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Årgång 30

Del av lagaskifteskartan 1836 för Takenetorp, Boda sn, S län.

När man har letat igenom kyrkböcker och mantalslängder och därmed fått lite kunskap om sina förfäder, kommer osökt nästa fråga: Var låg huset? I de allra flesta fall är ju husen sedan länge borta och kanske ersatta av
andra byggnader eller av skog. Men vårt förnämliga kartmaterial finns kvar.
På sidorna 4-5 berättar Gunnar Jonsson på ett illustrativt sätt hur han gick tillväga för att komma fram till svaret
på en sådan fråga från en vetgirig forskare.
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Hans Andersson i Tye, Hammarö
Av Moa Jonsson
Efter 25 år som släktforskare ser jag
ett resultat som är mer av anteckningar än sammanhang. Det blir kanske
så, när man letar efter för mycket,
dvs hela familjens rötter, på en gång.
Forskandet har varit sporadiskt
men rätt som det är har något intressant namn dykt upp och så är jag
igång igen. Min man och jag har
blivit 8-männingar via en Amund i
Högboda. Dessförinnan hade våra
släkter haft en viss kontakt, när min
släkting Johan Fabrin, präst i By
(Säffle), haft en fastighetsaffär tillsammans med Hans Andersson, som
var min mans anfader. Båda levde på
1600-talet och tillsammans ägde de
en tid Västra (= Norra alt. Nedre) Tye
ute på Hammarö.
Hans Andersson var byfogde och
nämndeman. Jag råkade nyligen se
hans namn i ett häradsrättsprotokoll
och då behövde jag varken Sudoku
eller korsord på länge – för det är knepigt att läsa gammal text. Tack vare
ett gammalt dokument kan man få en
tidsbild från Hammarö på 1690-talet
och man kan få veta vad en anfader
sade då.
Karlstads häradsrätt
Anno 1695, d 28, 29 ock 30 Janurij
tå laga ting hölts uti Carlstadh med
almogen af dess Tingslag.
Närwarande Cronones Länds Mann
Wälaktat Egidion Dahlman med
underskrefne Nämbdemän;
Jon i Skijfwe Domare
Carl i Nohlgårdh
Månsi Skifwe
Jon i Kattewijken
Lars Önnerhult
Olof i Sanna
Jöns i Tohlerudh
Hans i Tye
Jon i Tittertan

Peer i Hoflanda
Algut i Skifwerurdh
Jon Olsson i Tohlerud
Samma dag förde länsmannen, välaktade Egidion Dahlman in soldaterna
Bengt Larsson i Rud och Olof Svensson i Lindnäs, som skulle ha stulit
från Erik Larsson i Hultet ur hans
visthusförråd förliden Lucia-tid 1694.
Erik måste själv besinna hur mycket han hade mistat och begärde, att de
som stulit, efter det de brutit upp hans
bodörr om natten, måste lageligen
plikta härför.
Han fick det stulna till kött efter
5 små kreatur och korv efter 3 svin,
7 stycken små ostar vid pass 10-11
marker, något bröd samt 1 pund kött
som han hade i gömme för soldaten
Anders i Larberg samt 3 hampatottar
och ehuru väl han sade sig ha fått tillbaka mestadelen av nämnda tjuvgods
undantagandes brödet och korven
på 5 stycken när, bad han soldaterna
”lageligen måste plikta”.
Tjuvarna tillstod gärningen och sade,
att de hade delat det stulna lika sins
emellan med undantag för de 3 hampatottarna, som Olof allena behållit
och hans hustru bränt upp uti ugnen.
Hon sade också, att det hade varit 12
korvar, av vilka Bengt behållit 4 och
Olof 3. De övriga 5 hade lämnats åter
och brödet bestod av 1 rågkaka och 2
havrekakor.
Olof och Bengt bad, att rätten skulle
överse med dem så mycket det var
möjligt, men deras kamrat, Anders i
Larberg, som hade mist 1 pund kött,
begärde att för detta få ”vad hans sak
angå kunde”.

kunde värdera köttet till 1 ½ pund
för vardera personen förutom det ena
pundet, som tillkom Anders i Larberg,
summa 4 pund à ½ riksdaler vilket
blev 2 rd. Osten ca ½ rd per marker
värderades till 12 öre, korven till 16
öre silvermynt, hampatottarna till 8
öre och brödet till 2 öre.
Rättens Beslut: Eftersom Olof i
Lindnäs och Bengt i Rud var soldater,
som tvärt emot deras kristliga skyldighet brutit mot 7e Guds bud och
begått stöld vid sistlidne Lucia-tid
och nattetid brutit upp dörren och gått
in i ett visthus och bortstulit 4 pund
kött, 7 ostar, 12 korvar, 3 kakor och
3 hampatottar, vilket de sins emellan
delat lika förutom hampatottarna, vilket allt Nämnden värderat till 4 daler
och 6 öre silvermynt, finner Rätten
det skäligt att och enligt Kungliga
straffordningen angående tjuvar, att
de skall plikta tvedubbelt, det vill
säga 12 rd 8 öre smt. Olof, som vill
plikta med egen egendom med penningar, kommer att häfta för 6 rd 8
öre medan Bengt får korporalt straff
med 5 rd 29 öre smt. Dessutom skall
de lämna tillbaka den egendom, som
inte är återfången.
---Hans Andersson har säkert många
släktingar på ön. Min man, som avled för 13 år sedan, var en av dem.
Han tillförde den 9:e generationen
räknat från Hans Andersson. Alla i
den släktlinjen har bott och verkat på
Hammarö.
(Markeringarna med fet stil är gjorda
av red.)

Nämndemannen Hans i Tye berättade, att han sett det tjuvgods, som
Olof hade fått på sin del, och att han
3

VärmlandsAnor 2013:1

Var låg min anfaders hus?
Av Gunnar Jonsson
Ja, den frågan har man ställt sig några
gånger.
I husförhörslängderna står några
kryptiska siffror i kanten, 1/8, 1/4
eller kanske 4029/8832.
Detta betecknar gårdarnas skattekraft i antalet mantal. Några namn på
gårdar förekommer ytterst sparsamt.
Namn på torp och dylikt förekommer desto oftare och underlättar
naturligtvis.
Men om då ens förfader är bonde
och bebor sin gård, hur får man då
reda på var den låg/ligger?
Upprinnelsen till denna artikel var
en fråga Kjell Hasselroth skickade
vidare till mig och berättelsen han
fått sig tillsänd från Wera Lewén var
ungefär som följer:
Jag fann till min förvåning att
Nils Nilsson från Takenetorp i Boda,
Värmland avled i Sala, Västmanland.
I kyrkböckerna för Boda fanns
inga uppgifter om orsaken till detta,
men en dotterson till Nils kunde berätta följande: ”Nils Nilsson spelade
kort med prästen i församlingen och
förlorade så han fick lämna ifrån sig
gården. Han beslöt därför att han
inte skulle jordfästas av denna präst
och inte heller begravas i denna församling.
Han flyttar till Sala och tar tjänst
som järnvägsarbetare. Hustru och
barn lämnades kvar i Boda”. En
kontroll i husförhörslängden visade
att familjen flyttade till Långvänna i
Boda och är antecknade som utfattig.
Nils Nilsson är begravd i Sala år 1874.

Steg 1: Jag kollade i husförhörslängden runt år 1836. Jag valde 1836 av
anledningen att Laga Skifte genomfördes i Takenetorp det året.
På sidan 236 i Boda AI:16 fann jag
så Nils Nilsson. Han var dräng, gifte
sig ca 1840 och står då antecknad
som bonde.
Med lite lösa slutledningsförmågor
antog jag då att han, i samband med
föregående bondens Nils Eriksson

död, blev ägare till en del av gården.
Huvudgården fick vid Laga Skifte
littera I, och låg på nuvarande äga
1:57.
Steg 2: Nils Nilsson fanns inte med
vid Laga Skiftet, då han ännu inte
blivit jordägare i Takenetorp. Men
1855 genomfördes en hemmansklyvning på gården och då fanns Nils med
som delägare.

Steg 1. Laga skiftet 1836, Nils Eriksson tilldelas littera I. Enligt protokollet är
tomtplatsen beläget på äga nr 25.

Wera ville då veta vilken gård som
Nils skulle ha spelat bort och om den
fanns kvar idag. Jag grep mig genast
an problemet och fick efter en timme
eller två rätsida på det hela.
Tomtplatsen på äga nr 25 vid Laga Skiftet 1836.
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Steg 2. Protokollet från hemmansklyvningen 1855 visar att Nils
Nilssons tomtplats låg på äga nr 165.

Det skulle då inte vara några problem
att jämföra denna karta med dagens
för att se var gården låg. Tyvärr var
det inte så lätt i detta fallet.
Den norrpil som finns på kartan
visar helt galet och ligger nästan 45
grader fel. Dessutom är varken vägar
eller gränser på samma plats som nu.
Steg 3: Vi får då ta en liten omväg
via den häradsekonomiska kartan från
slutet av 1800-talet. Den är i många
fall i grunden hämtad från Laga Skifteskartorna.
På häradsekonomiska kartan, den s.k.
Hembygdskartan från 1883-1895 ser

Steg 3. Häradsekonomiska kartan 1883-1895.

Kartbilden från hemmansklyvningen 1855 visar var
Nils Nilssons tomt på nr 165 låg (inringad).

vi att några av de gamla vägarna
blivit ”nergraderade” till gångstigar och körvägar. Men de finns
fortfarande på samma plats. Även
de gamla gränserna kan skönjas i
kartbilden.
Med hjälp av mellansteget med
häradsekonomiska kartan, kan vi
konstatera att Nils Nilsson bodde på
den gård som här ligger strax över
bokstaven a i Takenetorp.
Steg 4: Nu har vi en lite modernare
bild att jämföra med och på den moderna ekonomiska kartan är det då
lätt att fastslå att Nils Nilsson bodde

på den tomt som nu har registreringsnummer Takenetorp 1:66.
I detta exempel har vi ganska tydliga
kartbilder att studera. På liknande sätt
kan man hitta platsen för försvunna
torp, då torptomternas namn många
gånger nämns i skifteshandlingarna.
Andra gånger måste man lita till
turen och bara få en sannolik plats
för ett torp.
De gamla kartbilderna är hämtade
från internet och Lantmäteriets Historiska kartor. Dessa är fria för var och
en att studera på www.lantmateriet.se.

Steg 4. Moderna ekonomiska kartan.
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Dagstidningar sökbara på nätet
Av Anneli Johannesson
Som vi tidigare nämnt i en notis i
Värmlandsanor finns en del äldre
tidningar skannade och sökbara hos
Kungliga biblioteket
http://magasin.kb.se.
Tidningstexten är OCR-inläst (datainläst) vilket innebär att en del ord
har uppfattats på fel sätt och blivit
felstavade eller helt obegripliga. Till
vänster på sidan ser man den inskannade tidningen som kan förstoras och
läsas i ”original”. Till höger finns den
OCR-lästa texten, och det är den som
är sökbar. Om ett namn är felstavat
där, så hittar man det alltså inte.
För Värmlands del är det främst
Wermlands läns tidning som är intressant. Det finns sammanlagt 822

tidningar inlagda, för tiden 1871-79.
Även Post- och inrikes tidningar
1821-2006 och den tidigare Posttidningar 1645-1820 kan förstås vara
av intresse. Bland övriga tidningar
finns det ett varierande urval av årtal
och antal, se tabellen.
Även om det kan verka som om
det är ett fåtal tidningar som handlar
om just ditt län så kan det löna sig att
söka. Sök t ex på ett sockennamn så
kan det dyka upp artiklar från olika
delar av landet som rör din socken.
På samma sätt om man söker på
ett ovanligt efternamn, så kan man
hitta personer som utmärkt sig i andra delar av landet. Med lite tur kan
man också hitta en dödsnotis även
för de med vanligare namn.

Titel
Blekingsposten
Bollnäs tidning
Dalpilen
Fahlu weckoblad
Faluposten
Folkets röst
Gotlands tidning
Göteborgs weckoblad
Götheborgs weckolista
Inrikes tidningar
Jönköpingsbladet
Kalmar
Lindesbergs allehanda
Norra Skåne
Norrköpings weckotidningar
Norrköpingskuriren
Post- och inrikes tidningar
Posttidningar
Stockholms Posten
Tidning för Wenersborgs stad och län
Wermlands läns tidning
Wernamo tidning
Östergötlands veckoblad
Östgötaposten
6

Datum
1852-1884
1876-1880
1854-1926
1786-1821
1869-1890
1849-1861
1867-1888
1875-1892
1750-1758
1760-1820
1843-1872
1864-1918
1876-1880
1881-1897
1758-1786
1858-1862
1821-2006
1645-1820
1778-1833
1848-1898
1871-1879
1876-1884
1885-1895
1895-1917

Skriva ut eller spara ner

Om man väljer utskrift får man ut
det man för tillfället ser på skärmen.
Det är också möjligt att spara ned en
enstaka sida som en bildfil (jpg) eller
ett enskilt nummer (pdf).

Fortsatt arbete

”Digitaliserade dagstidningar” var ett
EU-finansierat projekt som KB deltog
i och som nu är avslutat. Uppgiften
var att snabbt ta fram 200 000 bildfiler från svenska dagstidningar från
äldre tid. Äldre tidningar valdes av
upphovsrättsskäl. De söker nu medel
för att fortsätta arbetet, och det gör det
osäkert när Wermlands läns tidning
eller andra tidningar kommer att bli
tillgängliga i framtiden.

Nummer
3219
200
5091
1824
1392
962
1802
400
414
5142
3813
9088
265
2293
84
245
9312
4940
895
4762
822
432
165
716

Götheborgs weckolista
1750-1758
414
Inrikes tidningar
1760-1820
5142
Jönköpingsbladet
1843-1872
3813
Kalmar
1864-1918
9088
VärmlandsAnor
2013:1
Lindesbergs allehanda
1876-1880
265
Norra Skåne
1881-1897
2293
Norrköpings weckotidningar
1758-1786
84
Norrköpingskuriren
1858-1862
245
Exempel
Post- och inrikes tidningar
1821-2006
9312
stor del tur om
man hittar det man söker. Men å andra sidan
Jag sökte
på Aspberget för att det är ett enkelt och enPosttidningar
1645-1820
4940
kan
man
tydligen
tydigt ord.
Stockholms Posten
1778-1833
895 ändå hitta intressanta saker.
Några andra
Tidning
Wenersborgs
stadena
och handlade
län
1848-1898
4762exempel: en sökning på Forshaga ger
Jag fick
tvåför
träffar
varav den
om ett
665 träffar varav
Wermlands
tidning järnväg från Båtstad till
1871-1879
822 342 i Wermlands läns tidning. Motsvaförslag att
bygga enläns
smalspårig
Wernamo
tidning
1876-1884
432
rande
siffror
för Säffle är 47/1, Arvika 5665/1975, Grums
ångbåtsanslutningen i Vingäng.
Östergötlands
veckoblad
1885-1895
165
Bilderna visar hur illa OCR-läsningen har lyckats med 719/144, Sunne 1640/610, Kristinehamn 4493/1200.
Östgötaposten
1895-1917
716
frakturstilen
trots god kvalitet på trycket, så det är nog till

Resa till släktforskardagarna i Köping - 2013
Släktforskardagarna 2013

Värmlands släktforskarförening kommer att anordna en resa till släktforskardagarna som i år är i Köping
Vi åker dit lördagen den 24 augusti och även söndagen den 25 augusti om intresse
finns. Avresa på morgonen och hemkomst på kvällen båda dagarna utgångspunkt
från Karlstad. Om intresse finns utgår lördagens resa från Årjäng och söndagens
från Arvika.

Köping 23-25 augusti

Föreningen kommer att subventionera en del av resekostnaden.
Ytterligare information kommer i VärmlandsAnor nr 2.
På vår hemsida kommer vi att lägga ut en länk till Köping. Om du har någon fråga
om själva resan kan du kontakta:
Gunilla Niklasson. gunilla.niklasson@hotmail.com
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Ett bördsbrev
Av Eivor Plantin
Jag sitter och läser i Nordmarks
Härads dombok och träffar på ordet
”bördsbrev”. Det har jag inte träffat
på tidigare.
Genom ett abonnemang har jag
tillgång till bl.a. skannade kyrkböcker
och domböcker och kan läsa dem på
min dator. Till min glädje är ett stort
antal av Värmlands domböcker skannade och jag har hittat åtskilligt om
mina anor i dessa böcker. Men jag
finner även annat av intresse som inte
har med mina anor att göra men som
ändå är intressant.
Allehanda ärenden tas upp i tingsrätten. Ett av dessa vill jag ta upp
här. Det kan vara ett exempel på att
det inte bara behöver vara fastighetsaffärer, tvister eller våldshandlingar
som rätten tar upp.
Anders Månsson, kyrkväktaren vid
Blomskogs församling, hade lämnat
in en skrift till häradsrätten om en
begäran av ett bördsbrev för sin son
Erik Andersson.
Detta togs upp av Nordmarks
häradsrätt den 11 mars 1750 i Långelanda tingshus i Silbodals socken.

Erik Andersson hade för en tid sedan
begett sig av till Göteborg för att där
”lära det lofliga skräddar handtwerket hos en wid nampn Thore Bergius”. I den inlämnade skriften till
tingsrätten hade fadern anhållit om
ett ”bördsbrev” för sonen ”till thesto
(desto) mehra befordran af thes (dess)
framgång och lycka”.
Tingsnämnden kände till att Erik
Andersson var född den 7 januari
1724 uti hemmanet Strand i Silbodals
socken. Fadern var Anders Månsson och modern Ingiel Eriksdotter i
Strand.
De har låtit uppfostra denne sin
son vid den ”rätta Evangeliska läran
af gudsfruktighet samt till sådane
öfningar hållit, som --- stånd och
ämne kräfwa kunnat; Ty --- detta
deröfwer till bewis af domboken meddelt” (De ord som fallit bort är gömda
i bokbindningen).
Alla föräldrar vill sina barns väl. Med
detta utlåtande från domstolen hoppades väl Eriks föräldrar att sonen skulle
bli väl bemött under sin utbildning i
Göteborg.

Rödsot i Sverige 1750-1900
Dysenteri var på 1700- och 1800talen en farsot som skördade många
offer.
I somliga socknar orsakade sjukdomen drygt 90 procent av alla dödsfall
under vissa utbrott. En ny avhandling
av Helene Castenbrant har kartlagt
dysenterins demografiska och medicinska historia.
Författaren har undersökt rödsotens utbredning över hela Sverige
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under perioden 1750-1900 med fokus
på förändringar över tid samt regionala och lokala skillnader. Jönköpings
län har använts som fallstudie.
Förutom befolkningsstatistiks
uppgifter har hon även använt sig
av kyrkböcker, kartor, tidningar,
rapporter från provinsialläkare och
andra publicerade skrifter författade
av läkare.
Saxat ur Vi Släktforskare 2012/6

Alla som lämnade hemorten på den
här tiden hade väl ett respass från
församlingsprästen. Anders Månsson tyckte väl att det behövdes något
mer för att hjälpa sonen att bli väl
mottagen hos sin läromästare. Ett
”bördsbrev” uppfattar jag är ett slags
personbevis. Kanske får det mera
tyngd genom domstolen eftersom
allmogen är samlad vid tinget och

som jag tror kunde yttra sig om något
inte stämde av de uppgifter som kom
fram i rätten.
Det kanske finns någon av läsarna
som vet mera om ”bördsbrev”. Då
är jag tacksam för en upplysning till
eivor.plantin@comhem.se. Det kanske även finns någon som har denna
familj bland sina anor.

Nytt från
Rötterbokhandeln
Släktforskarens arbetsbok

En nyutgåva av det efterfrågade häftet
på 68 sidor innehållande praktiska
övningar, ordlistor och förklaringar
av äldre ord och begrepp. Pris: 100 kr.

Nordisk Vallongenealogi
1580-1750

Uppslagsverket innehåller utdrag ur
domböcker, hammartingsprotokoll,
personalia mm. Dessutom 80-talet
Vallonsläkter och drygt 600 familjetabeller. Pris: 380 kr
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En ny gren av släkten Skragge
Av Christian Juliusson och Carl-Johan Ivarsson
På självaste julafton 1709 avled
Anders Simonsson i Västra Sälboda,
Gunnarskog socken, vid 85 års ålder.
Enligt dödboken var han född i
Västra Uggelsäter, Huggenäs socken.
Detta förhållande - samt det faktum
att flera av hans barn och barnbarn,
redan på 1680-talet, antog namnet
Skragge - har föranlett omfattande
utredningar och spekulationer kring
hans eventuella släktskap med den
omskrivna värmländska ätten Skragge.
Tack vare upptäckten av en domboksnotis från år 1704 har detta släktskap nu kunnat klarläggas.

Dels omnämns redan på 1700-talet
att länsmannen Simon förliktes, för
sin egen och för sina syskons skull,
med en Björn Jonsson om arvejord
i Glumserud. Dels framgår av landskapshandlingarna att en Simon
dyker upp i Västra Uggelsäter redan
år 1571, och sedan bor kvar där till
början på 1600-talet.
Enligt traditionen ska namnet Skragge betyda ”bock”. En bock återfinns
också på den vapensköld som länsmannens brorson, Simon Olofsson
Skraggenskiöld, antog när han år
1652 adlades.

Släkten Skragge

Enligt familjetraditionen, såsom
den har återgivits sedan 1700-talet
(Fryxell, Hülphers och sedermera på
1900-talet av Lagerborg), härstammar släkten Skragge från Skottland
och kom till Värmland via Norge på
Gustav Vasas tid genom en Simon
Skragge.
Denne kom att gifta sig med en
dotter till kyrkoherden i Tingvalla,
Lars Laurentii av Glumserudsläkten (död år 1567), och bosatte sig
på Hammarön. Deras son, Simon
Simonsson, bodde på 1590-talet i
Uggelsäter och lär år 1600 ha varit
länsman i Näs härad.
Traditionen bör rimligen tas med en
stor nypa salt. Namnet Skragge kan
t ex möjligen ha funnits i bygden
redan i slutet av 1400-talet (en Joen
Skragga som för länge sedan bodde
vid Hammarön lär t ex förekomma i
ett vittnesintyg från den 28 februari
1576, återgivet i Historisk Tidskrift
1877).
Men det finns ändå vissa indikationer på att det där kan ligga en del
korn av sanning.

Kunde han möjligen också ha haft
sonen Anders Simonsson, som av
någon anledning ”fallit ur” de olika
släkttavlorna?
I 1662 års mantalslängd uppräknas
t ex Anders Simonsson, Olof Simonsson och Bryngel Simonsson i Västra
Uggelsäter. Och av Näs häradsrätts
dombok år 1655 framgår - svart på
vitt - att Simon Simonsson, som då
var avliden, åtminstone hade barnen
Olof, Bryngel, Brita, Ingrid och Anders!
Anders Simonsson i Västra Uggelsäter nämns i 1654-1664 års mantalslängder, och skulle väl kunna ha
varit identisk med Anders Simonsson
i Västra Sälboda?
Jo, om det inte vore för en liten
detalj: Anders Simonsson i Västra
Sälboda bodde redan i maj 1661 i
Vagge, Ny socken, enligt Jösse härads
dombok. Det kan således inte vara
samma person som avses. Tvärtom
kan man, genom domböckerna, tämligen väl följa Anders Simonssons
flyttmönster.

Anders Simonsson i Vagge
Skraggenskiölds vapen, ur
Palmskiöldska samlingen,
Uppsala universitetsbibliotek.

Västra Uggelsäter

Länsmannen hade en son, Simon Simonsson d y (”över 60 år gammal”,
enligt 1635 års roterings- och utskrivningslängd) som bodde i Västra
Uggelsäter.
Enligt traditionen ska han varit
murmästare och far till murmästarna
Daniel, Nils och Lars och ryttarna
Simon, Olof och Bengt - samt en
Bryngel som tog över bruket av
gården.

Han verkar nämligen har varit en
tämligen flitig ”kund” hos häradsrätten: År 1664 orsakade hans folk en
eldsvåda i Vagge, och år 1668 bet han
av en bit av näsan på sin granne Erland Johansson, och i juni 1676 stod
Anders Simonsson i Vagge - som då
själv var fjärdingsman - inför skranket
för att ha stulit gevär.
Senast i juli 1677 bor han på kronohemmanet Stommen, Ny socken.
I mars 1686 beviljas han sedan fastebrev på Västra Sälboda, Gunnarskog
socken, som han köpt av löjtnanten
Carl Örnberg och dennes hustru
Catharina Blankenfield för 230 daler
silvermynt.
9
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Vad som inte framgår av domböckerna är hur han senast år 1661 hamnade i Vagge, och var han hållit hus
dessförinnan.
Denna fråga besvaras dock delvis
av mönsterrullorna för Upplands
kavalleri (Johan Mauritz Wrangels
regemente, Jonas Anderssons kompani). Där noteras nämligen från år
1651 att ”Germund Olofssons tjänare,
Anders Simonsson” red för Vagge
(vid en mönstring i Stockholm den
14 juli 1654 utkommenderas han f
ö till Tyskland, och omnämns som
utkommenderad även i rullan av den
26 februari 1655). Och det är nu som
det börjar brännas.
Nyligen upptäcktes nämligen en
domboksnotis från år 1704 som satte
saken i ett nytt ljus.
Det handlar om Näs häradsrätts
protokoll av den 20-28 september
1704. Där kärade Anders Simonsson i
(Västra) Sälboda mot
sina kusiner för att
återfå den andel av
Västra Uggelsäter
som hans far, Simon

Där framgår då att Anders Simonssons bror Bryngel Simonsson
och syster Karin Simonsdotter (död
i Västra Sälboda år 1712, vid 90 års
ålder), gift med Anders Bengtsson i
Dingelsundet, redan på 1660-talet sålt
sin - och Anders - arvejord till ovan
nämnda Lars Andersson.
Någon rätt till jorden Västra Uggelsäter kunde Anders Simonsson
således inte längre hävda.

Slaget vid Lepizig 1642

Uppgiften om att Anders Simonssons
far stupat i fiendeland för oss dock ytterligare ett steg på vägen mot gåtans
lösning.
I 1633 års jordebok noteras nämligen en ryttare i Peder Bondessons
kompani vid namn Simon Andersson
för just Västra Uggelsäter. Denne
kallas i 1643 års jordebok för ”korpral”, och i 1644 års jordebok noteras
hans änka.

mökränkning av en löskona vid namn
Kerstin Matsdotter, men friades då
han lovat att gifta sig med henne.
Ryttaren Simon Andersson dömdes
också, på vårtinget 1632, till döden
för dråp på sin stallbroder, ryttaren
Sven Hansson i Per Bondessons
kompani.
Han måste dock ha benådats, eftersom han kunde fortsätta sin militära
bana. Någon dom rörande detta från
Svea Hovrätt finns dock inte i Riksarkivet, märkligt nog.
Klart är i alla händelser att Simon
Andersson och hans syskon hade en
koppling till Mässvik i Bro socken,
och däri ligger den slutgiltiga pusselbiten till frågan om släktskapet
med Skraggarna.
Av Näs häradsrätts dombok år
1651 framgår nämligen att Anders i
Mässvik varit gift med en dotter till
länsmannen Simon i Västra Uggel-

Andersson, ägt.
Eftersom fadern Ur 1644 års mönstringsrulla för Upplands kavalleri, Wrangels regemente, Sven Perssons kompani.
blivit ”slagen uti
Simon Anderssons öde går att följa säter. Anders i Mässvik dyker upp
Fijende landh” då Anders Simonsson
i mönstringsrullorna. Den 4 oktober i landskapshandlingarna i mitten på
och hans bröder ännu var omyndiga,
1640 mönstrades Upplands kavalleri 1580-talet (och tycks ha efterträtt
och Anders Simonsson sedan själv
i Örebro. Simon Andersson i Uggel- en Per som skrivs för gården redan
”gifvit sig uti Konungens tienst” hade
säter var då ryttare i Sven Perssons på 1550-talet, och som kanske var
han inte tidigare kunnat hävda denna
kompani, Johan Mauritz Wrangels hans far?).
andel av gården.
regemente.
I 1610 års hjonelagslängd noteras
Vid
mönstringen
i
Nyköping
den
dock
”änkan” för gården, dvs dottern
Vidare framgår att Simon Andesson
22
juli
1641
har
Simon
avancerat
till
till
länsmannen
Simon. Denna änka
haft tre bröder - Lars Andersson i
Västra Uggelsäter, Anders i Mässvik korpral och det är också som sådan gifte - av domböckerna att döma - se(Bro socken), Olof i Mässvikstorp han kom att sluta sina dagar. Av 1644 dermera om sig med en Amund (som
(Bro socken) - samt systrarna Gunnur års rulla framgår nämligen att korpral i 1641 års mantalslängd uppges vara
Andersdotter i Sundstorp (By socken) Simon Andersson stupade den 23 över 60 år gammal), och fick med
och Marit Andersdotter i Sjole (Bro oktober 1642 i slaget vid Leipzig, det denne sonen Amund Amundsson. Såsom i historieböckerna kallas för det ledes var Olof i Mässvikstorp (nämnd
socken).
bl a i 1633 års jordebok), ryttaren
Dessa skulle ha ärvt den andel andra slaget vid Breitenfeld.
Simon Andersson och systrarna Marit
av Västra Uggelsäter som deras far,
Det är inte omöjligt att Simon Anders- och Gunnur - samt deras halvbror
”Anders den gamle”, efterlämnat.
sons hustru hette Kerstin Matsdotter. Amund Amundsson - alla ättlingar
Ärendet uppskjöts dock, och blev
Vid Näs häradsrätt år 1631 blev ryt- till Skraggesläkten på mödernet som
inte slutligt avgjort förrän vid tinget
taren Simon Andersson anklagad för följer:
i februari 1706.
10
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SLÄKTTAVLA
Anders Simonssons eftersläkt

Anders Simonsson i Västra Sälboda,
som var gift med en Elin Persdotter
(död 1705), efterlämnade åtminstone
följande barn:
- strandridaren och skogvaktaren
Jonas Andersson (1657-1733) i Säterud och Västra Sälboda, Gunnarskog
(som kallas ”Jonas Skragge” i sin
dotter Kerstins dödsruna år 1779).

Minnesord

Gunnel Kvarnström
1925 - 2013
Värmlands släktforskarförening fyller
i höst 30 år.
Föreningen tillkom på initiativ av
Gunnel Kvarnström, Peter Olausson
och Eva Fredriksson. Tillkomsten är
beskriven i vår förenings jubileumsbok Anor och anekdoter som gavs
ut 2003.
Gunnel Kvarnström avled i Karlstad
den 25 januari 2013.
Hon var född och uppvuxen i Dals-Ed
och hade hela livet starka band till sin
hembygd, där föräldrahemmet ännu
är i familjens ägo.

Gift med Ingeborg Johansdotter
Sylvia (ca 1659-1732), dotter till
komminister Johannes Ingemari
Sylvius, med vilken han bl a fick
sonen Anders Jonasson (1693-1744)
i Västra Sälboda.

bok i februari 1689). Gift år 1693 med
Christina Carlenia.
- Olof Andersson (1666-1727) i
Västra Sälboda, Gunnarskog socken,
vilken bl a fick sonen Simon Olsson
(1707-1773).

- tullnären Simon Andersson (16611704), död i Skillingmark socken
(som kallas ”strandridare Simon
Skragge” redan i Jösse härads dom-

- Kerstin Andersdotter (1672-1699)
i Treskog, Gunnarskog socken. Gift
med Anders Källarsson i Treskog,
med vilken hon hade flera barn.

Hon tillhörde den omskrivna Klevmarkssläkten och var aktiv i släktföreningen, som består av ättlingar
till den legendariske Halvard Bryngelsson, Karl XII:s kunskapare vid
gränsen mot Norge.

+

Släkt-, hembygds- och emigrationsforskning var Gunnels stora intressen.
Hon hade breda och djupa kunskaper på dessa områden och skrev
många artiklar, bl.a. i tidskriften
Bryggan.
Under beredskapsåren på 1940talet tjänstgjorde hon som unglotta
och kunde som gränsbo berätta mycket om hur ockupationen av Norge,
flyktingströmmarna och de svenska
militärförläggningarna påverkade
vardagen i Dals-Ed.
Gunnel var fram till sin pensionering
en mycket uppskattad medarbetare
på Emigrantregistret i Karlstad (nuv.
Sverige Amerika Centret), där hon
handledde släktforskare och hjälpte
mången tillrest svensk-amerikan att
finna sina rötter.
Emigrantregistret hade på den
tiden sina lokaler i Gamla badhuset.
Det var också där, i den f.d. simhallen(!), som vår förening bildades, den
15 december 1983.
För hennes stora kunnande, för hennes entusiasm och för hennes varma
personlighet minns vi Gunnel Kvarnström.
Eva Fredriksson

MyHeritage köper Geni.com
MyHeritage meddelar att man har
förvärvat Geni.com.
25 miljoner dollar tillförs samtidigt
i nytt kapital från investmentbolaget
Bessemer Venture Partners.
Förvärvet av Geni.com är MyHeritages åttonde och största förvärv
sedan företagets webblansering 2005.
MyHeritage uppger att man nu har
72 miljoner registrerade användare,
1,5 miljarder profiler och 27 miljoner
släktträd, innehållande varierande internationellt släkthistoriskt material.
Geni.com grundades 2007 och har
ett stort antal användare, framför allt
i USA men även i många andra länder. Geni.com kommer att fortsätta
att drivas som ett separat varumärke
med hemvist i Kalifornien.
MyHeritages och Geni.coms tjänster kommer inledningsvis att vara
fri-stående från varandra.
Ovanstående notis har jag saxat från
förbundets hemsida.
Varje gång jag läser en affärsnyhet inom vår bransch blir jag alltid
lika imponerad över amerikanarnas
förmåga att ta betalt för sina tjänster.
Åke Hörnqvist
11
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Utbildning på nätet - Sociala medier
av Olle Andersson

ArkivDigital har lagt ut instruktionsfilmer på YouTube - du kan ta del av
dem via http://www.arkivdigital.se/
produkter/filmer eller sök ”ArkivDigital” på Youtube.
(På YouTube finns många fler filmer
- sök på ”Släktforskning”).

Släktdata (835)
Arkiv Digital (2.749)
Ancestry,se (3.543)
Ancestry.com (403.091)
Det är många amerikaner som
släktforskar!
Genline (355)

I USA har antalet s.k. Webcast/Webinars, utsändningar på Internet, ökat i
omfattning det senaste året. Många
av de populära föredragshållarna
föredrar denna typ av uppträdande.
Ofta är det företag som med hjälp
av dessa aktiviteter gör reklam för
sina produkter.
Många av dessa föredrag gäller
specifika amerikanska förhållande
men det finns en och annan godbit
även för oss. Eftersom det hela sker på
engelska är en förutsättning att man
hyfsat behärskar detta språk.

Även SVAR har gjort liknande
”handledningsfilmer” som du hittar
på SVARs hemsida.
Klicka i vänsterkanten Släktforskning>Kyrkoarkiv>Handledningsfilmer.

Siffran inom parantes efter gruppen
anger hur många som har ”gillat”
eller är medlem i gruppen. Detta
är ett mått på hur populär gruppen är hos Facebook-användarna.
(Siffrorna aktuella 20130114).

Sociala media

Gplus/G+
Det senaste tillskottet av sociala media är GooglePlus eller G+.
G+ liknar Facebook men har några
unika funktioner t.ex. ”Hangouts”.

Det finns både betal- och gratistjänster för att skapa denna typ av föredrag.
En del liknar mest en TV-sändning
av skärminnehåll (Powerpoint etc.),
andra medger tvåvägskommunikation
- publiken kan skriva frågor under
föredraget och flera på olika platser
kan växla roll som föredragshållare.

Anbytarforum
Anbytarforum är ju en träffpunkt för
släktforskare som kan ställa frågor
som andra kan besvara.

I USA liksom Sverige har man problem att förse släktforskare med
föreläsningar. Det blir allt dyrare att
resa och det har visat sig att man med
fördel kan utnyttja nätet som informationskanal.

Webcast/Webinars

Några länkar till sidor med information om kommande och arkiverade
föredrag:
http://rootsmagic.com/Webinars/
http://blog.geneawebinars.com/
http://learn.ancestry.com/LearnMore/Webinars.aspx
http://www.legacyfamilytree.com/
Webinars.asp
Flera tjänsteleverantörer har publicerat kortare utbildning på nätet.
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Wikipedia definierar detta som
”aktiviteter som kombinerar teknik,
social interaktion och användargenererat innehåll”. Exempel på sådana aktiviteter är Anbytarforum och
Facebook.

Facebook
Facebook är egentligen ganska lik
Anbytarforum.
Enskilda användare kan ansluta sig
till intressegrupper som är av samma
typ som de olika underavdelningarna
hos Anbytarforum.
Men även föreningar och företag kan
skapa en plats där man informerar om
sin tjänst, svarar på frågor mm.
Exempel på Facebook-grupper:
Släktforskning Dalarna (88)
Genealogiska föreningen (740)
Släktforskning (2.834)
Släktforskning för noviser (640)

Hangouts är en form av videosamtal
med upp till 10 st samtidiga användare. Liksom hos Skype finns ett
”chat-fönster” där man kan skriva
kommentarer som alla deltagare kan
läsa.
Man kan även visa sin skärm för
de andra deltagarna. Man skulle
kunna tänka sig att en i hangouten är
kursledare och visar sin skärm med
en presentation och talar till denna.
Deltagarna kan under presentationen kommentera/fråga skriftligt eller
med tal. Förf. har deltagit i sådan
utbildning och det fungerade utmärkt.
Hangouts on Air innebär att det som
sker i en hangout skickas ut - live - på
en YouTube-kanal. Det är således inte
bara de som deltar i hangouten utan
alla som ser på YouTube-kanalen kan
följa vad som sker - ett föredrag, en
diskussion, en konsert etc.
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Årets tema för Släktforskningens dag är: ”Soldaten i släkten – till fots, till häst, till sjöss”. De flesta av oss
har soldater i släkten. Ta tillfället och lär dig mer om dina militära förfäder.

Släktforskningens dag
16 mars 2013

Tid: 10 – 15 Plats: Arkivcentrum i Karlstad
10.00-15.00

Forskarsalen och fikarummet öppna; vi hjälper till med forskarproblem.
Värmlandsarkiv visar och informerar om folkbokföringsjouren och
soldatregistret för Värmland.
Här finns även Folkrörelsearkivet, Kommunarkivet i Karlstad,
Landstingsarkivet och Sverige Amerika Centret.

11.00-11.30

Information i Edbergssalen:
Släktforskardagarna i Karlstad 2014

12.00-13.00

Föreläsning i Edbergssalen av Olle Nilsson
”Trossnäs fält - människor och miljöer i ett regementes historia”

13.00-14.00

Föreläsning i Edbergssalen av Mette Gunnari, DIS-Norge:
"Folketellinger og kirkeböker"

10.00-14.30

Cafe Almqvist, 7:e våningen, öppet

Välkommen!
Värmlands Släktforskarförening
Arkivcentrum Värmland
www.varmlandsrotter.se

www.arkivcentrumvarmland.se

Släktforskningens dag - ett initiativ av Sveriges Släktforskarförbund. www.genealogi.se
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Kallelse till Årsmöte
Lördagen den 23 mars 2013 klockan 13.00 hålls årsmöte med Värmlands
släktforskarförening i Rolf Edberg-salen, Arkivcentrum, Karlstad

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet anses stadgeenligt utlyst
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justerare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10. Motioner till årsmötet
11. Verksamhetsinriktning för 2013
12. Medlemsavgift för 2014
13. Budget för 2013
14. Val av ordförande för 2013
15. Val av ordinarie styrelseledamöter för åren 2013 och 2014 i tur att avgå Anita
Dagmarsdotter, Gunnar Jonsson, Eva Lejrin, Thore Jansson, fyllnadsval 1 år efter
Kurt Eriksson som avsagt sig styrelseuppdraget för 2013
16. Val av revisorer och revisorssuppleant för 2013
17. Val av redaktör för VärmlandsAnor för 2013
18. Val av valberedning för 2013
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas
Efter årsmötet träffas vi i Almqvistsalen för att umgås och diskutera släktforskning mm.
Föreningen bjuder på smörgåstårta och dryck.

Välkommen
Nominerade till styrelsen
På årsmötet skall vi välja en ny ordförande på ett år.

Valberedningens förslag är:
Göran Dour.

Dessutom skall vi välja ersättare för
Kurt Eriksson, likaledes på ett år.
Valberedningens förslag är: Hans
Olsson.
14

Vidare föreslås omval på 2 år av följande styrelseledamöter:
Anita Dagmarsdotter
Thore Jansson
Gunnar Jonsson
Eva Lejrin

Samt omval av följande funktionärer
på 1 år:
KG Lindgren, revisor
Bernhard Granholm, revisor
Olle Skoog, revisorssuppleant
Åke Hörnqvist, redaktör
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Verksamhetsåret
Föreningens tjugonionde verksamhetsår omfattar tiden 2012-01-01 till
2012-12-31.
Medlemmar

Antal medlemmar 2011-12-31
1371
Nya medlemmar 2012
171
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
85
Antal medlemmar 2012-12-31
1457
(Varav familjemedlemmar)
61

Medlemsavgiften
För 2012 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 och ”gemensamt”: Hans
Olsson, Forshaga
Vice ordförande och programansvarig: Kurt Eriksson, Kristinehamn
Kassör : Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Informationsansvarig: Anneli Johannesson, Hammarö
Materialansvarig: Lars-Åke Salling,
Karlstad
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad
Ledamot: Ann-Greth Carlsson, Hammarö
Ledamot: Anita Dagmarsdotter,
Karlstad
Övriga funktionärer
Revisorer: Bernhard Granholm,
Kristinehamn, Karl-Gustav Lindgren,
Säffle
Revisorsuppleant: Olle Skoog, Kristinehamn
Valberedning: Lars Gunnar Sander,
Forshaga (sk), Peter Borg, Molkom,
Kjerstin Tungström, Karlstad
Redaktör VärmlandsAnor: Åke
Hörnqvist, Hammarö

Layout VärmlandsAnor: Olle Andersson, Karlstad

allt i enlighet med föreningens nya
inre organisation.

Årsmötet den 31 mars 2012
Avgående styrelseledamöter var JensÅke Nilsson, Gunnar Allenmark,
Majlis Andersson, Margareta Eder
och Kurt Eriksson.
Omval av Kurt Eriksson och
Anneli Johannesson. Nya styrelseledamöter Ann-Greth Carlsson,
Anita Dagmarsdotter, Eva Lejrin och
Lars-Åke Salling. Omval revisorer,
redaktörer samt av valberedningens
Lars Gunnar Sander och Peter Borg,
nyval av Kjerstin Tungström.
Efter årsmötet bjöd föreningen på
smörgåstårta och många intressanta
diskussioner mellan deltagarna hördes bland borden.
Vid styrelsemötet den 31 mars konstituerade sig styrelsen enligt ovan.

Externa evenemang som föreningen
deltagit i under verksamhetsåret har
varit Klarhälja, Borgviksdagen, Kulturveckan i Sunne, Forshagafestivalen, Antikmässan i Ransäter, Skördefesten på Värmlands näs, Arkivens
dag samt Julmarknaden i Forshaga.
Släktforskningens dag i mars genomfördes på Arkivcentrum med högt
deltagarantal.

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit sju ordinarie
protokollförda sammanträden, två
extra sammankallade möten 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 mycket bra.
Hans Olsson har deltagit i Släktforskarförbundets ordförandekonferens i
Gävle den 24 augusti.
Hans Olsson, Thore Jansson och Kurt
Eriksson har som ombud representerat föreningen vid riksstämman i
Gävle den 25 augusti.
Programgruppen
Programgruppen ansvarar för externa
och interna arrangemang, arrangerande av Släktforskningens dag,
medlemsmöten, medlemsutbildning
samt lokalgruppsträffar med företrädare för föreningens sju lokalgrupper,

Inre arrangemang har genomförts i
form av temakvällar och dagträffar
vid Arkivcentrum med mycket varierande utbud, allt för att tillfredsställa
många medlemmars intresse samt
skapa nyfikenhet hos den breda allmänheten då evenemangen är öppna
för alla.
Temakvällarnas föredrag har varit Transporter på Klarälven, viket
också webbsändes, När sjukvården
kom till Värmland, Hur man gör
en släktbok, Boltzius – bedragare
eller undergörare, Söka emigranter
samt Livsbetingelser för bergsmän
och hammarsmeder, även denna
webbsänd.
Dagträffar har omfattat Hur man arkiverar sina gamla handlingar, Upptäck
släkten i föreningsarkiven, Hur man
använder Arkiv Digital, Bouppteckningar, Vad Landstingsarkivet kan
erbjuda släktforskare samt Julseder
förr i tiden.
Släktforskningens dag genomfördes
traditionellt den 17 mars på Värmlandsarkiv där, utöver arkivinstitutionerna, även Medborgarskolan samt
DIS-Norge deltog.
Historiska kartor med Morgan
Nyberg, f.d. lantmäterichef, utgjorde
två mycket välbesökta föreläsningstillfällen denna dag.
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Lokalgruppsträffar med representanter från våra sju lokalgrupper har
genomförts en gång under våren samt
en gång under hösten.
Dessa träffar är för verksamheten
mycket värdefulla med erfarenhetsutbyte dels mellan grupperna, dels
med styrelsen.

fortsatt, som förhoppningsvis ska få
besökarna att upptäcka nya hjälpmedel i sin forskning.

Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har
genomförts vår och höst.

Flytten till eget webutrymme hos
företaget one.com har fungerat bra.
Flera av deras applikationer används
nu på vår hemsida, bl.a. Fotoalbum
och Kontaktformulär.

Projekt
Kyrkoboksregistrering Kyrkoboksregistreringen har under
året fortgått enligt föreningens ambition för utgivning av version 3.
Pågående registrering omfattar
för närvarande ca 30 församlingar av
drygt trettiotalet frivilliga registrerare. En stor del är nya församlingar, ett
antal är komplettering av de tidigare
utgivna församlingar.

Övrig medlemsservice
Utbyte av medlemsblad har skett med
ett hundratal 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 avsluta tidningsutbytet med dessa föreningar.

Ekonomi
Återigen ett verksamhetsår med bättre
ekonomiskt resultat än budgeterat,
främst beroende på fortsatt ökning av
antalet medlemmar.
Föreningen har god ekonomi
som möjliggör fortsatt satsning på
utveckling av den värmländska släktforskningen.

F A Boltzius brevsamling
Registreringen av brevsamlingen vid
Värmlands Museum har fortgått nu
med Britt Rosén som registrator.
Redaktionsgruppen
Anneli Johannesson (sk), Åke Hörnqvist, Olle Andersson, Lars Gunnar
Sander, Gunnar Jonsson och Åsa
Vålvik.
VärmlandsAnor
Under det gångna året bytte vi tryckeri till City Tryck i Karlstad och
samtidigt kunde vi övergå till en
plastinslagning av tidningen.
Tack vare detta har vi kunnat sänka
totalkostnaden för tidningen.
Som vanligt har vi gett ut 4 nummer
med totalt 112 sidor. Den tryckta
upplagan har utökats med 100 ex till
1600 ex för att svara mot det ökade
medlemsantalet.
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. ”Månadens länktips” har
16

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 Värmlands
Släktforskarförening.
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 samt medhjälpare har
genomfört ett studiebesök på L-M
Eriksson museet i Värmskog samt
besök Värmskog kyrka.
Besök har vi också gjort på Värmlands museums depå i Ulvsby.
Utlokaliserade styrelsemöten: Säffle,
Hembygdsgården samt Bergsgården
i Skived.
Utbildning av föreningsmedlemmar
som tjänstgjort som jour på värmlandsarkiv har genomförts i januari
och september.

Resultat- och balansräkning bifogas
verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets överskott
35 156:84 jämte föregående års
balanserade resultat på 167 491:19,
tillhopa 202 648:03 balanseras i ny
räkning.
Slutord
Organisationen med ansvariga grupper fortsätter i något ändrad form
vilken ännu inte helt klar, detta för
att få en bättre samordning.
Kontakten med medlemmar har
varit livlig under året. Även många
icke medlemmar har kontaktat oss
med förfrågningar, vilket resulterat
att förfrågningarna ofta hänvisas till
våra sockenombud. Vi har även stort
utbyte med medlemmarna genom
våra möten på Värmlandsarkiv, jourverksamheten, reaktioner på vår tidning VärmlandsAnor och hemsidan
VärmlandsRötter.
Intresset för vår mötesverksamhet har
ökat under året både vid Arkivcentrum i Karlstad samt hos våra lokalgrupper i Arvika, Filipstad, Grums,
Kristinehamn, Hagfors, Sunne och
Säffle.
Allmänheten har kunnat komma i
kontakt med oss genom vår närvaro på
Släktforskningens dag, Arkivens dag,
Släktforskardagarna i Gävle, jourverksamheten på Värmlandsarkiv, de
olika arrangemangen kring hembygd
samt via hemsidan VärmlandsRötter.
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Medlemsantalet är ökande.
Under hösten har ett arbete pågått
med att ansöka om Släktforskardagarna i Karlstad 2014, vilket kommer att genomföras på Karlstad CCC
2014-08-29- -31
Det finns därför all anledning att
se fram emot ett nytt verksamhetsår
2013 med tillförsikt och positiv förväntan.

Karlstad i februari 2013.
Styrelsen för Värmlands
Släktforskarförening.
Hans Olsson
Kurt Eriksson
Gunnar Jonsson
Thore Jansson
Eva Lejrin
Ann-Greth Carlsson
Lars-Åke Salling
Anita Dagmarsdotter
Anneli Johannesson

AD-app
Arkiv Digital har lanserat en applikation för läsplatta.
Den första versionen är gjord för
iPad och kan gratis laddas ner från
Apple’s App Store.
Sök efter ”arkivdigital online”.
Version för Android lär komma
senare.

Antavlor

Nyttan av att publicera sina anor i vår
tidning har påtalats av många.
Nu senast i december fick jag ett
uppskattande mejl från en kvinna,
som till sin glädje fått kontakt med
flera med gemensamma anor.
I ett fall kunde hon t o m få släktled
ända tillbaka till den förste finnen i
Sunne.
Just nu är kön till publicering ganska kort, därför är det läge att göra
slag i saken. Gå in på vår hemsida
www.varmlandsrotter.se
Släktforskardag i Borgvik. Gunnar Jonsson och Peter Borg.

där står det hur du skall gå till väga
under rubriken Anor i Värmland.

Åke Hörnqvist

Sex knektar

Berith Sande berättar om Folkrörelsernas Arkiv i Silvénska villan, Säffle.

Dagarna före manusstopp fick jag i
min hand en drygt 350-sidig bok. Den
handlar om sex knektar från Lönnskoga rote, Nordmarks kompani.
Enligt baksidestexten får vi följa dem
från år 1689 till 1754.
Boken förefaller innehålla mycket
intressant läsning för alla med värmländska knektar i släkten. Men en
närmare presentation får anstå till
nästa nummer.
Författaren, Mats Johansson, kommer att finnas på plats med ett bokbord på Släktforskningens dag lördagen den 16 mars på Arkivcentrum.

Åke Hörnqvist
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Resultaträkning 2012
Resultaträkning
2012
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning publ o CD
Försäljning kommission
Bidrag Karlstads kommun
Bidrag region Värmland
Övrigt
Summa intäkter

Kostnader
Föreningen gemensamt
VärmlansAnor
VärmlandsRötter
Publikationer o CD
Försäljning kommission
Riksstämman
Medv övr ext arrangemang
Projekt
Medlemsadministration
Lokala grupper
Programverksamhet
Summa kostnader

2011
200 380
55 626
69 240
1 000
5 000
0
331246

Budget
2013
210 000
16 000
35 000
1 000
0
3 000
265000

2012
67 422
88 294
3 065
8 345
34 440
22 173
1 500
7 549
0
10 992
12 845
256625

2011
56 709
91 184
2 192
7 499
63 188
29 802
17 272
3 096
2 491
16 410
8 427
298270

Budget
2013
49 500
90 000
2 500
9 000
31 000
27 000
13 000
0
3 000
29 000
11 000
265000

2012
29984
5 173
35157

2011
32976
5 303
38279

2012
206 791
26 143
47 675
1 000
5 000
0
286609

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Årets resultat

Verksamhetsinriktning 2013

Under 2013 ska verksamheten bedrivas så att ännu fler som är intresserade av släktforskning ska finna
det meningsfullt att vara medlem i
Värmlands Släktforskarförening, för
att där finna stöd för sitt intresse och
hitta sätt att mötas för att ha utbyte
med andra.

Organisation

Verksamheten ska under 2013 organiseras i den grupp- och projektform som styrelsen utvärderat som
meningsfull, med ambitionen att
engagera så många som möjligt i föreningens arbete. Styrelsen är ansvarig
18

för helheten och för organisationens
anpassning.
Styrelsen fortsätter att stödja de lokala
släktforskargrupperna i Arvika, Filipstad, Grums, Hagfors, Kristinehamn,
Sunne och Säffle.

Program och samarbete

Programverksamheten fortsätter med
träffar på dag- och kvällstid, samt
föredrags- och diskussionsmöten.
Medlemsinformation sker bland
annat via utskick via e-mail till de
medlemmar som har e-mailadress.

Världens största mynt

År 1644 kunde ett mynt väga upp till
19,7 kg. Storlek 62x33 cm.
Ovanstående plåt har ett stämplat
värde på 10 daler silvermynt.
Hörnstämplarna har drottning
Kristinas initialer CRS.
Källa : Svenska Myntkabinettet
Samarbetet med hembygdsföreningar, byalag och arkivinstitutioner,
kommer att fortsätta vid olika arrangemang, t ex vid Arkivens dag.
Föreningen ska också verka för
att utveckla det goda samarbetet med
biblioteken i Värmland. Deltagande
vid Släktforskardagarna i Köping
bidrar till samarbete med släktforskarrörelsen utanför länet.

Projekt

Arbetet med att ta fram en tredje
version av kyrkoboksregistret för
Värmland fortsätter, med ambitionen
att en ny CD ska lanseras vid Släktforskardagarna 2014.
Föreningen planerar för att arrangera Släktforskardagarna 2014, på
Karlstad CCC. Arbetet genomförs i
projektform.

Information

Tidningen VärmlandsAnor ges ut
med fyra nummer. Under året fyller
föreningen 30 år. Detta uppmärksammas med utgivande av ett jubileumsnummer av VärmlandsAnor.
Hemsidan VärmlandsRötter, med
adressen www.varmlandsrotter.se,
hålls aktuell både tekniskt och innehållsmässigt genom ständiga uppdateringar. För att fler medlemmar ska
kunna ta del av våra programpunkter
kommer föreningen att fortsätta med
utsändning av föredrag via internet.
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Ordföranden har ordet
Planeringen inför den traditionsenliga
Släktforskningens dag 16 mars på
Arkivcentrum pågår för fullt.
Ansvarig för årets evenemang är
Lars Gunnar Sander. Tema för året
är ”Soldaten i släkten - till fots, till
häst, till sjöss”.
Som du kanske såg i VärmlandsAnor
2012:4 har Värmlands Släktforskarförening ansökt om att få genomföra
Släktforskardagarna 2014-08-29- -31,
vilket förbundet har uppdragit åt oss
att göra.
Planeringen med detta är redan
i full gång. Besök och samverkan
har redan skett med årets ansvariga i
Köping. Hela evenemanget kommer
att vara på Karlstad Congress Culture
Centre.
Ett antal möten är redan genomförda, bland annat har nu senast sex
arbetsgrupper startat med planeringen.
Föreningens sekreterare Gunnar
Jonsson arbetar med hemsidan inför
Släktforskardagarna. Den kommer

troligen att finnas tillgänglig någon
gång under maj i år.
Inför årets släktforskardagar kommer
preliminärt bussar att gå till Köping
såväl på lördagen den 24 som på
söndagen den 25 augusti för att ge
många av våra medlemmar möjlighet att vara med. Detta även som ett
led i våra förberedelser inför 2014.
Mera om 2013 års släktforskardagar
i kommande nummer.
Hoppas du tar del att det utomordentliga arbetet som programgruppen
planerar och genomför, både under
dag och kvällstid. Detta på Arkivcentrum i Karlstad.
Som tidigare påpekats tar vi gärna
emot programförslag inför höstens
verksamhet.
Programmet kan du dels se på VärmlandsRötter och i VärmlandsAnor
2012:4.
Som du också kan se finns det ett
alldeles utmärkt program hos föreningens lokalgrupper i Arvika, Grums,

Filipstad, Kristinehamn, Hagfors,
Sunne och Säffle. Deras program
finner du på samma ställe.
Arbete pågår för fullt med att ge ut
föreningens Värmlands Kyrkoboksregister (VKBR) CD.
Du kan se på vår hemsida vilka 46
församlingar som finns.
Om du är intresserad att registrera
någon ledig eller del av församling tar
du kontakt med Kurt Eriksson, e-post:
erikssonkurtb@telia.com, telefon
0550-175 29, som är projektansvarig.
Jag har efter 10 år som styrelsemedlem, varav de sista tre åren som ordförande, avsagt mej ordförandeskapet
i föreningen.
Jag kommer fram till Släktforskardagarna 2014 att vara projektledare
för detta mycket intressanta stora
projekt i den projektgrupp som har
utsetts. Hur arbetet är organiserat
återges i vidstående schema.

Hans Olsson
Ordförande
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Arvika

Vårens program 2013
Den tredje tisdagen i varje månad, januari-maj, mellan kl 15.00 och 19.00
finns en erfaren släktforskare på plats i biblioteket.
Måndag 25 mars kl 17.00 Oäkta barn och okända fäder. Karin Wiik, Värmlandsarkiv
Måndag 8 april kl 17.00 Fritt valt ämne - frågor - diskussioner mm
Tisdag 14 maj kl 17.00
Sjukdomar och dödsorsaker förr i tiden. Anders Överby. OBS! Tisdag
Föreläsningslokal: Arvika bibliotek

Filipstad

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och sista lördagen i varje månad.
På onsdagarna är jourtiden 16.00–18.00 och på lördagarna 11.00–13.00.
Tisdag 26 mars kl 18.15
Torsdag 11 apr. kl 18.15

Föreningsarkiven - en guldgruva. Berith Sande, Folkrörelsearkivet
Källor till Fastighetsforskning. Petra Berglund, Värmlandsarkiv

Föreläsningslokal: Filipstads bibliotek

Grums
Onsdag 20 mars kl 18.30 Oäkta barn. Karin Wiik, Värmlandsarkiv
Onsdag 17 april kl 18.30 Att tyda handskrifter
Föreläsningslokal: Grums bibliotek, 2:a våningen

Karlstad
Lördag 16 mars kl 10.00
Lördag 23 mars kl 13.00
Måndag 15 april kl 14.00
Torsdag 2 maj kl 18.30

Släktforskningens dag
Årsmöte
Skeppsvrak i Vänern. Björn Wallbom, Värmlands Museum
Termer och begrepp i släktforskningen. Elisabeth Thorsell

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen, vån. 7.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16.00 – 19.00 under perioden 10/1 – 2/5.

Säffle
Lördag 16 mars kl 10.00 Släktforskningens dag på Herrhagsskolan
Måndag 25 mars kl 19.00 Fastighetsforskning. Petra Berglund, Värmlandsarkiv
Tisdag 16 april kl 19.00
Föreläsning på Silvenska villan
Arkeolog Hans Olsson föreläser om ”Bebyggelsen i våra trakter från
bronsålder till medeltid”. Entré 40 kr
Måndag 29 april kl 19.00 Gaggkväll och diskussion om höstens program
Måndag 27 maj kl 19.00 Vad kan en släktforskare finna i Landstingsarkivet?
Inga Kullgren vet och berättar
Platsen för samtliga träffar är biblioteket, dock ej den 16 mars.
20
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Kristinehamn

Vårens program 2013

Den andra tisdagen i varje månad har vi läshjälp i bibliotekets släktforskarrum med början
den 8/1 kl 14.00-17.00. Därefter den 12/2, 12/3, 9/4 och 14/5.
Tisdag 23 april kl 19.00

I marginalen - vad läser man där? Gunilla Didriksson

Lördag 16 mars är det Släktforskningens dag och då har vi öppet i biblioteket mellan 11.00 – 14.00
Kl 13.00 föreläser Jan Olsson om Kristinehamns kompani.
I Visnums-Kils gamla skola har vi öppet 13.00 - 16.00

Små enkla tips
Värmlandsarkiv i Karlstad byter telefonnummer!
Från och med 1 februari 2013 gäller följande:
Arkivcentrums forskarexpedition 054-701 11 80
Värmlandsarkivs kansli 054-701 11 50
Folkrörelsernas arkivs kansli 054-701 11 77
Region Värmlands växel 054-701 10 00
Se även http://varmlandsarkiv.regionvarmland.se/

”Saxat” från styrelsen
En hel del möten har genomförts sedan senaste ”Saxat”. Mycket har av
naturliga skäl handlat om släktforskardagarna 2014 och som du kan läsa
mera om i ”Ordföranden har ordet”.
Styrelsen kan konstatera att föreningen har en bra ekonomi och vi har
därför beslutat att till årsmötet föreslå
oförändrad medlemsavgift.
Vid årsmötet bjuder föreningen på
smörgåstårta så vi hoppas på många
deltagare den 23 mars på Arkivcentrum – inte bara för smörgåstårtan
utan även för själva årsmötet.
Styrelsen har också beslutat, att som
flera år tidigare, ordna med bussar till
årets släktforskardagar i Köping. En
buss kommer att gå på lördagen och
en på söndagen.
I år är det också bra om många
medlemmar åker med för att se och
lära inför vårt eget engagemang nästa
år. För när Sfd 2014 ska gå av stapeln

behövs många frivilliga krafter!
Vi kan vidare konstatera att våra
webbsändningar blir bättre, men att
det återstår en del att justera.
Värmlandsarkiv kommer att genomföra en utbildning om tekniken i
Edbergssalen och den har när du läser
detta redan ägt rum. Arkivcentrum har
investerat i ny utrustning och det är
givetvis viktigt att vi och andra som
ska använda den också behärskar den.
Föreningen får ibland frågor om vi
inte kan ordna fortsättningskurser i
släktforskning, men vi har inga planer
på att anordna kurser utan hänvisar till
studieförbundens utbud samt all den
litteratur som finns att tillgå.
Man kan också kolla vårt programutbud. Via programmen kan man lära
mycket och då träffar man även andra
släktforskare och får många bra tips.

När jag var ny abonnent på SVAR
irriterades jag över att den förstoringsgrad, som jag ville ha, inte följde med
när jag bytte bild.
Problemet försvann, när en god
vän talade om för mig att jag skulle
använda mig av funktionen ”Inställningar” nere till höger i bildrutan. När
det gäller Arkiv Digital, tipsade han
om att jag kan förbättra kontrasten
med funktionen ”Bildinställningar”
uppe till höger.
Om man studera Lantmäteriets historiska kartor, har man stor användning
av förstoringsglaset och framförallt
linjalen.
Med den kan du lätt mäta upp det
linjära avståndet mellan två punkter.
De som är flitiga att använda
Lantmäteriets kartor brukar göra
s.k. ”skärmdumpar”. Om du har en
relativt ny version av Windows ingår
en funktion som heter ”Skärmklippverktyget”.
Klicka på Windowssymbolen
längst ner till vänster och skriv in
ordet i sökrutan.
I SVAR finns också förstoringsglaset.
Åke Hörnqvist

Nedtecknat av
Eva Lejrin
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Finnättlingar från Slobyn. Del III Jöran Jöransson
En bok av Kenneth Larsson - recension
inte följts upp till nutid, det är få av de
grenar som blivit kvar i Sverige som
verkar saknas.
Det rör sig förstås då om personer
på 1700-talet som verkligen försvunnit ur kyrkböckerna. Däremot har det
förstås varit på gränsen till omöjligt
att spåra ättlingar till emigranter till
Norge och USA, där bygger sannolikt
möjligheten till uppföljning mest på
om kontakt upprättats med nutida
ättlingar.

En släktkrönika i 4 delar över
Jöran Simonssons ättlingar.
Förlaget Ancestor 2012.
864 sidor, inbunden.
Orts- och personregister.
ISBN 978-91-977583-7-6.
Pris 350 kronor+frakt.
Beställes från Kenneth Larsson, ancestor@mangskog.se
eller Slobyn, Lyckan, 671 96
Mangskog.

När första delen av Finnättlingar
från Slobyn utkom 1996 kallade
Lars-Gunnar Sander i sin recension
i VärmlandsAnor 1996:4 Kenneth
Larsson för ”giganten inom värmländsk släktforskning”.
När jag själv recenserade den andra
delen i VA 2009:3 så konstaterade jag
att ”redan nu så kan vi säga att Kenneth Larsson har gjort en fantastisk
insats genom de två böcker som hittills kommit ut”.
Efter den tredje delen i serien –
liksom många andra insatser inom
släkt- och bygdeforskning med
Mangskogs socken som medelpunkt
– så kan man bara instämma i LarsGunnars omdöme för 16 år sedan.
De barn som var nyfödda då har
alltså hunnit börja gymnasiet, men
Kenneth Larsson har tålmodigt fortsatt sitt arbete. Andra hade säkert
gett upp efter de vedermödor som
Kenneth beskriver i sin artikel i
föreningens jubileumsbok Anor och
anekdoter.
Det är inget annat än ett storverk,
och trots att det var planerat för tre
delar så blir det en fjärde del. Att
kartlägga ättlingar in på 1900-talet var
ju förr ett arbete som krävde många
resor till pastorsexpeditioner, gärna
kombinerat med goda kontakter med
nu levande personer som var villiga
att hjälpa till med att samla uppgifter.
Att ha kontakt med levande personer är fortfarande viktigt men
forskandet i kyrkoarkiv, åtminstone
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fram till 1940-talets början kan idag
skötas hemifrån med digitaliserade
kyrkböcker.
När den första delen av det här
verket kom ut fanns inte heller
Sveriges Befolkning eller Sveriges
Dödbok. Därför har sökandet efter
finnättlingarna från Slobyn i denna
tredje del tagit sig långt bortom västra
Värmland, till Dalarna, Hälsingland
och Jämtland och under 1900-talet
över hela landet och naturligtvis till
USA och minst 21 länder till.
I denna del utgår Kenneth från
Jöran Jöransson, född ca 1650, född i
Slobyn i Mangskog, först gift i Gräsmark och senare köpte han Mörtnäs
i Karlanda. De tre första generationerna finns i dessa socknar samt i
Gunnarskog, Glava och Älgå och
därifrån har familjerna spritts.
Mörtnäs i Karlanda är för övrigt
ett ovanligt välbevarat finnhemman,
ännu befolkat av ättlingar till de första finska bosättarna för mer än 300
år sedan.
Det har alltså blivit en riktig bjässe till
släktbok, med 864 sidor fyllda med 12
generationer av finnättlingar. I detta
finns nästan 200 sidor av namn- och
personregister. Jag är mycket imponerad av att det är så få grenar som

När man studerar en sådan här bok
så letar man förstås efter ”kändisar”,
både riktiga sådana och människor
som man träffat på i sin egen forskning.
I den första kategorin finner vi
Arvikajournalisterna Per-Eric Nordquist och Kjell ”Keeper” Emanuelsson. Det finns säkert flera.
I den andra kategorin hittade jag
några sommargrannar i Stora Årbotten i Gunnarskog, och så har såväl min
mormors bror som mormors systerdotter blivit gifta med Slobyättlingar.
Min mammas första skolfröken finns
med, men där har jag en komplettering att ge till Kenneth, nämligen
att hon inte var barnlös utan hade
både son och dotter. Jag vågar nog
påstå att alla som har anknytning till
västra Värmland kan hitta någon man
känner i denna eller någon av de två
föregående böckerna.
Boken är inbunden och lätt att hantera när man vill slå upp en person i
någon tabell. Antalet illustrationer är
begränsat, annars hade boken blivit
ännu tjockare. Alla som är ättlingar
till Slobyfinnarna är att gratulera.
Vi andra kan man på samma sätt
som jag botanisera i boken och hitta
bekant folk eller inspireras till egna
forskningsförsök. Och så får vi vänta
på del IV som skall avsluta projektet.

Carl-Johan Ivarsson
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Amerikautvandringen från Sunnemo socken
En bok av Lars Vessby - recension
Andra upplagan, Karlstad
2012. 208 sidor, inbunden.
ISBN 978-91-637-2245-5.
Beställes från:
Lars Vessby, Norra Väsby,
683 95 Sunnemo. E-mail:
vessby@hotmail.com

Berättelsen om den stora utvandringen från Sverige till Amerika fascinerar
oss alla.
Om detta vittnar inte minst allt som
forskats och skrivits om den. Litteraturen om utvandringen från Sverige
är omfattande – alltifrån Emigrationsutredningen vid 1900-talets början, senare akademiska forskningsinsatser både i form av avhandlingar
och artiklar, liksom olika släkt- och
emigrationsforskares insatser i det
mindre formatet till ett skönlitterärt
epos som Vilhelm Mobergs Utvandrarserie som i sin tur filmatiserats och
blivit musikal.
Att Vilhelm Mobergs romanserie
fick en direkt följd i grundandet
av Svenska Emigrantinstitutet i
Växjö, liksom att det inspirerade till
forskningsinsatser på gräsrotsnivå. I
Långasjö socken i sydöstra Småland,
grannsocken till Ljuder och Algutsboda, där för övrigt Klasatorpet som
föreställer Korpamoen i filmen ligger,
arbetade en emigrantcirkel som resulterade i en över 900 sidor tjock bok:
En Smålandssocken emigrerar (1967)
med detaljerade uppgifter om de flesta
utvandrare från Långasjö socken.
Någon liknande intensivinsats har
vi inte sett i Värmland, även om ett
kapitel om emigration är ett närmast
självklart inslag i de värmländska
sockenböckerna. Emigrantregistret
i Karlstad (numera Sverige Amerika
Centret) grundades 1960 och genom
registrets insatser finns det ett omfattande källmaterial insamlat kring den
värmländska emigrationen.
Därför var det med stor förväntan
som jag öppnade Lars Vessbys bok

om emigrationen från Sunnemo
socken.
Sunnemo är en av Värmlands mest
”klassiska” emigrantsocknar, där
komminister Olof Olsson år 1869
ledde en grupputvandring där runt
100 personer ur denna grupp till slut
hamnade i Lindsborg i Kansas, fortfarande en av de mest svenskpräglade
städerna i USA.
Banden mellan Lindsborg och
Sunnemo är starka, och kontakterna
fortgår in i våra dagar.
Utvandringen från Sunnemo slutade
förstås inte med Olof Olssons grupp

utan fortsatte under hela utvandringsperioden fram till 1920-talet.
På Emibas-skivan som i sin tur
bygger på Emigrantregistret finns
332 personer med Sunnemo som
utvandringsort.
Lars Vessbys bok är inbunden med
hårda pärmar, med pärmomslag i
färg och ett rikt illustrationsmaterial,
många porträtt och gruppbilder av
Sunnemobor på andra sidan Atlanten.
Tyvärr anges aldrig bildkällor.
En sådan här insats skulle historiker
kalla för en studie på mikronivå. Hur

har ”push” och ”pull”-faktorer påverkat Sunnemobygden?
Sunnemo erbjöd små möjligheter
till att bryta ny mark, och breven
skapade ”Amerikafeber”. Möjligheten till gratis odlingsmark i Amerika
var mycket lockande. Väckelsen fick
tidigt fäste i Sunnemo, vilket gav ett
direkt resultat i den av Olof Olsson
ledda grupputvandringen.
Boken ger dock inte någon ny kunskap om Olof Olsson och hans grupp.
Tyvärr saknas standardverk som Ulf
Beijboms Mot löftets land (1995) i
litteraturlistan.
En diskussion om utvandringen
till städerna saknas, då inte så få Sunnemobor hamnade i Chicago, Twin
Cities eller andra städer. Av någon
anledning har ”C. J. Nyvall” och
”kolportören Nyvall” som omnämns
på sidan 12 blivit splittrade i två olika
personer, de var i verkligheten samma
person.
För en släktforskare är det naturligtvis uppgifterna på personnivå som
är intresserar mest. I efterordet (sid.
196) sägs att ”de allra flesta personuppgifterna har dock erhållits genom
intervjuer av mängder av personer,
som varit släkt med eller bekanta med
emigranterna samt brev och mail från
släktingar i Amerika”.
Tyvärr får vi inte veta så mycket
mer om Lars Vessbys metod. De
flesta emigranterna omnämns endast
med namn – inte ens födelseår och
än mindre födelsedatum omnämns.
Några exempel: ”I Amerika gick
[Karl] Björlin frilligt med i den amerikanska armén och kom som soldat till
Europa, där han utsattes för stridsgas.
Det finns dock inga uppgifter om
skador” (sid. 61).
Man frågar sig: Vem är källan? En
sådan detaljuppgift kommer naturligtvis någonstans ifrån. För många
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emigranter anges en destinationsort,
som förmodligen är hämtad ur poliskammarens emigrantlistor. Men då
gäller det att förstå, att det ”Ishpenning” dit Lars Larsson från Nedre Lid
utvandrade 1880 (sid. 87) sannolikt är
Ishpeming, Michigan.
Att Vessby vet mycket mer än han
berättar visas t. ex. på sid. 97, där ett
oangivet barnbarns barn till Gustav
Bengtsson från Övre Lid citeras, men
uppgifterna om Gustav är ändå vaga,
hustrun anges t. ex. vara ”Mary f.
Andersson från Charlottenberg”. Det
ges genomgående få ledtrådar i form
av säkra datum.
Ytterligare ett exempel skall ges på
att man vill veta så mycket mera. På
sidan 131 finns en bild av ”Astrid
Olsson med make”, med ett yngre par,
kanske taget omkring 1930, med en
palm i bakgrunden.
Om Astrid får vi dock bara veta att
hon gifte sig med Harald Luthman
från Munkfors och att ”sjukdom
gjorde hennes liv mindre glädjesamt
och hon dog tidigt” enl. uppteckning.
Vem har upptecknat detta? Varifrån
kommer bilden?
I boken förutsätts att emigranter i
okänd utsträckning skulle saknas
i Emigrantregistrets material. Där
undrar jag hur mycket forskning som
gjorts i svenska kyrkböcker.
På sidan 76 noteras att en Anna
Strandberg från Norra Gräs skulle ha
emigrerat enligt en uppgift från boken
Sunnemos historia, ”trots att hon inte
är nämnd i utflyttningslängderna”.
Hennes systrar Lydia och Ida Elisabet
återfinns mycket riktigt på Emibasskivan, och tack vare dem så kan
man även finna att deras syster Anna
Elvina föddes 29/11 1871 i Sunnemo.
Några födelsedatum bjuder ju inte
Vessby på. Då går det sedan lätt att
identifiera Anna som utvandrad tillsammans med man och två barn från
Tallåsen i Ransäter 1902. Så kunde
jag med hjälp av Arkivdigital och
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Nr 176

Emibas lösa detta ”mysterium” på
några minuter.
Det mest intressanta kapitlet är dock
skildringen av författarens egna släktingar från Norra Väsby och deras
sena utvandring på 1910-talet med
brev hem till Sunnemo från Minnesota och Saskatchewan i Kanada.
Där ger brevcitaten skildringen liv
och färg.
Den här boken kan ge en del ledtrådar
till vem som emigrerade och vad som
hände med dem, men den ger vare sig
en helhetsbild av emigrationen och
ger mycket få handfasta genealogiska
levnadsdata.
Man kan ana att Lars Vessby vet så
mycket mer, men det kommer aldrig
med i boken. Det är sorgligt när boken
annars ger ett så påkostat intryck.
Frånvaron av källhänvisningar gör
också, att boken kan användas som
exempel på omedvetenhet om kvalitet
i forskningen. Ett fullständigt personregister saknas.
Carl-Johan Ivarsson

Signe Malvina Eriksson från Västra
Fågelvik.
Signe var gift med min mammas
yngste morbror, Verner Eriksson
(för hans och min mammas anor se
antavla nr 135).
Signe föddes i hemmanet Nästeviken i Västra Fågelviks socken som
äldsta barnet i en syskonskara på sex
döttrar. Hennes anor finns till största
delen i grannsocknen Holmedal, det
finns kopplingar dels till tullsläkten
Ruus (Christina Ruus, antavla nr 143)
dels till Aron Carlsson från Båssnäs,
Västra Fågelvik (antavla nr 139).
För Verners och min mormors
äldsta bror se antavla 141.
Ulla Hansson
Valla Torpelund
545 93 Töreboda
uahan@telia.com

Nr 858
Nr 859
Undrar om det är någon som vet något om en Nils Nilsson Tofelt född
1791-05-16.
I husförhörsboken står det ena
gången, att han är född i Nyed
och andra gången, att han är född i Wikene, Brunskog. Han finns varken i Nyed
eller Brunskogs födelseböcker.
Han gifter sig 1826-10-08 med en
Stina Svensdotter 171115 från Nyed.
Skulle någon veta något om honom
skulle jag bli så glad, att få ta del av
informationen.
Min e-postadress är:
gunilla_ forsgren@hotmail.com

Jag undrar om någon känner till kvinnan Kristina Abrahamsdotter som
föddes den 20/12 1877 i Eda socken.
Hon flyttade till Oslo 1895 och
gifte sig där förmodligen 1906 med
gruvarbetaren Carl Johan Jansson
(*23/9 1879 i Sverige). År 1910
bodde de i Drammen och hennes
namn var då Kristine Jansson.
Har hört på senare tid att denna
Kristina skulle eventuellt ha bott i
Sunne/Torsby-trakten och varit en
duktig akvarellmålare.
Finns det någon som har en pusselbit är jag tacksam!!
Vänligen, Karin Larsson
0251-50020 eller
evertsbergskarin@gmail.com
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Andersdotter, Anna Maja

f 31/5 1845

Holmedal, Myrevarv

d 13/7 1913

Holmedal

Eriksson

Gustaf Verner

d 17/11 1924

Holmedal, Hän

d 29/12 1958

V Fågelvik, Viker Ö

22/5 2012

Holmedal, Hän

Holmedal, Myrevarv

7

f 29/6 1850

f 5/3 1871

f 15/4 1815, Holmedal, Hän

Olsdotter, Sara

f 4/10 1754, Holmedal, Leverbyn

Persson, Erik

Persdotter, Britta

26/11 1783, Holmedal - 25/5 1833, H

Larsson, Anders. Bonde

Nilsson, Anders
Andersdotter, Marit

f 8/3 1793, Holmedal, Såviken

Nilsson, Jon

28/4 1729, VF - ../8 1763, VF

Christoffersson, Anders

Andersson, Lars

15 f 11/8 1782, Holmedal, Hällesrud

Andersdotter, Ingeborg

f 5/7 1782, Holmedal, Hän

Olsson, Harald

f 5/1 1760, Holmedal, Sållom

f 1764, Holmedal, Holmerud

f 13/9 1759, Holmedal, Hän

30/9 1768, VF, Viker Ö - 29/3 1844, VF

3/91763, VF, Nästeviken - 2/5 1828, VF

f 1/3 1773, Holmedal, Hän

f 28/4 1760, Holmedal, Myrevarv

19/4 1760, Blomskog - 20/6 1824, H

f 3/9 1749, Töcksmark, Bön

f 1/7 1746, Holmedal, Rudsbyn

29/3 1744, H, Gröttnäs -7/5 1821, H, Hän

13/3 1752, Holmedal, Hän - 30/7 1844, H, Hän

Andersdotter, Ingeborg

Andersson, Anders

Andersdotter, Karin

Haraldsson, Olof

Andersdotter, Anna

Olsdotter, Karin

Larsdotter, Marit

Haraldsson, Nils. Ägare

Haraldsdotter, Anna

f 2/8 1754, Holmedal, Månstad

25/1 1754, H, Holmerud - 16/6 1793, H
24/10 1760, H, Hajom - 24/7 1802, H, Holmerud

Norén, Kristina Ingegerd

Svensson, Nils

Olsdotter, Böret

Nilsson, Per

f 25/9 1747, Holmedal, Hällesrud

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

Amundsdotter, Ingeborg

Andersson, Lars

Larsdotter, Sara

Andersson, Oluff. Bonde, nämndeman 9/4 1719, VF - 14/3 1802, VF

17/8 1725, Holmedal - 18/3 1807, H

f 8/6 1721, Holmedal, Tveten

c1739 - 26/11 1810, VF, Bruntorp

13/2 1734, VF, Bruntorp - 14/2 1777, VF, Bruntorp

Börjesdotter, Katarina "Karin"

Eriksson, Per

f 12/5 1792, V Fågelvik, Nästeviken

Nilsson, Anders

14 f 26/6 1795, Holmedal, Hän

f 2/5 1818, Holmedal, Hän

Maria

Helmina "Mina"

Haraldsdotter, Karin

Jonsdotter, Karin

13 f 13/12 1799, Holmedal, Hän

Andersson, Anders. Hemmansägare

Andersdotter

g 31/12 1844, Holmedal

Andersson, Jon
c1758 - 14/6 1798, V Fågelvik, Bruntorp

12 31/3 1793, Holmedal - 15/4 1866, H

g 26/2 1870, Holmeda 6

c1721, Trankil - ../5 1760, VF, Viker V
20/12 1729, VF, Viker V - 14/6 1800, VF

Andersson, Jonas "Jon". Danneman

Hansdotter, Kerstin

Amundsson, Nils

f 4/3 1720, Holmedal

c1713 - 14/9 1766, Holmedal, Hän

c1729 - 1/6 1797, Holmedal, Breviken

f 1719

H = Holmedal

VF = Västra Fågelvik

Alla orter i (S) län

9 6/4 1759, VF, Nästeviken - 12/5 1794, VFAmundsdotter, Ingeborg 23/3 1738, VF, Nästeviken - 18/6 1808, VF

Jonsdotter, Böret

f 14/12 1756, V Fågelvik, Viker V

Nilsson, Anders. Ägare

11 11/6 1762, VF - 19/2 1809, Holmedal

Abelsdotter

d 28/3 1891, Holmedal, Myrevarv

f 11/11 1824, Holmedal, Hällesrud

d 19/10 1906, Holmedal, Hän

Olsson, Harald. Danneman

Tholsdotter, Marit

8 1/7 1749, Holmedal - 23/5 1804, HolmedaAndersdotter, Marit

Haraldsdotter, Elin

f 14/6 1754, Holmedal, Breviken

Ersson, Olof

Generation V
Nr 32-63

10 5/11 1770, VF, Bruntorp - 13/12 1848, VFHalfvardsdotter, Ingrid

Nr 3, mor

f 25/5 1895, V Fågelvik Holmedal, Myrevarv

g 1844, Holmedal

Fältjägare

g 30/11 1929

f 9/11 1820, Holmedal, Hällesrud

Abel Larsson

V Fågelvik, Bruntorp

Andersson, Lars

Svan

d 24/10 1985

V Fågelvik, Nästeviken

d 28/1 1875, V Fågelvik, Bruntorp

f 5/11 1796, Holmedal, Leverbyn

d 28/3 1917

Signe Malvina

V Fågelvik, Viker Ö

g 18/8 1821, V Fågelvik

Ersdotter, Anna

f 6/8 1833

V Fågelvik, Bruntorp

Eriksson

f 20/4 1901

d 12/4 1871, V Fågelvik, Bruntorp

f 17/11 1794, V Fågelvik, Bruntorp

Jonsson, Jon "Jonas"

f 6/3 1782, V Fågelvik, Risviken

Andersdotter, Anna

g 31/12 1811, Holmedal

f 22/10 1788, Holmedal, Breviken

Nr 1, ansökare

Jonasdotter

Sara "Sara Lisa"

g 19/1 1901

Holmedal

4

d 11/6 1890

V Fågelvik, Viker Ö

V Fågelvik, Viker Ö

Holmedal, Breviken

f 11/6 1865

g 6/11 1864, VF

f 1/1 1822

Hemmansägare

d 26/6 1947

Ägare

Erik Jonasson

V Fågelvik, Viker Ö

Jonas

Jonasson

Olsson, Erik

Eriksson

Nr 2, far

Ersson, Erik

Upprättad för Signe Malvina Eriksson, f. 20/4 1901 i Vikarne, Nästeviken, V Fågelvik
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 176
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Ur andra medlemsblad

Nr 177

Värmlänningar
Släkt och Hävd 2012:4
(Genealogiska Föreningen)
Hedraeus på Dal – en eller två släkter
av Berit Sjögren: bl a kyrkoherden
Torsten Johannis och hustru Barbro
Svensdotter (Brunia) i Holmedal.
Släkten Carlberg – klockare och
veterinärer av Björn Hagelin: bl a
systrarna Karolina Lovisa Glasberg
f 1807 och Fredrika Glasberg f 1799
på Säby i Visnum.
Släktbiten 2012:4
(Forskarföreningen Släkt och Bygd
Bollnäs)
Finnskogen i Undersviks socken av
Katarina Wådell: Olof Persson i
Svedåsen f 1844 i Norra Ny.
Släktspejaren 2013:1
(Vasanejdens Släktforskare RF)
Studenter från Vasa gymnasium
1844-1872: bl a provincialläkaren
Erik Wilhelm Emil Ekberg född 1841
i Kristinestad, son till färgaren Erik
Ekberg och Fredrika Wilhelmina
Hallberg, död 1887 i Årjäng, gift 1868
med Sally Maria Matilda Tengström.
Östemtingen nr 54
(Östra Ämterviks
Hembygdsförenng)
Adolf Noreen – lärdomsgiganten av
Olle Söderberg. Från Halla i Skacksjö
till kungliga slottet i Stockholm av
Alf Folmer.

Övrigt
AnKnytningen 2012:4
(Nyköping-Oxelösunds
Släktforskarförening)
Jag – en gravstensinventerare! Av
Barbro Stålheim.
Arosiana 2012:3
(Västerås Släktforskarklubb)
Carta sigillata av Sven Olby.
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AnRopet 2012:4

(StorStockholms Genealogiska
Förening)

Kofferdibåtsmän av Erik Lindholm
Bottniska Anor 2013:1
(Vasa släkt- och bygdeforskare r.f.)
Lodbössans utveckling från 1600talet till 1900-talet.
Diskulogen nr 99
(Föreningen DIS)
Släktforskning i Danmark av Gite
Christensen. Släktforskning i Norge
av Greta Hysvaer
Slekt og Data 2012:4
(DIS-Norge)
Brorpart og sösterlodd av Inger
Gran.
Släktdata 2012:4
(Föreningen Släktdata)
Förnamnets roll i genealogier av
Olof Brattö. Om släktnamn av Hans
Hjortsjö.
Släkthistoriskt Forum 2012:5
(Sveriges Släktforskarförbund)
Folkresning i sockenfrågan av Peter
Pettersson. Gravstenar blir vägfyllning av Mats Karlsson. Bygdeband
rotas i hembygden av Mats Karlsson.
Milstenar hjälpte till på resan av Peter
Pettersson. Resande i generationer av
Bo Hazell. Riskkapitalister tar över
Ancestry av Peter Pettersson.
Släktspejaren 2013:1
(Vasanejdens Släktforskare RF)
En historisk återblick på tidsenheterna dygn/dag och timme av CarlEric Wingren.
Våra Rötter 2012:11
(Tjust Släktforskarförening)
Så här forskar du om sjöfolk av
Eva Johansson. Vår historia finns i
kommunarkivet av Eva Johansson.

Signe Karlsson gifte sig 1941 i Säffle
med min mormors yngste bror Axel
Axelsson.
Axel var gjutmästare på Säffle
Gjuteri och Mekaniska Verkstad,
som grundades 1916. Paret bodde
bl.a. i min mormors föräldrars hus på
Kyrkogatan 4 (Liden 2) i Säffle. De
flyttade sedermera till Karlstadsvägen
29 i Säffle, där de bodde livet ut.
Signes anor är uppdelade i två geografiska områden. På faderns sida är
tyngdpunkten i By socken (nu Säffle)
och på moderns sida Glava socken i
Arvika kommun, med ett litet stänk
av Silbodal i Årjäng.
Anorna i By har förgreningar även till
bl.a. Tveta och Ed där Lenah Hedin i
Kila gett mig ovärderlig hjälp.
På Glavagrenen har Jarl Ericsons
bok Finnar i väst gett mig ledtrådar i
forskningen. Även Lennart Gustavsson i Gillberga har hjälpt mig med lite
uppgifter här.
På denna gren finns även en koppling bakåt till släkten Bratt af Höglunda med anor i 1200-talets Norge. I
den fullständiga antavlan har jag tagit
med även denna gren, även fast jag
inte själv kunnat belägga dess äkthet.
Ana nr 30 gick en våldsam död till
mötes 1812. I dödboken för Glava,
FI:2 p39, kan man läsa ”Sade sjelf
det han fådt sin bane genom våldsam
behandling af sin Swåger Eric Olsson
derstädes”.
Gunnar Jonsson
Älvhagsgatan 25
661 40 Säffle
gunnar@kilagenealogen.se

Karl

Karlsson

By, Krokstad, Rosendal Karlsdotter, Kajsa

d 4/4 1925

Kila, Kärrholmen

g 23/12 1883

Karlsdotter

Kristina Maria

f 19/10 1884

Hedvig Eleonora(A)

d 14/2 1962

Säffle, Angelgatan 3

g 26/6 1909

Säffle

Petter

Hemmansägare

f 15/8 1830

Glava, Lenungen

d 10/12 1919

Säffle, Karlstadsv. 29

g 28/9 1941

Säffle

Axelsson

Axel Ferdinand

Nilsdotter

Karolina

f 11/1 1837

Silbodal, Barlingshult

d 13/2 1892

Kila, Ed S

Petersdotter

Amalia

f 4/9 1884

Kila, Ed S, Hibble

d 13/10 1974

Säffle, Norrlandsv. 6

27/1 2013

g 17/1 1858, Glava

Nr 3, mor

f 1/9 1914, Kila, Djupv. Kila, Harnäs

Andersson

d 16/3 2007

Säffle, V:13:3

7

6

f 22/2 1832, By, Slättvål

d 2/9 1898

d 24/3 1841, Silbodal, Barlingshult

f 27/11 1802, Glava, Björbol

Persdotter, Kajsa

g 30/12 1825, Glava

Månsson, Anders. Bonde

Generation V
Nr 32-63

8/9 1756, Glava - 28/9 1821, Glava

Olofsson, Olof. Bonde

13 27/4 1749, Glava - 19/3 1815, Glava

Andersdotter, Britta

3/10 1740, Glava - 1/1 1816, Glava

Persson, Erik. Bonde

12 15/9 1755, Glava - 6/10 1787, Glava

Persdotter, Karin

14/2 1753, Glava - 14/7 1832, Glava

Andersson, Lars. Bonde

NN, Anders

Olsdotter, Anna

Olofsson, Olof

15 20/5 1767, Karlanda - 20/5 1812, Glava

Andersdotter, Malin

5/9 1759, Glava - 26/11 1812, Glava

Göransdotter, Karin

Persson, Anders. Bonde

Henriksdotter, Anna

Mattsson, Jon. Bonde

14 26/10 1761, Silbod. - 19/2 1833, Silbod. Olsdotter, Karin
Jonsson, Per. Bonde

28/3 1718, Glava, Bråne - 26/12 1795, Glava

3/8 1706, Karlanda, Mörtnäs - 13/10 1774, Glava

8/4 1704, Glava, Hedene - 13/9 1774, Glava

5/5 1726, Glava, Lenungen - 4/1 1784, Glava

23/3 1726, Glava, Töresbol - 13/5 1796, Glava

c1715 - 7/2 1761, Glava, Lenungen

20/12 1711, Glava - 23/11 1760, Glava

1780, By, Spässlanda - 16/1 1811, S Ny, Takene

2/9 1764, Ed, Ås - 29/10 1845, Ed, Ås

26/1 1760, By, Spässlanda - 20/4 1823, By

22/1 1769, Ed, Ås - 2/11 1822, By

1748, Kila - 7/5 1788, By, Gunnarsbol

12/4 1722, By, Gunnarsbol - 12/3 1802, By

1/9 1737, Glava - 11/5 1798, Karlanda

28/4 1735, Glava - 25/2 1811, Karlanda

4/2 1736, Glava, Lenungen - 8/9 1799, Glava

27/9 1737, Glava - 31/5 1818, Glava

f 6/4 1743, Silbodal, Barlingshult

f 27/8 1736, Glava, Halvardsnäs

c1732 - 27/9 1762, Glava, Knappstad

Ersdotter, Gunilla 8/6 1726, Glava, Tjärnebacka - 21/12 1777, Glava

Hansson, Anders

Nilsdotter, Karin

Eriksson, Per. Bonde

Göransdotter, Lisbet

Mattsson, Per

Persdotter, Kerstin

Olofsson, Anders

18/4 1752, By, Björrud - 14/2 1828, By

f 1760

f 1754, Kila, Kråkbråten

f c1740

5/6 1754, By, Slättvål - 7/12 1822, By

1753, By, Björrudstorp - 9/8 1824, By, Björrud

Jonsson, Jonas. Bonde

Larsdotter, Maria

11/2 1750, Tveta - 7/7 1796, Tveta

24/8 1755, Tveta - 18/11 1819, Tveta

Orter i (S) län om inte annat anges

16/6 1749, By, Återslöp - 15/3 1805, By

Bengtsson, Per. Häradsdomre

Jonsdotter, Barbro

Nilsson, Per. Bonde

Larsdotter, Maria

Simonsson, Jonas. Bonde

Olsdotter, Annika

Jakobsson, Sven. Bonde

Olsdotter, Margareta

Jansson, Jon

Jansdotter, Annika

Svensson, Per. Danneman

11 11/4 1800, S Ny, Takene - 15/4 1838, By Ersdotter, Cajsa

Jonasdotter, Kerstin

1/2 1797, By, Björrud - 11/2 1842, By

Persson, Bengt. Bonde, nämndeman

10 21/4 1788, By - 8/1 1870, By, Björrud

Persdotter, Margareta

24/4 1797, By, Björrud - 21/5 1844, By

Jonasson, Jan. Bonde

9 26/9 1783, Kila - 28/2 1855, Tveta

Svensdotter, Stina

11/10 1781, Karlstad lfs - 1839, Tveta

Jansson, Karl. Bonde

8 6/1 1791, By, Smärsbol - 5/5 1865, By

Persdotter, Kajsa

24/3 1790, By, Krokstad - 15/6 1833, By Månsdotter, Margareta

d 11/12 1843, Silbodal, Barlingshult Andersdotter, Margareta

f 17/3 1794, Silbodal, Barlingshult

Olofsson, Nils. Bonde

d 28/4 1852, Glava, Lenungen

f 28/9 1787, Glava, Hedene

Ersdotter, Karin

g 1815, Glava

d 6/1 1857, Glava, Lenungen

f 20/9 1784, Glava, Lenungen

Larsson, Anders. Bonde

d 16/11 1899, By, Sunsa S

Bengtsdotter, Eleonora Wilhelmina

By, Björrud

Signe Annie Teresia

Kila, Kärrholmen

g 6/1 1852, By

f 28/3 1919

d 4/1 1900, By, Sunsa S

f 24/6 1857

Karlsson

f 27/10 1824, By, Björrud

Jansson, Karl Johan. Bonde

d 9/1 1885, By, Slättvål

Nr 1, ansökare

5

4

g 17/4 1843, Tveta

f 12/5 1851

Gjutmästare

f 12/11 1815, Tveta, Vickersrud

d 2/4 1863, Kila, Kärrholmen

Rickard Hjalmar Gottfrid Hemmansägare

f 7/10 1817, Tveta, Lerbyn

Andersson, Anders. Torpare

Andersson

Nr 2, far

Andersson, Anders. Torpare

Upprättad för Signe Axelsson, f. Karlsson 28/3 1919 i Säffle köping (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 177
Generation I
Nr 2-3 (1)

VärmlandsAnor 2013:1
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