvik och angränsande socknar som reste/emigrerade till USA började med att jobba
på Arons fabrik. En del av dem blev
kvar där hela sitt yrkesverksamma
liv medan andra flyttade vidare efter
en kortare eller längre period. Några
återvände till Sverige efter att ha
tjänat ihop tillräckligt för att ex vis
kunna köpa mark och/eller gård.
Alfa, tillsammans med föräldrarna,
var hem till Sverige i mitten av
1930-talet, de fraktade då med sig

egen bil på båten. Aron och en annan
emigrant från Fågelvik, Halvard Eriksson född 1862-07-0714 i Båssnäs
bekostade bygget av vägen ut till
hemmanet Båssnäs i Västra Fågelvik.
Vägen byggdes mellan åren 1931-34.
Aron och Halvard skänkte vardera 10
000 kronor till vägbygget.
Tyvärr fick Halfvard inte uppleva att
vägbygget blev klart.
Ulla Hansson
Valla Torpelund
545 93 Töreboda
uahan@telia.com

Aaron Carlson fabrik 1957

Födelse- och dopbok, V Fågelvik sn
Digitalarkivet, norskt register över emigranter från norska hamnar
3
Husförhörslängd V Fågelvik sn
4
Se fotnot 3
5
Första barnet föds 1886 i Minneapolis
6
Se fotnot 2
7
Se fotnot 3
8
Brad Johnson och Erica Kylander-Clark, Brooklyn New York samt US Census
9
Se fotnot 1
10
Se fotnot 1
11
Utdrag från ”Minnesota Historical Society”
12
Se fotnot 1
13
Brad Johnson
14
Se fotnot 2
1
2
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V Fågelvik, Boda Ö

Halfvardsson

Anna Maria

f. 20/7 1827

V Fågelvik, Tarm

d. 31/10 1903

Mina (Minnie)

f. 17/12 1860

VF, Båssnäs, Haget

d. 24/12 1938

5/8 2007

Mounds View(USA/MN)V Fågelvik, Båssnäs

Andersdotter

7

Olsdotter, Marit

Olsson, Lars. Brukare, ägare

14 15/2 1775, VF, Dusserud - 1842, VF

d. 6/11 1879, V Fågelvik, Tarm

15 2/3 1768, Töcksmark - 2/4 1841, VF

Andersdotter, Elin "Rösar-Elin"

f. 9/1 1797, VF, Bruntorp, Sydstugan 16/9 1757, VF, Bruntorp - 1843, VF

Larsdotter, Malin

g. 1818, V Fågelvik

1758 - 1807, V Fågelvik, Tarm
Andersdotter, Böret

f. 14/2 1796, V Fågelvik, Tarm

Norström, Engelbrekt. Tullnär

13 1754, Blomskog - 14/6 1810, Holmedal

Zachariasdotter, Anna

1752, Holmedal - 1809, Holmedal

Olsson, Lars

12 16/5 1753, V Fågelvik, Stommen

d. 8/7 1871, V Fågelvik, Tarm

Engelbrektsson, Anders. Ägare

d. 15/9 1848, V Fågelvik, Båssnäs

V Fågelvik, Båssnäs

g. 26/2 1858, VF

f. 18/7 1792, Holmedal, Breviken

d. 20/12 1903

Nr 3, mor

Larsdotter, Elin

V Fågelvik, Båssnäs

Larsdotter

d. 20/1 1845, V Fågelvik, Båssnäs
g. 1814

Bryntesson, Erik. Brukare, ägare
19/10 1751, Östervallskog - 1830, VF

11 30/9 1778, VF, Upprann - 1850, VF

Rasmusdotter, Marit

19/10 1775, Blomskog - 17/11 1840, VF

Andersson, Olof. Hemmansägare

Ersson, Halfvard. Hemmansägare

f. 21/1 1819

Olsson, Thol

Hansdotter, Anna

Eriksson, Clas

Rasmusdotter, Ingeborg

Andersson, Peder. Danneman

Generation V
Nr 32-63

30/1 1724, VF, Tarm - 29/11 1785, VF

14/9 1726, VF, Väng - 23/5 1771, VF

1741 - 24/12 1795, V Fågelvik, Upprann

Nilsdotter, Marit

Rasmusson, Anders

Larsdotter, Sara

9/4 1719, VF - 1802, VF

f. 11/6 1727, Töcksmark, Skarbol

1728, Töcksmark, Stenbyn - 1789, Töcksmark

c1722, VF, Sundsbyn - 7/3 1773, VF, Bruntorp

Andersson, Oluff. Bonde, nämndeman

Olofsdotter, Anna 25/11 1752, Karlanda - 23/6 1791, VF, Dusserud

Nilsson, Anders. Bonde 14/7 1744, VF, Dusserud - 22/10 1826, VF

Persdotter, Elin

Larsson, Olof

Tholsdotter, Ingeborg

Simonsson, Olof. Klockare

Nilsdotter, Karin

3/9 1737, VF - 1788, VF

1734 - 1763, Holmedal, Kroken

1708 - 1768, Holmedal, Kroken

1722 - 31/12 1800, VF, Flötane

10/3 1724, VF - 21/6 1761, VF

VF=Västra Fågelvik

Orter i (S) län om inte annat anges

Jonsson, Rasmus. Fjärd.man, klockare

10 5/10 1773, VF, Boda V - 20/8 1836, VF Segolsdotter, Anna

Tholsdotter, Marit

1776, Blomskog - >1864

Olsson, Anders. Hemmansägare, bonde

9 f. 1768

Halfvardsdotter, Katarina

f. 1771

Mosberg, Daniel

8 1/4 1762, Holmedal - 1830, VF, Väng

Clasdotter, Ingerid

23/1 1757, VF, Bruntorp - 1808, VF

f. 5/7 1790, V Fågelvik, Båssnäs

Hemmansägare

Mounds View(USA/MN)Lars

d. 7/5 1942

Minneapolis(USA/MN)

6

f. 12/12 1809, V Fågelvik, Tarm

d. 4/3 1888
5

Olsdotter, Karin

V Fågelvik, Boda Ö

Alfa Marie
d. 27/10 1894, V Fågelvik, Boda Ö

g. 1831, V Fågelvik

f. 7/4 1831

Carlsson

VF, Väng, Djupedalen

d. 3/8 1864, V Fågelvik, Boda Ö

f. 29/3 1901

f. 9/5 1804, VF, Båssnäs, Mon

Andersson, Olof. Hemmansägare

d. 16/2 1875, VF, Väng, Rönningen

Nr 1, ansökare

Olsdotter

4

f. 1794, Nössemark(P)

d. 8/2 1835, VF, Väng, Rönningen

f. 16/6 1798, VF, Flötane, Sörslätta

Minneapolis(USA/MN) Maria

g. c1885

Mounds View(USA/MN)g. 23/5 1856, VF

d. 24/11 1942

Danielsdotter, Maria

V Fågelvik, Väng

d. 17/9 1905

f. 4/10 1829

Snickare, fabrikör

f. 28/1 1857

Hemmansägare, bonde

Aron

V Fågelvik, Väng

g. 24/10 1819, Holmedal

Karl

Karlsson

Persson, Anders. Nämndeman

Andersson

Nr 2, far

Andersson, Anders. Torpare

Upprättad för Alfa Carlsson, f. 29/3 1901 i Minneapolis, Minnesota, USA
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 139
Generation I
Nr 2-3 (1)
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HÖSTPROGRAM 2008
Datum
To 4 sep

Ämne
Claes Åkerblom kåserar och
visar bilder om fotografen Åberg

Ansvarig
KG Lindgren

To 2 okt

Thomas Kvarnbratt om sin bok
”Nycklar till brukssamhället”

Bengt Nordstrand

Må 20 okt Fikaträff

Hans Olsson
Anneli Johannesson

To 30 okt

Åke Hörnqvist

Carl Johan Ivarsson berättar om
”Herdaminnen”

Må 17 nov Fikaträff

Bengt Nordstrand
Gunilla Klarqvist

To 4 dec

Lars Gunnar Sander

Lars Gunnar Sander om
”Släktforskning i Västergötland”

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

http://www.genealogi.se/varmland/

VÅR HEMSIDA
Allt fler har upptäckt att vår hemsida innehåller mycket matnyttig
information.
Varje dag besöks den av nästan
50 unika besökare.
Av dem kommer givetvis huvuddelen från Sverige (87%) men
även våra nabor från andra sidan
kölen har hittat dit (6%) och
ättlingar i USA svarar för 3% av
besöken.
Se sid 3 angående nytt lösenord
för medlemssidorna.

