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En släkt från Näs i Svanskog
Av Sten Høyendahl
Elin Jakobsdotter och hennes make
Halvar bodde på helskattehemmanet
Näs i Svanskog i början av 1600-talet,
och deras ättlingar brukade gården en
lång tid.
Den låg norr om sjön Väster-Svan.
Förfadern Halvar har satt få spår i
källmaterialet, och det är möjligt
att han dog tidigt. Elin vet vi något
mer om. Sven Olsson i Hökeliden
uppgav vid tinget 14 mars 1652 att
gården hade skiftats efter Elin tio år
tidigare, och efter Halvar cirka tjugo
år tidigare.
Anders och Lars var brukare i Näs
enligt hjonelängden 1610, men dessa
har inte varit möjliga att identifiera.

Elin och Halvar i Näs

Enligt en skattelängd för 1622 var
Hans och drängen Per brukare i Näs,
och Per var «oferdigh aff högh».
Dessa två var nog Elin och Halvars
söner. Gården lär vara skiftad efter
Halvar omkring 1630, kanske många
år efter hans död. Elin och Halvar var
troligen född kring 1560-talet, och
den förmodade äldsta sonen, Hans
Halvarsson, avled ungefär 1630 vid
relativt ung ålder.
Halva Näs blev i februari 1631
uppbuden på Gillbergs häradsting.
Elin Jakobsdotter dolde inte att hon
satte sonen Anders främst bland sina
barn.
Hon meddelade 30 augusti samma
år att hon hade testamenterat Anders
av sin treding i Näs i löst och fast «för
den godha affect hon till honom drager, så som och den store omwårdnad
och hafft hafuer».
Fem systerdelar i Näs uppbjöds
hösten 1634. Elin och Halvar hade
således fem döttrar. En brordel i boet
uppgick till 2/11 och en systerdel till
1/11. Dordi Halvarsdotter är förmodligen en av de tre namnlösa systrarna.

Hon avled september 1695 i Näs, 80
år gammal.
Halvar, skifte ca 1630, Näs. Gm Elin
Jakobsdotter, skifte ca 1642, Näs.
Barn:
1. Hans Halvarsson, död ca 1630,
Näs. Förmodligen gm N. Tomasdotter från Skäggebyn.
2. Per Halvarsson, förmodligen
död ca 1665, Malåna. Gm Karin
Svensdotter, död ca 1676?
3. Anders Halvarsson, se nedan.
4. Karin Halvarsdotter, troligen
ogift.
5. Kerstin Halvarsdotter. Gm Per
Erikson i Sund.
6. Dordi Halvarsdotter, död 1695 i
Näs, troligen ogift.
7. N. Halvarsdotter
8. N. Halvarsdotter

Anders Halvarsson tar över
Kyrkoherden i Holmedal, Brynolphus
Thomæ Cygnæus, kom 1 juni 1643 på
Gillbergs häradsting för sin systers
dotter, och anklagade hennes målsman, Anders Halvarsson, för att ha
försummat hennes arv. Anders erbjöd
sig att ge ut arvet, men prästen ville
se bytesbrevet.
Rätten pålade parterna att skaffa
brevet till rätta till nästa ting, men
saken blev inte återupptagen. Prästen
hade tagit namnet Cygnæus - Svan efter sin hembygd Svanskog. Hans
ursprungliga namn var Bryngel
Tomasson, förmodligen son av fjärdingsmannen Tomas i Skäggebyn.
Hans syster var alltså ingift i släkten på Näs, av allt att döma med den
avlidne Hans, bror till Anders.

Anders Halvarsson och Gertrud
Olsdotter gifte sig någon gång efter
1620, och båda var förmodligen födda
något före år 1600. Anders måste 24
juli 1630 böta 6 mark för att han hade
slagit Per i Sund med en täljkniv detta var nog Per Eriksson, gift med
hans syster Kerstin. Anders sattes 10
mars 1634 till gästgivare i Svanskog,
och 22 juni 1642 avlade han eden som
nämndeman.
Under Hannibalsfejden januari
1645 brändes Näs tillsammans med
tjugo andra gårdar i Svanskog av
dansk-norska trupper. De värmlandske trupperna befann sig vid denna tid
längre söderut. Freden i Brömsebro
undertecknades i september samma
år.
Tinget 10 oktober 1646 hölls i Näs,
där Sven Jonsson i Kålsäter i Långserud dömdes till att betala böterna för
Ingerd Andersdotter i Näs.
Tre år förut dömdes paret för lönskaläge tillsammans, könsumgänge
mellan ogifta - han till 40 mark och
hon 20 mark. Man fann nu att Sven
hade mökränkt Ingerd, och han måste
därför ha gett henne äktenskapslöfte.
Ingerd var otvivelaktigt dotter till
Anders Halvarsson.

Egendomshandel

En brordel i Näs uppbjöds 17 augusti
1647 vid tinget, men säljarens och
köparens namn anges inte.
Vi skall se att det var Elin, avlidne
Hans Halvarssons dotter och förmodligen hans enda barn, som överförde
sin del på 2/11 i Näs till Anders Halvarsson. Vid tinget 21 februari 1648
dömdes farbrodern Per Halvarsson i
Malåna till att betala hennes arv, som
uppgick till 6¼ daler silvermynt. Elin
var nygift med Nils Tolsson i Bäcken,
och Per hade varit förmyndare.
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Anders hade köpt sin syster Karin
Halvarsdotters ärvda jord i Näs för 30
riksdaler, och transaktionen stadfästes
7 augusti 1648 på tinget. Karin var
förmodligen ogift. Anders hade också
köpt Elin Hansdotters ärvda del i Näs
för 60 riksdaler, ytterligare 10 daler
och en tunna råg i övergåva.
Anders ägde nu «hela gården på en
broderdeel eller twå Eloffte delar vthi
Tuådelen när». Den sista brordelen på
2/11 tillhörde brodern Per i Malåna,
och Anders måste därför ha övertagit
alla systrarnas ägodelar.
Nämndemännen vittnade 3 september 1649 om att Anders «genom
Hagel och Frost» hade bortmist nästan all sin säd på åkeren. Han hade
också vid «häfftigh BoskapsSiuka»
förlorat fjorton klavbundna djur och
en stor hop bockar, getter och får.
Bönderna i Krubbenäs, Hallanda och
Ågilserud hade också förlorat boskap,
men långt mindre än Anders. Gertrud
Olsdotter avled vid denna tid, och
Anders gifte om sig med den unga
änkan Karin Olsdotter.
Vid tinget 20 juli 1655 avsades
dom för att nybygget Malåna under
Näs inte kunde göras till fjärdingshemman utan att bolbyn tog skada.
Nybygget skulle därför «affhysas och
uthrijffuas». Per Halvarsson hade nu
råkat i osämja med brodern Anders,
men de förliktes 17 oktober 1657.
Malåna var långt bättre än den
delen som Per kunde tillfalla i Näs,
och Anders var uppenbarligen inte
nöjd, men lämnade ändå beslutet till
domsmännen. Per sade att han skulle
vara nöjd med att få ut sitt arv, hälften
i Malåna. Bröderna gav då varandra
handen på att Malåna skulle delas lika
mellan dem i jord, åkrar och ängar.
Anders försäkrade vid tinget 18 juni
1660 att Per skulle få halva Malåna
för 30 riksdaler.

På Tössbo häradsting

Anders Halvarsson kom 18 oktober
1661 till Tössbo häradsting i Åmål
och klagade över att Jon Germunds4

son i Hognerud på Dalboredden
hade spridit osannfärdiga rykten om
honom.
Den sydvästra tredjedelen av
Svanskog låg på Dalboredden, som
tillhörde Tössbo härad administrativt,
och folket där ansåg sig som dalslänningar.
Det sades att Anders skulle ha
mördat Måns, Jonsson, och drängen
Lasse, som båda hade varit i hans
tjänst. Pojkarna hade bortlöpt från
tjänsten, men Måns Jonsson hade nu
återvänt från Bergslagen. Jon Germundsson sade att han aldrig trott att
Anders kunde göra något sådant. Han
hade bara sagt detta för en enda person, men då var rykten redan spridda
runt Tössbo härad och Nordmarken
av den norska landlöparen Truls,
som hade tjänt i Näs hos Anders. Jon
frikändes, och Anders sagdes fri «för
thet ogrundade måhlet Skamrycktet».
Anders åtalades vid samma ting
för «at skiffta fule och Skamlige ordh
Sampt hårdragh» med Lars Nilsson
i Källtegen på Dalboredden. Sonen
i Källtegen, soldaten Olof Larsson,
hade kastat ett stop i kinden på Anders, så att hud och kött slets av och
gjorde ett stort ärr. Anders hade också
sedan fått fel på sin syn. Anders och
Lars dömdes till 3 marks böter vardera för hårdrag, medan unge Olof
måste böta 20 mark för full sår och
12 mark för lytet.

Motstridiga uppgifter

Per Eriksson meddelade 12 februari
1662 att han för hustrun Kerstin Halvarsdotter skulle lösa hälften av Näs
som Erik Hansson år 1660 hade köpt
av Anders Halvarsson. Pers hustru var
Anders’ syster, och Erik var gift med
hans systerdotter. Per och Kerstin var
vid denna tiden «hemmans löös», och
behövde en ny plats att bo.
Erik Persson i Näs hänvisade 1663
till domboken av den 12 februari året
innan och ett fastebrev, där han som
närmaste bördsman hade löst och köpt
halva Näs av Anders Halvarsson för

160 riksdaler. Villkoren kring denna
transaktionen är oklara. Enligt domboken fick Erik Hansson i Gislebyn
i Långserud 18 juni 1660 uppbud på
halva Näs, medan en sak av 23 augusti
1658 visar att denna Erik Hansson var
gift med Anna Eriksdotter, som otvivelaktigt hade sina rötter i Gislebyn.
Samma Erik Hansson bodde många
år i Gislebyn. Han är aldrig nämnd
i samband med Näs, och kan knappast vara identisk med Erik Persson i
Näs. Erik Perssons hustru hette Malin
Persdotter, utan tvekan dotter till Per
Eriksson och Kerstin Halvarsdotter
i Sund - och just därför kunde Erik
Persson kalla sig närmaste bördsman
till Näs.

Anders Halvarsson - från
1660 på västra halvgården

Anders Halvarsson och Gertrud
Olsdotter hade inlöst en fjärding i
Hallanda för 40 riksdaler, och Anders
enades hösten 1663 med Halvar,
hans enda son från detta äktenskapet,
att fjärdingen skulle ingå i Halvars
möderne arv.
Förmodligen hade Anders inlöst
en fjärding i Hallanda som han två
år tidigare hade överfört till styvdottern Marit Persdotter i Björnerud.
Anders hade betalat skola och studier
för Halvar, ovanligt vid den tiden.
Fjärdingen i Hallanda uppbjöds för
honom vid samma ting. Halvar tog
1669 över en fjärding i Näs, och Anders nöjde sig nu med att bruka andra
fjärdingen. Han var nu en gammal
man, och avled kring 1680.
Änkan Karin Olsdotter bodde kvar
många år efter detta, och gifte sig
troligen med korpral Hindrik Hansson
som brukade hälften av Anders’ del.
Generalmönstringsrullan av 1689
för Närke-Värmlands infanteriregiment visar att västra halvan delades
mellan Halvar och Hindrik. Korpralen, som vintern 1691 måste böta med
3 mark silver för att ha kallad Erik
Persson en lögnare, är sista gången
nämnd 1692, och troligen dog han
detta året.
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Anders Halvarsson, född ca 1595,
död ca 1680, Näs. Gm 1) Gertrud
Olsdotter, död ca 1650, Näs, troligen
från Föskerud i Edsleskog. G2 Karin
Olsdotter, född ca 1620, död 1705,
Näs.
Barn i första äktenskapet:
1. Halvar Andersson, se nedan.
2. Ingerd Andersdotter, född ca
1620.
3. N. Andersdotter
4. N. Andersdotter
5. N. Andersdotter
Barn i andra äktenskapet:
1. Hans Andersson, född ca 1655,
död ca 1690, Näs.
2. Nils Andersson Svanbom, se
nedan.

Halvar Andersson - västra
halvgården

Halvar Andersson var förmodligen
född kring 1625. Han brukade en fjärding i Hallanda några år, men hösten
1669 tog han över fjärdingen i Näs.
1657 blev Halvar attackerad av
bröderna Sven och Lars Bengtssöner
i Fyksnäs, Gillberga. Halvar hade
sett bröderna kasta några hundar in
i prästgården, och när han hade bett
dom att sluta, kallade de honom fårbogsknekt och slog på honom med
knytnävarna. Halvar hade då dragit
Sven i håret, men det var Sven som
sakfälldes för otidighet.
I februari 1679 var dansk-norska
truppar i Svanskog och brände många
gårdar. Förmodligen kom de över
Silensjöarna och Nordmarkens vinterväg förbi Mosstaka. I november
samma år noterades i domboken att
arton gårdar i Svanskog brändes,
därav tolv i värmlandsdelen. Alla
hus i Näs brann ner, och boskapen
gick mestadels förlorad. Vintern 1679
var mycket svår med tung snö, och
eftersom alla floder och kärr frös till

is, kunde de fientliga trupperna gå
snabbt framåt.
Simon Hindriksson och den trolovade Gertrud Halvarsdotter åtalades
30 mars 1685 för att ”hafwa blandat
sigh med hwar andra”. Båda var från
Näs, och Gertruds sällsynta namn
anger att hon var dotter till Halvar
Andersson. Hennes fästman var Anders Andersson i Fjäll. Simon sade att
umgänget hade varit med båda deras
vilja, och att Anders i Fjäll före detta
hade besovit en flicka i Kila socken.
Anders sade sig väl nöjd över att
skiljas från Gertrud, om han kunde
få tillbaka daleren han hadde gett til
prosten, herr Erland i Kila, för trolovningen. Simon erbjöd sig att äkta
Gertrud, men de dömdes att betala
böter med 4 riksdaler eller 24 daler
kopparmynt till Svanskog kyrka.
Gertrud skulle också ersätta Anders
daleren prästen hade fått, och dessutom skulle de stånda till uppenbar
kyrkoplikt.
Halvar Andersson begravdes 20
december 1697, 77 år gammal, och
betecknades i kyrkboken som en redelig man. Hans hustru är okänd. Änkan
Karin Olsdotter, knappast mycket
äldre än hennes styvson, dog augusti
1705. Detta skulle senare ge upphov
till en långdragen rättslig tvist.
Halvar Andersson, född ca
1625, död 1697, Näs.
Barn:
1. Gertrud Halvarsdotter, född ca
1660. Gm Simon Hindriksson,
Äsketan i Tveta.
2. Botella Halvarsdotter, se nedan.
3. Kerstin Halvarsdotter, född ca
1667. Gm Bryngel Nilsson, Bäcken.

Botella Halvarsdotter - västra
halvgården, fjärding A
Halvar Anderssons fjärding övertogs
av dottern Botella och maken Nils
Axelsson, son till Axel Persson

Werme och Malin Eriksdotter i Södra
Hedane. Nils och Botella bodde tidigare i Byn, men var i juni 1700 i Näs.
Nils övertog samma höst svärfaderns
fjärding, dels genom arv och dels
löst jord med 94 riksdaler från svågrarna Simon i Äsketan och Bryngel
i Bäcken. Av kyrkboken för Sillerud
socken kan man se att byggmästaren
Nils Axelsson från Svanskog år 1706
hade varit i Sillerud och givit förslag
på nya kyrkans korsbyggnad. Sannolikt var detta Nils Axelsson i Näs,
som verkar vara den enda med detta
namnet i Svanskog vid denna tid.
Hösten 1709 började en lång
process mellan Nils Axelsson och
feldwebeln Nils Andersson Svanbom, halvbror till Botellas far och
son till Anders Halvarsson i andra
äktenskapet. Feldwebeln hade nio
år tidigare varit med i krigståget till
Polen, och hade kommit överens med
Nils Axelsson att denne skulle ta hand
om hans mor, Karin Olsdotter som
fortfarande ägde en fjärding i Näs.
Karin dog 1705, och avtalet var att
Nils skulle ta hand om boet. Feldwebeln vägrade efter sin återkomst
att ersätta kostnaderna vid Karins
begravning. Dessutom accepterade
han inte att Nils hade betalat hennes
skuld på 18 daler silvermynt, när Nils
inte ville ersätta honom för en död
valack som hon ägde. Feldwebeln
medgav att Nils hade gett honom
allt som Karin hade kvar, men ville
inte själv ge honom någonting. Detta
godtog inte rätten, när ansvaret för
moderns boskap inte nämndes i de
brev han skrivit hem från Riga og
Polen. Han skulle därför betala Nils
18 daler silvermynt.
Nils Axelsson stämde feldwebeln
inför rätten vid vintertinget 1710.
Feldwebeln förnekade nu att Botella
hade rätt till arv i fjärdingen i Näs som
han fick efter Karin. Nils hävdade
att Botella, som dotter till Halvar
Andersson, hade lika stor rätt till
denna delen. Hennes farfar, Anders
Halvarsson, hade ägt hela gården
5

VärmlandsAnor 2013:3

Näs, och när den gamla mannen dog
hade han just lämnat fjärdingen som
feldwebeln nu brukade. Vidare sade
Nils att feldwebeln hade dolt några
gamla fastebrev som Halvar Andersson hade ägt.
Feldwebeln trodde inte Botella
hade rätt till mer än en tredjedel av
fjärdingen, eftersom hans bror Hans
Andersson hade dött barnlös, och
Karin Olsdotter hade ärvt alla hans
ägodelar. Dessutom ville han inlösa
fjärdingen i Näs som Nils Axelsson
brukade, eftersom Anders Halvarsson
skulle ha pantsatt denna för 40 riksdaler. Han kunde dock inte framlägga
bevis för panten, och Nils hävdade att
han redan år 1703 hade fått laga fasta
på denna fjärding.
Vid tinget 22 augusti 1710 klagade
Nils Axelsson över att feldwebeln
hade hotat honom och angripit hans
folk med otidiga ord. Rätten slog
fast att feldwebeln skulle betala 10
daler silvermynt om det hände igen.
I slutet av april 1711 dog Botella, och
Nils gifte sig med pigan Ingeborg
Börjesdotter.
Nils bad feldwebeln vid tinget 12
september 1711 dokumentera sin
rätt till en fjärding i Näs. Han ingav
en vittnad skrift om att Karin Olsdotter hade gett sin styvson Halvar
Andersson en bulster och en korg för
att bruka fjärdingen som var Halvars mödernearv. Jan Eriksson i Näs
ombads att vittna, men feldwebeln
protesterade eftersom Jan var hans
avundsman. Jans far, Erik Persson,
hade varit förmyndare för feldwebeln
och gömt undan åtskilliga dokument
som Jan inte ville låta honom återfå.
Jan blev därför inte tillåten att vittna.
Malin Persdotter, änka efter Erik
Persson, bekräftade att Karin hade
ingått ett avtal med Halvar Andersson
att bruka denna fjärdingen under sin
livstid. Feldwebeln ingav den gamla
nämndemannen Nils Segolssons attest om att Anders Halvarsson hade
ägt hela gården Näs innan han gifte
sig med Gertrud Olsdotter uti Föske6

rud. Sven Olsson i Hedane hade hört
av Anders att han hade bränt tjära och
sålt, men det tog inte så mycket, och
han hade i stället börjat hugga bråtar
och sälja råg. Det tog bättre, så att han
kunde inlösa gården. Rätten menade
att parterna borde förlikas, vilket
också hände vid tinget 5 mars 1712.
De två skulle framdeles njuta orubbat
var sin fjärding, och feldwebeln skulle
ge Nils Axelsson 10 riksdaler för den
pantsatta delen.
Ingeborg Börjesdotter dog omkring
1715, och Nils Axelsson gifte sig
tredje gången med 22-åriga Ingrid
Bryngelsdotter, dotter till Bryngel
Andersson och Rangela Olsdotter i
Mosstaka. Dottern Marit i Mosstaka
blev änka vid denna tiden. I juli 1717
gifte hon sig med soldaten Sven Sundberg, och flyttade snart efter till Näs.
Nils begravdes 16 november 1717.
Botella Halvarsdotter, född ca 1665,
död 1711, Näs. Gm Nils Axelsson, född
ca 1662, död 1717, Näs.
Barn:
1. Hans Nilsson, född 1691, död som
barn.
2. Axel Nilsson, född ca 1696, död
1746, Näs. G1 Ingrid Halvarsdotter,
född 1694, död 1741, Näs. G2 Lisbet
Olsdotter.
3. Anders Nilsson, född ca 1699, död
1740, Näs. Gm Marit Andersdotter,
född ca 1706, död ca 1770?
4. Halvar Nilsson, född 1706, död ca
1750, Näs. Gm Ingeborg Persdotter,
född ca 1702, död 1768, Näs.
5. Marit Nilsdotter, född 1693,
förmodligen död 1730, Näs. G1 Sven
Svensson i Mosstaka, död ca 1715.
G2 Sven Sundberg, troligen död ca
1727, Näs.
6. Lisbet Nilsdotter, född ca 1710?,
död ca 1761, ogift, Näs.

Erik Persson - östra halvgården

Näs var från början av 1660-talet delat mellan gamla Anders Halvarsson
på den västra och unga Erik Persson
på den östra delen. Erik var gift med
Malin Persdotter, dotter till Anders’
syster. Det framgår att förhållandet
mellan grannarna var dålig. Erik var
trots sin unga ålder nämndeman redan
i 1663, och följande år fjärdingsman.
Det väckte därför uppmärksamhet när
Anders hösten 1664 kom till tinget
och hävdade att Erik hade flått två
hästar, och att «thet pasligh heder war
för Nämpnden, att the hadhe en sådan
iblandh sigh».
Att flå en häst var en skamlig och
ohederlig gärning. Ingen människa i
det gamla samhället kunde göra detta
utan att förlora sin ära. Erik blev arg,
och sade att Anders aldrig skulle
kunna bevisa en sådan sak. Anders
svarade att det var Eriks egna tjänstefolk, Olof Mårtensson och Ingeborg
Andersdotter som hade sagt detta.
Anders beordrades av rätten att bevisa
sina påståenden vid nästa ting, men
saken blev inte återupptagen, och de
två måste på något sätt ha förlikats.
Anders hade kommit med en fruktansvärd anklagelse, och det verkar
konstig att Erik skulle vara nöjd med
det här. Kanske fanns det en antydan
till sanning i anklagelsen?
Fientligheten mellan de två kan ha
börjat när Anders hösten 1663 klagade över att Erik hade sått ett fall som
fortfarande stod obränd. Erik svarade
att Anders själv hade huggit många
fall utan tillstånd. Det skulle nu göras
delning av skog, åkrar, ängar och hus
i Näs enligt fastebrevet som visades
fram på sista tinget. Fyra nämndemän
vittnade 18 april 1664 om att de två nu
var förlikade om rådelet, och att den
som bröt detta skulle ge den andra ett
par oxar till 12 dalers värde. Rätten
biföll detta, och två nämndemän valdes för delningen.
I oktober 1669 gick ett häftigt
stormväder över Svanskog, som
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utlöste brand hos Erik. Han förlorade
hela sin ladugård: «Loo» med två
lador, ett fähus och två hus bredvid
med all den säd och hö som han hade.
Nämnden och allmogen bekräftade
detta vid tinget 10 november.
Erik Persson utsågs 23 juli 1677
till skattefogde i Svanskog. Han avled
i januari 1695 i Näs. Änkan Malin
brukade halvgården några år med
dottern Marit och hennes make, Erik
Torbjörnsson Silling. Marit Eriksdotter hade barn så sent som år 1723, och
måste ha varit född omkring 1678.
Malin testamenterade 11 januari 1720
all sin lösa och fasta egendom i Näs
till Marit och Erik. Månaden efter
avled hon i Näs, hundra år gammal
enligt kyrkboken - nio år tidigare hade
hon sagt att hon var sjuttio.
Malin Persdotter, född ca 1640, död
februari 1720, Näs. Gm Erik Persson,
född ca 1635, död januari 1695, Näs.

Barn:

Många ättlingar

1. Petter Eriksson Svanström, född
ca 1663?, död ca 1710.
2. Nils Eriksson, född ca 1665, död
1734, Koppungen. Gm Anna
Hindriksdotter, född ca 1670, död
1742.
3. Jan Eriksson, född ca 1680, död
ca 1716. Gm Karin Andersdotter,
född ca 1685, död 1749, Näs.
4. Kerstin Eriksdotter, född ca 1663,
död 1739. Gm Olof Hansson, född
ca 1657, död 1727, Krubbenäs.
5. Sigrid Eriksdotter, född ca 1670.
Gm Gullik Andersson, Tonerud i
Tveta.
6. Britta Eriksdotter, född ca 1675,
död 1709. Gm Nils Hansson, född
ca 1669, död 1719, Hallanda.
7. Marit Eriksdotter, född ca 1678,
död ca 1740? Gm Erik Torbjörnsson Silling, född ca 1670, död
1749, Näs.

Näs i Svanskog nämns ofta i domböckerna och annat källmaterial för
Gillbergs härad med otaliga besiktningar, röseläggningar och avtal, som
man inte kan återge här.
Elin Jakobsdotter och maken
Halvar, de äldsta i släkten, hade
många barnbarns barn som ut på
1700-talet fortfarande levde som
jordägare i Näs. De har idag ett stort
antal ättlingar i Värmland - och inte
minst i Norge.
Källor
Domböcker, Gillbergs og Tössbo härader.
Kyrkböcker, Svanskog socken.
Skattemantal och rotelängder, Svanskog
socken.
Soldatrullar, Närke-Värmlands infanteriregiment.
Høyendahl, Sten: Näs i Svanskog. Opublicerad paper (1998).

Halvar, skifte ca 1630
g. Elin Jakobsdotter, skifte ca 1642
_________________________________________________|____________________________________________
Hans Halvarsson
Per Halvarsson
Anders Halvarsson
Kerstin Halvarsdotter
d. ca 1630
i Malåna
c1595-c1680
g. Per Eriksson i Sund
d. ca 1665
g1 Gertrud
g2 Karin
g. Karin Svensdotter
Olsdotter
Olsdotter
______|______
____________|___ ________|_____
_______|______
Elin Hansdotter
Halvar Andersson
Nils Andersson
Malin Persdotter
g. Per Tolsson
c1625-1697
Svanbom
c1640-1720
i Bäcken
c1660-c1715
g. Erik Persson
g. Johanna Eriksdotter
_________________|_____

__________|___

________________________________|_________

Nils Nilsson
Jan Eriksson
Marit Eriksdotter
Svanbom
c1680-c1716
c1678-c1740?
f. ca 1714
g. Karin
g. Erik Torbjörnsson
Andersdotter
Silling
__________________________________|______________
_______________________|_____
Axel Nilsson
Anders Nilsson
Halvar Nilsson
Erik Eriksson
Jan Eriksson
c1696-1746
c1699-1740
1706-c1750
f. ca 1710
1723-1782
g. Ingrid Halg. Marit
g. Ingeborg
g. Kerstin
g. Marit
varsdotter
Andersdotter
Persdotter
Jonsdotter
Andersdotter
______|_____
________|________
_______|______
Nils Axelsson
Halvar Halvarsson
Malin Jansdotter
f. 1725
i Tryneviken
1752-1812
1744-1797
g. Jonas Nilsson
g. Annika Nilsdotter
i Gaterud
Botella Halvarsdotter
c1665-1711
g. Nils Axelsson

Ättlingar efter Elin Jakobsdotter och Halvar i Näs, Svanskog.
Fet stil markerar huvudpersonerna i artikeln
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Fru Cecilia på Haga
Av Roland Kihlstadius
Letar man i äldre kamerala längder för att hitta namn på
ägare till gamla värmländska frälsegårdar, anträffas många
gånger enbart ett förnamn och denna persons hemvist, ofta
en sätesgård belägen utanför Värmland.
När längden på sin tid upprättades, var gårdsägaren
säkert en allmänt känd mer eller mindre betydande adelsperson, man eller kvinna, men nu är vederbörande nästan
helt bortglömd.
Ett sådant typexempel utgör Fru Cecilia på Haga, som i
en frälse- och rusttjänstlängd år 1587, (Östersysslet vol
22:21, fol 1-24) innehar ej mindre än 32 större och mindre
gårdar enbart i dåtidens Värmland.
Ägarinnan är att identifiera som Fru Cecilia Gustafsdtr
/Stenbock/ och lever änka i inte mindre än 60 år på godset
Haga i Svinnegarns sn, Uppland. Änkefruns vanligen
ärvda gårdar uppräknas här sockenvis i bokstavsordning
och med moderniserad stavning.

Bjurtjärn sn (Karlskoga hd)
Ullvättern, gården ägs fram till år 1566 av greve Gustaf
Johansson, av ätten Tre rosor, och ärvs därefter av hans
änka, nämnda Fru Cecilia på Haga fram till hennes död
1626.

By sn (Näs hd)
N:a Borgene omtalas i ett bytesbrev 1480, ägs i början av
1560-t av Tord /Jönsson/Bonde till Stensholmen, Rackeby
sn, Kållands hd, Västergötland.
N:a Borgene innehas år 1576 och ännu 1626 av Fru
Cecilia på Haga och ärvs därefter av Per Nilsson /Natt
och Dag/ (1584-1634) gift 2:o 1624 med Christina Sophia
/Carlsdtr/ Stenbock (1603-1661), vilken skrev sig till
BjärkaSäby i Vist sn, Hanekinds hd, Östergötland.
Fru Sophia var brorsdtr till Fru Cecilia på Haga. Fru
Sophias landbofogde besitter och har fritt N:a Borgene t
ex år 1643.
Bäck utgör 2 gårdar omnämnda i brev 1415 10/8, ägs
på 1560-t och ännu 1576 av Fru Brita Jönsdtr /Roos av
Ervalla/. Båda gårdarna är 1587-1626 övertagna av Fru
Cecilia på Haga och ärvs av nämnda Per Nilsson och
senare dennes änka Fru Sophia Stenbock.
Kråkerud ärvs i likhet med N:a Borgene. Kråkerud uppges på 1640-t motsvara ett ½ mantal.
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Läppetan införs i jordebok första gången 1587, då ett
frälsetorp, snart överfört till ett hemman om 1/4 mtl frälse.
Ägs 1587-1626 av Fru Cecilia pä Haga och går i arv till
nämnde Per Nilsson och därpåtill hans änka Fru Sophia
Stenbock.
Sunsa utgör 2 gårdar, varav N:a Sunsa räknas som hel
gård (1 mtl), S:a Sunsa (Sandbacken) halv gård (1/2 mtl).
Bäda ägs och ärvs som N:a Borgene.

Grava sn (Karlstads hd)
/Stora/ Vänsberg omtalas i brev 1390 11/4, ägs på 1560-talet av greve Gustaf Johansson och har före 1576 gått över
till Frau Brita Jönsdtr /Roos av Ervalla/, men tillhör 15871626 grevens änka, Fru Cecilia på Haga, vilken ärvs av
Per Nilsson och därpå av hans änka, Fru Sophia Stenbock.
Här kan tillfogas, att Lilla Vänsberg är ett skattehemman om 1/3 mtl och därmed ej frälseägt.

Hammarö sn (Karlstads hd)

Bärsta införs i jordebok första gången 1577, då ett frälsetorp, senare överfört till ett hemman om 1/4 mtl frälse.
Längre fram friköpt under skatte. Ägs år 1562 av greve
Guraf Johansson, men 1563 av Fru Brita Jönsdtr /Roos av
Ervalla/, hon är ägare ännu 1576. Bärstad har före 1587
gått över till Fru Cecilia på Haga, änka efter grev´ Gösta.
Gråberg, en medeltida frälsegård, redovisad första gången
i jordebok för Värmland 1540. Vem, som då äger gården,
är ej säkert klarlagt.
Gråberg tycks ej heller vara antecknad i frälse- och
rusttjänstlängd 1562-63, men allt talar för, att ägaren då
var nämnda Fru Brita Jönsdtr /Roos av Ervalla/. Hon är
säkert dokumenterad som ägare ännu 1576. Det kan ej
uteslutas, att Fru Brita fått Gråberg i arv efter sin far, Jöns
Ulfsson på Ervalla.
Ny ägare 1587 och framåt är Fru Cecilia på Haga och
hennes närmaste efterträdare blir det par, som omnämnts
under /Stora/ Vänsberg.
V:a Tye även kallat Nedre Tye, ägs år 1562 av greve
Gustaf Johansson men 1563 av Fru Brita Jönsdtr /Roos
av Ervalla/. Hon äger gården ännu 1576.
Grevens änka ärver, dvs Fru Cecilia på Haga, men efter hennes död 1626 övergår gården till arv och eget dvs
tillhör Vasaätten. År 1643 disponeras gården av ryttaren
Erik Nilsson fritt på 1 häst.
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Ö:a Tye även kallat Övre Tye, ägs
år 1562 av greve Gustaf Johansson,
men 1563 av Fru Brita Jönsdtr som
är ägare ännu 1576. Ö:a Tye har
1587-1626 övertagits av Fru Cecilia
på Haga och hennes närmaste efterträdare blev det par, som omnämnts
under /Stora/ Vänsberg.
De två Tyegårdarna har en lång
ägarehistoria och tillhör 1498 Jöns
Ulfsson /Roos av Ervalla/ enl hans
jordebok.

Lungsund sn (Färnebo hd)
Ackkärr ägs i början av 1560-talet av
greve Gustaf Johansson och har 1576
gått i arv till greve Gustafs arvingar.

År 1587 är gården oredovisad, men
fram till år 1600 har den tagits över av
änkan Fru Cecilia på Haga. Hon bör
ha varit ägare redan 1587 och framåt.

på Lärjeholm var gift med Erik Ab
rahamsson /Leijonhufvud/. Gården
går snart över till värmlandsadel.

Millesvik sn (Näs hd)

Prästerud Trots ortnamnets förled är
detta en gammal gård under frälset,
gård. Först omnämnd i brev daterat
1394 28/6.
I början av 1560-talet ägs gården
av greve Gustaf Johansson, ärvs av
dennes änka, Fru Cecilia på Haga
1576–1626, därpå går den i arv till
äkta paret Per Nilsson och Sophia
Stenbock. Sistnämnda äger gården
ännu i mittenav 1600-talet, då dess
mantal utgör 1/2 frälse.

Ö.a Torp Denna gård tillhör 1498 den
betydande jordmagnaten Jöns Ulfsson /Roos av Ervalla/ och ärvs av hans
dotter, Fru Brita Jönsdtr, gårdsägare
enl längd år 1562-63 resp. 1576. 1587
har /Ö:a/ Torp kluvits så att Fru Ce
cilia äger hälften, den andra hälften
innehas av Fru Ebba Eriksdtr /Vasa/
på Lärjeholm. Denna ort är belägen
i Angereds sn, Vättle hd, dåvarande
Göteborgs och Bohus län. Fru Ebba

Varnums sn (Ölme hd)

Visnums-Kil sn (Visnums hd)

Hyllerud köptes enl brev 1495 8/12
av riksrådet (snart riddaren) Nils
Klausson /Sparre af Ellinge/.
I början av 1560-talet ägs gården
av Svante /Stensson/ Sture d y (död
1567) gift 1538 med Fru Märta Eriksdtr /Leijonhufvud/, hon dog 1584.
Paret bebor slottet Hörningsholm
i Söderm anland. Herr Svante var
halvbror till greve Gustaf Johansson
på Haga.
År 1576 ägs hälften av Hyllerud av
änkan Fru Cecilia på Haga, den andra
hälften har Fru Märta Eriksdtr på Hörningsholm, änka efter herr Svante.
Åren 1587-1626 ägs hela Hyllerud
av Fru Cecilia på Haga, grevens änka.

Väse sn (Väse hd)
Bottenvik, Välinge, Välingstorp,
Västanå, Ödebotten (nu Björkvik)
har länge utgjort en samlad besittning
och ägs alla i början av 1560-talet av
greve Gustaf Johansson. Alla ärvs av
dennes änka, Fru Cecilia på Haga,
belagt 1576-1626.
Gårdarna ärvs sedan av Per Nilsson /
Natt och Dag/ på Bjärka-Säby i Östergötland och går sedan över till hans
änka Fru Sophia Stenbock, som var
brorsdotter till Fru Cecilia.

Gårdsinnehavet var helt koncentrerat till de bördigaste delarna
av Värmland. Kartan från Värmlandsarkiv.
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Ölme sn (Ölme hd)

De sammanlagt 11 gårdar, som greve Gustaf Johansson
äger i socknen vid sin bortgång år 1566, kom att ärvas
av tre parter.
Förutom hans änka Fru Cecilia på Haga, även grevens
övriga närstående arvingar samt Fru Märta på Hörningsholm. Boutredarna iakttar påtaglig försiktighet. Änkan,
Fru Cecilia, är ännu ung och kunde mycket väl väntas
bli omgift.
Vid sådan händelse uppstod risk, att salig grevens
gårdsinnehav eller delar därav kunde falla i obördiga
händer. Fru Cecilia erhåller blott laglott av makarnas gemensamma bo i Värmland. Antagligen till släktens lättnad
förblir dock Fru Cecilia kvar i sitt änkestånd.
Därmed riskerade inga värmlandsgårdar att förfaras,
ärvas eller ägas av utomstående ätter. Starka släktband
kvarstår obrutna. Arvssituationen i Ölme sn år 1576 för
Fru Cecilias del är ännu något inskränkt och oklar. Hon
äger där följande besittningar:
Arnestorp, Halstensrud, Nycklerud, Rankerud men blott
halva S:a Havstod + halva Hyllerud som ovan är sagt +
halva V:a Åm.
Den andra hälften av dessa tre nämnda gårdar har till
fallit Fru Märta på Hörningsholm. Gårdshalvorna torde
ha utgjort en sorts pant i den händelse Fru Cecilia skulle
ha ingått nytt gifte.
Vad gäller gården Träfors har Fru Cecilia inget inflytande. Här äger Fru Märta hälften och greve Göstas
arvingar andra hälften. Även detta ett försiktighetsmått.
Gården N:a Havstod liksom Backa och Rudsberg äger
greven Göstas arvingar i sin helhet.
Fram till år 1587 har Fru Cecilia på Haga fått bättre grepp
över sin salig mans gårdar i Ölme sn , där även efter hand
en del nya bosättningar tillkommit efter röjning, uppodling
och folk som flyttat dit. Änkefru Cecilias ägda gårdar i
socknen är nu:
Arnestorp, Backa, Elofstorp, N:a och S:a Havstod,
Nycklerud, Perstorp, Rankerud, Rudsberg Träfors, V:a 6.
Dessutom Prästerud i Varnum sn och Hyllerud i VisnumsKil sn.
Mellan adelsätter råder ofta viss rivalitet. Mot Fru Cecilias gårdsinnehav i Ölme sn reser en förnäm släkt, Banér,
arvsanspråk.
I sig ej oberättigade, främst från riksrådet Gustaf /Axelsson/ Banér född 1547, vilken dock snart skulle råka i
så ofattbar olycka, att han blev halshuggen den 20 mars
1600 i Linköping.
Det var så, att herr Gustaf och hans högt uppsatte bror Sten
oförsiktigt tagit ställning för kung Sigismund i dennes
konflikt på liv och död mot hertig Karl (senare kung Karl
IX) och båda därför tvingats i landsflykt. De återvände till
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KARTA PÅ HALVA SIDA
10

Historieintresserad?
Då är Nina Ringboms sida en guldgruva att gräva i!

www.historiesajten.se

VärmlandsAnor 2013:3

Mord eller olycka?
Av Eivor Plantin
Det var inte ovanligt förr,
att mödrarna tog till sig
sina spädbarn i sängen
om nätterna för att ge
dem di och värme, eller
för att lugna dem om de
skrek. Många mödrar gör
det nog än i dag. Men
förr var det inte ovanligt
att barnen under natten
blev kvävda i sängen.
Hur detta gick till har
jag ingen kunskap om.
Omständigheterna kring
ett spädbarns död gav an- Det kunde vara ont om utrymmet i de gamla pinnsofforna.
ledning till att det skulle Foto: Åke Hörnqvist.
gällde just ett spädbarns död. Barnet
granskas vid tinget.
Ett sådant fall anmäldes vid Nord- hade blivit kvävt under natten när
marks härads höstting i september det legat hos den vuxne i sängen.
Kronolänsman Nils Wahlenberg hade
1719.
instämt till tinget hustru Britta BryngVid den här tiden hade Karl XII elsdotter i Björkviken (Blomskogs
blivit skjuten och hans syster Ulrika socken), som var den som hade tagit
Eleonora var regent. Vid sitt trontill- barnet till sig under natten mellan den
träde släppte hon en del fångar fria. 14 och 15 augusti (1719) eftersom
Däribland Alexander Göransson det gnydde och skrek. Det var inte
Wahlenberg. Han hade blivit ankla- Britas eget barn utan hennes avlidna
gad för landsförräderi men blev aldrig styvdotters, Ingrid Olofsdotter. Styvdömd för detta. Hela hans familj hade dottern hade dött i barnsäng. Det var
blivit förvisad från trakten i sydvästra just det att barnet inte var Brittas eget
Värmland där de bodde. Hans söner som gjorde kyrkoherden i Holmedal,
hade mist sina tjänster som kronoläns- magister Florelius, misstänksam och
anmälde dödsfallet till kronolänsman
män vid Nordmarks häradsrätt.
Men vid hösttinget, som startade för rannsakning i häradsrätten.
Hustru Britta Bryngelsdotter hade
den 10 september 1719, var sonen
inställt
sig vid tinget, som hölls i LiaNils Wahlenberg tillbaka igen på sin
tjänst som kronolänsman i häradet ned i Karlanda socken. Britta beklaeftersom fadern hade släppts fri. Nils gade sin olycka och med ”gråtande
Wahlenberg hade fått fullmakt till och tårar” berättade hon för rätten
tjänsten den 29 april 1719 av lands- vad som hade hänt. Hon hade ”varit
hövdingen, generalmajoren och baron vid kyrkan om dagen och kommit hem
Claes Ekeblad och detta ting var det och gifvit det första och det andra
första han deltog i efter det att han barnet dija, men om aftonen sent lagt
sig i sängen och då bägge barnen
hade förlorat tjänsten 1716.
Vid hösttingets andra dag, den 11 låge i waggorna, omsider som det nu
september 1719, hade rätten kommit döda barnet började gråta, stod hon
fram till det 20:e ärendet och det upp och tog det till sig i sängen de-

rest hon ensam låg, och
gaf bröstet, somnandes
så bägge, men mot morgonen hon vaknade blef
warse barnet war dödt
och förqwefd och der
efter helt blådt.”
Både Brittas make och
hennes styvmåg var närvarande i rätten och fick
berätta sin version av vad
de visste om händelsen.
Brittas make beklagade
att hans hustru råkat i
”sådan olycka, som hon
icke skall varit med vilja
vållande uti, samt att han samma natt
var hemma men låg i bänken, hörde
barnet gråta och hustrun stod upp
och tog det till sig och med digifvande
tystnade det.” Det hade varit tyst ända
fram till morgonen då hustrun hade
ropat att barnet var dött ”allsedan
tagit en sådan sorg till sig däraf som
han tror hon inte öfvervinner.”
Det döda barnets far var fjärdingsman Olof Segolsson uti Torkelsbyn,
Blomskogs socken. Han berättade
att barnet varit mycket sjukligt och
att hans styvsvärmoder så väl skött
barnet, ”som någonsin det varit dess
eget barn”. Han menade att Britta
inte med vilja hade varit vållande till
barnets död. Fadern till barnet ber för
”Guds skull”, att Britta inte må åläggas något straff, då han är övertygad
om att hon ville hans barn så väl som
sitt eget. Barnet var inte mer än nio
veckor gammalt.
Nämnden förklarade att denna hustru
”..vara af mycket gott och redligt
sinne, samt föra ett ärbart och stilla
leverne.” Då det inte fanns mer att
rannsaka beslutade nämnden följande:
11
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Då hustru Britta Bryngelsdotter i
Björkviken efter rannsakning inte
kunde lastas för vårdslöshet eller
misstänkas för att med vilja ha
förkvävt sin avlidna styvdotter Ingrid
Olofsdotters och styvmåg Olof Segolssons späda barn, som hon har
skött och vårdat som en ”köttslig moder” enligt faderns eget påstående, så
har häradsrätten inte kunnat pålägga
henne något vidare straff.
Det Britta åläggs är sådan kyrkoplikt, som köttsliga mödrarna fällas
till då de råkat i olycka och sina späda
barn förkvävt.
Dock kommer ärendet att skickas till
Kongl. Göta Hovrätt för omprövning.
Det finns en notering i kanten av protokollet att ärendet har skickats iväg
till hovrätten.
Britta Bryngelsdotters ärende
skulle alltså tas upp i Göta Hovrätt
för omprövning. Jag vet inte hur
hovrätten dömde i detta mål, men
Britta hade ju goda vitsord om sig
och framförallt var inte barnets far
misstänksam utan menade att Britta
skött barnet väl. Vi får hoppas att det
blev en friande dom även där.
Britta dömdes dock till kyrkoplikt
och jag har försökt att få det förklarat.
På internet fann jag denna förklaring:
”Kyrkoplikt var ett sorts straff, som
bestod i att man i kyrkan offentligen
fick berätta vad man gjort och att man
ångrade sig.”
Det är vad jag föreställer mig att
det kunde innebära för den straffade.
Ur ett socialt perspektiv ett ganska
genant och obehagligt straff.

BLOGG.

En Blogg är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg
och/eller dagboksanteckningar på en
webbsida.
Många släktforskare delar med sig
av sina erfarenheter på detta sätt och
du hittar många bloggar om du söker
på ”släktblogg” eller
” genealogy blog”
12

Forskeriet i Uddeholm

Foto: Ulf Hedenäs

Många av våra socknar har under
årens lopp begåvats med beskrivningar av deras historia, personer,
gårdar, verksamheter mm.
En genomgång av sockensidorna
på vår hemsida visar att detta gäller
för i stort sett alla socknar i vårt län.
Renodlade sockenböcker har också
utgivits på många håll i länet.
I somras besökte jag bystugan i
Uddeholm där man tagit ett delvis
nytt grepp på detta med att redovisa
befintligt material i form av texter,
bilder och kartor.
Medlemmarna i byalaget har varit
mycket flitiga insamlare av olika
uppgifter om bygden och människorna. Med tiden växte det hela till en
omfattande samling handlingar. Men
fliten var inte lika påtaglig när det
gällde att strukturera och presentera
uppgifterna. Många hann också falla
ifrån innan någon tog tag i den delen
av arbetet.
När Ulf Hedenäs – bl. a. mycket
aktiv i kulturföreningen Stjärnsfors
Kvarn – började agera i ärendet för
några år sedan, var det bara en av de
ursprungliga eldsjälarna som fortfarande var aktiv. Från länsstyrelsens
fonderade bygdemedel lyckades Ulf
så småningom få loss ett penningbidrag för att täcka en del av de externa
kostnaderna för projektet.

Det strukturerings- och sorteringsarbete som nu är avslutat har alltså
inte resulterat i någon traditionell
sockenbok om Norra Råda men däremot i ett 60-tal välfyllda pärmar med
artiklar och fotografier från i första
hand Stjärnsfors/Uddeholm/Hagfors.
Dessutom har gruppen fotograferat
av 1810 års skatteläggningskartor
över Uddeholmbolagets samtliga torp
och gårdar, som vid denna tidpunkt
inte var skattelagda. Totalt omfattar
samlingen 229 torp i Älvdals härad.
Som en tredje del i strukturen har man
gjort en förteckning över böcker, häften och artiklar som berör området.
Byalaget har valt att kalla denna del
av sin verksamhet för Forskeriet och
tanken bakom benämningen är uppenbar; man vill att släktforskare och
andra intresserade med rötter i denna
del av Värmland skall komma till
bystugan och ta del av handlingarna.
För de av våra medlemmar, som vill
veta mer om detta, har vi valt att lägga
ut förteckningen över pärmarna, kartorna och biblioteket på vår hemsida
under fliken Om Värmland – Socknar
– Norra Råda.
De som vill ta direktkontakt med
byalaget kan mejla:
info@stjarnsforskultur.se
Åke Hörnqvist
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Släktforskardagarna i Köping 23-25 augusti
Nu har vi avverkat årets släktforskardagar. Nästa år är det vår tur!
Detta gjorde naturligtvis att vi i år
var mycket fokuserade på att se hur
arrangemanget i Köping avlöpte.
Bussar gick till Köping på såväl lördag
som söndag och vi såg många ”gultröjade” representanter för Sfd2014.
Det är ju så att vår speciellt framtagna tröja inför nästa år är gul, gul
som ”sola i Kallsta”, som det var
någon som sa.
Det var mycket besökare båda dagarna men speciellt mycket på lördagen.
Som vanligt huserade vi tillsammans med Värmlandsarkiv och det
var fullt med folk vid vår monter hela
dagen, vilket innebar att det var svårt
att hinna med vare sig föredrag eller
att ta sig runt mässan.
För min del blev det bara ett föredrag och det var Peter Sjölund, som
föreläste om DNA-forskning. Detta är

något som kommer stort och som vi
helt klart måste ha med även nästa år.
Dick Harrison var årets huvudtalare.
Hans ämnen handlade om Bergslagen
och en historisk resa genom Västra
Mälardalen. Dick är ju alltid bra och
de som jag talat med var fulla av
beröm.
Man hade också en speciell workshop för ungdomar. Tyvärr hade man
förlagt denna väldigt undanskymt så
jag tror inte att så många ungdomar
hittade dit.
Mässan innehöll för övrigt ungefär samma utbud, som det brukar
vara, men det är ändå givande att
trava runt och ta del av allas utbud.
Alltid hittar man något nytt. För
många släktforskare är ju detta årets
höjdpunkt.
Vi hade en mycket viktig uppgift i år
och det var att göra bekant för alla
att nästa år ska man åka till Karlstad.

Jag tycker att vi lyckades riktigt bra
med att få fram detta budskap på
många olika sätt genom att synas lite
överallt och informera och dela ut
broschyrer. Vi hade informationsträffar för utställare och flera möten bl a
med förbundsledningen för att få ta
del av deras synpunkter och förväntningar inför nästa år.
Under lördagskvällens bankett fick
vår projektledare för Sfd2014, Hans
Olsson, motta budkavlen från Krister
Jansson, som varit projektledare i
Köping. Egentligen skall de tituleras
”general” har jag lärt mig.
Så nu är Hans utnämnd till general
för nästa års släktforskardagar!
Många synpunkter har redan kommit
oss till del om årets evenemang och
vi tar gärna emot fler synpunkter från
er som var där, så att vi slipper göra
samma misstag eller kan ta efter bra
saker.

Eva Lejrin

Vår monter var flitigt besökt. Här lämnar Lenah Hedin och Gunnar Jonsson goda råd.
Foto: Janne Knudsen

13

VärmlandsAnor 2013:3

Bilder från Köping

Budkavlen går vidare.
Mässgeneralen för Köping lämnar vidare till
Hans Olsson. Foto: Anita Dour

DIS-Norge är som alltid väl representerade
på släktforskardagarna. Foto: Anita Dour

Trivsam trängsel
Foto: Anita Dour

Det kan vara skönt med en fikapaus för trötta ben
och torra strupar. Foto: Anita Dour

Layoutare till VärmlandsAnor
Det är nu mer än fem år sedan Olle Andersson påbörjade omgörningen av tidningens layout.
Förändringarna har sedan skett i flera steg och det allmänna omdömet är att tidningen nu har en professionell
och läsvänlig utformning.
Olle vill nu lämna över stafettpinnen till en ny kraft, som är villig att bidra till tidningens utveckling.
Tidningsmakeriet är ett teamarbete mellan redaktör och layoutare. Redaktören svarar för inleveranserna av text
och bild och den layoutansvarige ombesörjer utformningen av sidorna samt kontakterna med tryckeriet.
Vi använder InDesign som layoutprogram och Olle kommer att ställa upp med inskolning om så behövs.
Är du intresserad vill vi att du hör av dig till:
Olle Andersson, tel 054/831413 eller e-post alsterolle@gmail.com
eller till
Åke Hörnqvist, tel 054/525442 eller e-post ake.hornqvist@hammaro.st
14
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Ordföranden har ordet
Så har vi klarat av en lång och varm
sommar här i Värmland. De aktiva
i föreningen har fått slita en hel del
under den här perioden.
När det här skrivs har vi klarat det
mesta av de evenemang vi planerat att
delta i och håller på med de sista förberedelserna inför resan till Köping
och Släktforskardagarna. Eftersom vi
själva ska ha det här evenemanget år
2014 har vi betydligt mera aktiviteter
och en utökad bemanning mot vad vi
brukar ha.
Som vanligt handlar det om en
monter tillsammans med Värmlandsarkiv. Sfd2014-organisationen håller
möten med andra berörda och flera
informationer för tilltänkta utställare
hos oss inför nästa år. Ett 30-tal medlemmar från våra sfd2014-grupper
besöker också utställningen i akt och
mening skaffa erfarenheter inför vad
som komma skall.
Min egen släktforskning har jag sällan
tid för under sommarmånaderna. Oftast forskar jag under vintern och letar
upp platser att besöka sommartid. Det
kan bli många spännande bilturer,
skogsvandringar och det hänt att jag

Som en del i vårt arbete med Släktforskardagarna 2014 planerar vi att
öppna ett Facebook- konto.
Men ingen i arbetsgruppen är närmare bekant med denna kanal.
Däremot är vi helt övertygade om
att flera av våra medlemmar är det.
Nu undrar vi om någon av er vill
hjälpa oss med detta ?
Kontakta gärna mig:
ake.hornqvist@hammaro.st

fått ta till kanot för att kunna besöka
en otillgänglig stuga som en släkting
använt som fiskarstuga på 1800-talet.
Annars kan det vara frågan om
lämningar efter soldattorp, hammarsmedjor och annat. Den här sommaren har jag gjort en resa med bil
och bott hos goda vänner på en gård
i norra delen av Skaraborg och lokaliserat ett 15-tal platser. Det handlar då
om området kring sjön Viken och ned
till Tibro eller Kyrkefalla som namnet
på församlingen var. Min morfars
familj har sina anor därifrån och den
här gången kunde jag hitta ruinerna
efter det hus som han föddes i för 148
år sedan. Han bodde där ända tills han
som 27-åring flyttade till Karlstad.
Jag har tidigare sökt efter det här
huset utan att finna det. För några år
sedan var jag där på motorcykel och
sökte men det blev krångligt med
kartorna under skinnjackan. Den
uppmärksamhet som det väckte när
jag körde in i byarna kändes inte bra
så jag gav upp. Nu blev jag väldigt
glad när jag fann stället och att det
var rätt bekräftades av en skylt på en
stolpe som en lokal förening satt upp.

Där ser man hur värdefullt kulturarbetet i form av inventeringar av torp
och gårdar är. Det är inte alltid man
är säker på rätt plats.

Drunkningsolycka 1786

Det var Catharina Jönsdotter (f
1756) gift med Per Jansson, Ingeborg
Matsdotter (f. 1764 2/5 i Sandsjön),
dotter till Mats Nilsson; Elsa Håkansdotter (f. 1753) gift med Jan Håkansson (som slog ihjäl sig i gruvan 1794),
Brita Svensdotter (f. 1757 14/2), och
hennes syster Catharina Svensdotter
(f 1770), döttrar till Sven Persson.

Jag har sysslat litet med SCB:s
(Tabellverkets) sockenstatistik för
Nordmark under 1700-talet. Särskilt
har jag intresserat mig för tabellerna
över dödsorsaker.
Bland olyckorna fanns en drunkningsolycka 1786, som krävde sex
kvinnors liv, vilket ju manade till att
försöka hitta mera.
Det var på sommaren 1786, närmare bestämt strax före 4/6, då de
begravdes, som dessa kvinnor drunknade i Sandsjön.
Nu har jag kollat litet i dödboken och
husförhörslängden, och dessa var
offren, alla bosatta i Sandsjön:

Jag skrev i förra numret om att jag
tidigare gjort ett DNA-test. Det var
år 2005 och det jag fick fram då var
vilken haplogrupp jag tillhörde och
hur de rört sig över jordklotet för att
komma till Europa.
Det var alltså 8 år sedan jag höll
på med det här och under dessa år
har utvecklingen gått framåt på det
här området. I ett amerikanskt TVprogram har jag sett hur en artist vars
förfäder kom till USA som slavar,
åkte till en by i Afrika och hälsade på
sina släktingar.
Nu har jag själv och min hustru
hoppat på det här igen och topsat oss
samt skickat proverna över Atlanten.
Resultatet kommer att redovisas i fyra
steg men det kommer att ta tid förstår
jag. Efter en dryg månad kom steg ett
som bara visar att provet mottagits. Vi
får se vad det blir av det här.
Hoppas att vi ses på våra aktiviteter
under hösten.
Göran Dour

Cajsa Sandgren (f. 1765 21/5 i
Sandsjön), som drunknat samtidigt
med de andra, begravdes 11/6, hon
kanske inte hittades på samma gång
som dessa.
Antagligen är det inte så lätt att hitta
mer om vad som hände, kanske finns
något i domboken?
Saxat ur Vi Släktforskare - 2013/3
15
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Vårt deltagande i
Ransäter

VÅRA SLÄKTFORSKARKURSER.
Grundkurs
Lär dig släktforskningens grunderbåde i teori och praktik
Start 2013-09-23, kl.13.00-16.30, 7 ggr/1370 kr.
Start 2013-09-23, kl.17.00-20.30 7 ggr/1370 kr.
Kursledare: Hans Olsson

Grundkurs, 1 vecka

Start 2013-09-16, kl.13.00-17.00, 6 ggr/1370 kr.
Kursdagar 16-20/9 och 24/9.
Kursledare: Hans Olsson

Läsa gamla handstilar

Lär dig läsa, tyda och tolka gamla handstilar.
Start 2013-10-07, kl. 13.00-15.30, 4 ggr/690 kr.
Ledare: Anita Dagmarsdotter

Historiska kartor

För släkt- eller hembygdsforskare som är intresserade av lantmäteriets äldre
verksamhet, främst skiftesverksamheten. Genomgång och presentation av
vilka kartor och handlingar som framställts över tiden och hur man hittar
och läser dem.
Start 2013-10-09, kl.13.00-15.30, 4 ggr/790 kr.
Ledare: Morgan Nyberg

1900-talet

Lär dig komma igång med att söka i 1900-talets källor och hur du spårar
din familj tillbaka till slutet av 1800-talet.
Start 2013.10-11, kl.13.00-15.30, 4 ggr/790 kr.
Ledare: Anita Dagmarsdotter

Medborgarskolan Karlstad
Drottninggatan 48
652 25 Karlstad
054-10 21 40
karlstad@medborgarskolan.se
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Hans Olsson, Kjerstin Tungström,
Anita Dagmarsdotter och Anneli
Johannesson fanns på plats vid Antik
& Samlarmässan i Ransäter lördag
10 augusti.
Trots att vi hade hela Soldattorpet
till förfogande så var det inte mycket
yta, men vi hade plats för två bord
med dator.
Det var soligt och fint nästan hela
dagen och mycket folk på mässan.
Många hittade också till oss, det var
fullt mesta tiden och ibland också kö
till båda borden. Några nya medlemmar värvades och några skivor såldes.
Bland de besökande fanns t ex
en vars farfars mor, eller om det var
farmors mor, var född i just detta
soldattorp, då det stod på sin rätta
plats. En behövde hjälp med Disbyt,
en med emigrantforskning osv. Flera
av de besökande var yngre än vanligt
vilket är glädjande för framtiden.
En god idé som kom upp var att vi
vid liknande arrangemang i fortsättningen ska engagera sockenombud
för den aktuella socknen och kanske
de närmast angränsande. De har ju
lokalkunskapen och kan ge extra bra
svar på besökarnas frågor.
Sammantaget var det en lyckad dag
och vi planerar att återkomma nästa
år.
Anneli Johannesson

Samarbete.
I början av september slöts ett avtal
mellan Ancestry.com och FamilySearch.
Avtalet går ut på att utöka samarbetet vad gäller digitalisering och indexering av FamilySearch samlingar
samt göra dessa data tillgängliga på
nätet.
Mer information hittar du här:
http://goo.gl/DLkwK2
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Invigning-sponsring-underhållning-mat
SFD 2014
Hösten 2012 tillkännagavs att Släktforskardagarna 2014 skulle genomföras i Karlstad och för att kunna
genomföra ett så stort evenemang
behövdes ett antal medhjälpare för
större och mindre uppgifter.
I samband med denna information
fick föreningens medlemmar förfrågan om de kunde tänka sig vara med
och hjälpa till. De medlemmar som
anmält intresse blev inbjudna till
träff på SAC i januari 2013 och efter
information delades vi upp i 6 grupper
med olika ansvarsområden.
Efter hand som grupperna började
arbeta blev det en del förändringar.
Vi, dvs Majlis Andersson, Sven-Erik
Johansson och jag, Eva Norström,
samt ordförande Hans Olsson, blev
vid första träffen tilldelade att ansvara för MAT-gruppen. Det lät väldig
spännande, vi började med att besöka
CCC för att kolla lokalerna samt

träffa delar av den personal som vi
ska samarbeta med.
Många idéer och förslag togs upp
och vi bestämde oss för att göra en
noggrann analys av hur Köping genomför årets upplaga av Släktforskardagarna. Det är ju många saker
att tänka på, hänsyn måste tas till
hur många personer som beräknas
komma, hur många som vill alla äta
lunch på stället, och hur skall vi ordna
det för dem som är allergiker och ska
det finnas kaffeserveringar och var?

Centret. Och här är vi nu, planering
har redan startat och vi börjar nog bli
lite ”små”nervösa allihop för det är
mycket att tänka på.

Sedan är det middagen på kvällen
där även underhållning ingår och i
samband med detta blev det bestämt
att vår grupp skulle slås samman
med Invigning, Sponsring och Underhållning. Därmed förändrades
gruppens sammansättning, som nu
består av Majlis, Sven-Erik och undertecknad samt Erik Gustafson och
Gunnel Lunde från Sverige Amerika

Allt eftersom tiden lider blir det mer
samarbete mellan grupperna för att
planeringen av arrangemanget skall
flyta på ett bra sätt.
Vår ambition är att alla som besöker vårt arrangemang skall känna
att vi verkligen bjudit till och att de
skall få ett positivt minne av dagarna
i Karlstad.
Eva Norström

Planeringen för invigningen och
underhållningen är spännande och
kommer det att bli som vi tänkt/önskar oss? Förfrågan till professionella
festfixare är skickad. Vi har lagt in i
förutsättningarna för deras idékläckande att gärna komma med några
överraskningar.

I/S/U-gruppen
Fr. v. Sven-Erik Johansson, Gunnel Lunde Erik Gustafson, Majlis Andersson och Eva Norström
Foto: Åke Hörnqvist
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Höstens program 2013
Arvika
Den tredje tisdagen i varje månad, september-november, mellan kl 15.00 och 19.00
finns en erfaren släktforskare på plats i biblioteket.
Måndag 7 okt. kl 17.00
Måndag 4 nov. kl 17.00
Måndag 2 dec. kl 17.00

Programmet är inte klart.
Kommer att meddelas på vår hemsida.
Programmet är inte klart.
Kommer att meddelas på vår hemsida.
En kvart var. Två-tre ur gruppen berättar om sina problem och resultat.
Aktuellt för våren, diskussion, frågor mm.

Föreläsningslokal: Arvika bibliotek

Filipstad

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och sista lördagen i varje månad med start 11 september.
På onsdagarna är jourtiden 16.00–18.00 och på lördagarna 11.00–13.00.
Torsdag 19 sept. kl 14.00
Torsdag 17 okt. kl 18.15

Torsdag 21 nov. kl 14.00

Vi pratar om vår och andras forskning.
Folkets Hus, sal 233. Vi bjuder på fika
Källor till Fastighetsforskning.
Petra Berglund, Värmlandsarkiv.
Programmet är preliminärt. Kolla vår hemsida.
Biblioteket
Vi fördjupar oss i programmet ”MinSläkt”.
Folkets Hus, sal 233.

Föreläsningslokal: Filipstads bibliotek

Grums
Tisdag 17 sept. kl 18.30
Tisdag 15 okt. kl 18.30
Tisdag 19 nov. kl 18.30

Indelta soldater i Grums.
Släktforskning i Norge
Niels Hegge
Erfarenhetsutbyte samt lite av varje.

Föreläsningslokal: Grums bibliotek, 2:a våningen. Som vanligt serveras fika.

Karlstad
Torsdag 19 sept. kl 16.00
Torsdag 19 sept. kl 18.30
Måndag 7 okt kl 14.00
Torsdag 24 okt. kl 18.30
Måndag 11 nov. kl 14.00
Torsdag 28 nov. kl 18.30

Arkivcentrum 15 år i huset.
Karlstads brand 2 juli 1865
Olle Nilsson, Arkivcentrum.
Programmet är inte klart. Kommer att meddelas på vår hemsida.
Fader okänd. Annelie Bihl och Karin Wiik.
Resandekartan – Resandefolkets kulturminnen
Bodil Andersson.
”Frödings syster”. Barbro Järliden.

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen, vån. 7.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16.00 – 19.00 under perioden 19/9 - 12/12.
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Höstens program 2013
Kristinehamn
Den andra tisdagen i varje månad har vi läshjälp i bibliotekets släktforskarrum med början
den 6/8 kl 14.00-17.00. Därefter den 10/9, 8/10, 12/11 och 10/12.
Tisdag 24 sept. kl 19.00
Tisdag 29 okt. kl 19.00
Tisdag 26 nov. kl 19.00
Tisdag 17 dec. kl 19.00

Programmet är inte klart. Kommer att meddelas på vår hemsida.
Fastighetsforskning
Petra Berglund, Värmlandsarkiv.
Glimtar ur Värmlands historia
Peter Olausson, Värmlandsarkiv.
Fritt valt ämne. Frågor, diskussioner och Luciakaffe.

Alla möten på biblioteket, hörsalen.

Sunne
Vi har jourer i biblioteket på följande torsdagar och lördagar:
Torsdag: 5/9, 3/10, 31/10 och 21/11 kl 13.00- 17.00
Lördag: 21/9, 19/10, 9/11 och 7/12 kl 11.00-14.00

Säffle
Måndag 30 sept. kl 19.00 En distriktsköterskas vardag på 1950-talet
Karin Franzén berättar. Plats: Biblioteket
Måndag 28 okt. kl 19.00 Staffan Myhrensten från Grums kåserar kring temat ”Bondens år”
Plats:Biblioteket.
Måndag 25 nov. kl 19.00 Informations- och diskussionskväll
Plats:Biblioteket

Hur hitta till Bergskollegium?
Gustaf II Adolf inrättade 1630 en
överstyrelse för bergverken, som
kallades Generalbergsamtet eller
Bergsämbetet Det utfärdades inte
någon fullmakt förrän 1634, av Kristinas förmyndarregering, och inte
förrän 1637 startade verksamheten
som en egen myndighet. 1649 blev
det namnändring till Bergskollegium,
som var gällande till 1857 då myndigheten uppgick i Kommerskollegium.
Arkivet börjar 1637 och finns på
Riksarkivet. För oss släktforskare är
den viktiga avdelningen Advokatfiskalsarkivet, där de olika bergmästardömenas renoverade domböcker

(gruv- bergs- och hammarting) finns.
Originaldomböckerna finns på de
olika landsarkiven.
Fram till 1811 är böckerna ordnade i olika serier efter de olika
bergmästardömena, men därefter i en
gemensam svit för hela landet. 1828
upphörde Bergskollegiums domsrätt,
varefter renovationerna skickades till
Svea Hovrätt, tills 1851 då bergstingsrätterna upphörde, och deras domsrätt
flyttades till häradsrätterna.
Advokatfiskalsarkivet har mikrofilmats och finns hos SVAR. Men
där är det minst sagt svårhittat. Efter
diverse försök, så fann jag att man

ska använda sökrutan Arkivsök. och
då kom förteckningen upp, och det
som finns på SVAR har den blå ”pilen”, som man kan klicka på för att gå
vidare. Man kan också gå via NAD,
och logga in med sitt SVAR-konto.
Det man kan titta på här är då
Bergskollegiums Huvudarkiv och
Advokatfiskalens arkiv, allt annat får
man söka på Riksarkivet.
Källa: Lars Hallbergs uppsats i ”Riksarkivet och släktforskaren” (1994),
utg. av SSGF.
Saxat ur Vi Släktforskare - 2013/3
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Föreningens utgivning
Litteratur

Värmländska Antavlor nr 101150
Arbetsvandringar
Antavlor publicerade i VärmlandsVärmland-Härjedalen
Anor åren 2003-2009.
under 1800-talet
Släktnamns- och sockenregister.
Roger Alderstrand & ABF		
116 sidor A4
100:- *
100:- *
Torp och ödegårdar i Huggenäs
En kyrkoherdes vardag
Gunnar Jonsson m. fl.
Ekshärad 1700-1758
86 sidor A4
100:- *
Mats Hellgren
Andreas och Bengt Piscator, kyrkoTorp och ödegårdar i Ölserud
herdar, har fört anteckningar om allt Maj Olsson m. fl.
som tilldragit sig i prästgården.
58 sidor A4
60:- *
110:- *
Torp i Botilsäter
Wermlandsslegten Ekelund
Britta Johansson m. fl.
Leif Robertson
47 sidor A4
55:- *
”Slegtbeskrivning öfver Wermlandsslegten Ekelund och dess förÖvriga trycksaker
greningar”
1500-2000, 411 sidor A4, illustreAntavleblanketter
rad, personregister		 A3, 6 generationer, 5-pack
15:250:- *
Nytt från VSF 1984-1991
Kvarnarna vid Rottnafallen
Hel årgång		
Eric Sundell
75:Kvarnindustrins uppbyggnad under
VärmlandsAnor 1992-2010
1600-talet. Teknik, matning, kvarnKopierade exemplar, 4 nr/år
beskrivningar. Andra utgåvan. 110
25:sidor, personregister
100:- * Per nr		
Ölme Härads Dombok
Axel Em. Löf
Nytryck från 1997. Huvuddelen
avMaterialet utgörs av Ölme härads Dombok. Dessutom ett par
protokoll från Visnum och Färnebo
härader, Varnums kyrkbok för tiden
1645-50, en mantalslängd för Ölme
och Varnum 1642 mm. Häftad 234
sidor
125:- *
Värmländska Antavlor nr 1-50
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-1997.
Släktnamns- och sockenregister.
152 sidor A4
140:- *
Värmländska Antavlor nr 51-100
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1997-2003.
Släktnamns- och sockenregister.
102 sidor A4
90:- *
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Kyrkboksregister på CD
Vår CD-skiva med kyrkboksregister
innehåller nästan 700.000 poster från
46 socknar.
Närmare information om skivan finns
i tabellen på nästa sida.
Pris 350 kr, för medlemmar 300 kr
För dem som hellre vill ha registren som papperutskrift, kontakta oss
på
postorder@varmlandsrotter.se för
prisuppgift.

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

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

Övriga CD-skivor
Dalslands och Värmlands Ortregister
2579 Ortnamn i Dalsland och 5532 i
Värmland samt socken- och häradskartor i Excelformat.
Excel viewer ingår
100:- *
Boställen i Säffle kommun
Sven Johnsson
Över 7000 namn på herrgårdar,
gårdar, torp, backstugor och andra
bostadshus.
Excelformat
100:- *
Medlemstidningar 1984-2003
78 medlemstidningar i PDF-format.

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

På CD´n finns förutom tidningarna
även en version 7.0 av Acrobat och
en del bonusmaterial
100:- *
Värmländska Antavlor 1-150
Antavlor publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-2009. I html-format,
som en hemsida men på CD. Kräver
webläsare som kan hantera ramar		
100:- *
Utnyttja din medlemsrabatt
Medlemmar får 10 % rabatt på alla
publikationer som ges ut av föreningen, markerade med *
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Kyrkboksregister på CD
Vår CD-skiva omfattar nu nedanstående 46 socknar. I de allra
flesta av dessa (understrukna) finns både födde/vigde/döde fram
till minst år 1900.
Boda		
Bogen		
Botilsäter
Bro		
Brunskog
By 		
Ekshärad
Eskilsäter
Fryksände
Glava		
Grava		
Grums		
Gunnarskog

Huggenäs		
Stora Kil
Högerud		
Sunne		
Järnskog		 Svanskog
Karlstad		
Säffle		
Kila			
S Ny		
Långserud		
Trankil		
Millesvik		 Tveta		
Ne Ullerud		
Vitsand
N Finnskoga		
Värmskog
Ny			 V Fågelvik
Nyskoga		
V Ämtervik
Segerstad		 Väse
Stavnäs			
Älgå

Älvsbacka
Ölme
Ölserud
Östmark
Ö Fågelvik
Ö Ämtervik
Öe Ullerud

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

Gå sedan in på ”Postorder” och klicka på ”kyrkböcker”.
Priset är 350 kr och för medlemmar 300 kr

Latin för släkthistoriker
Författare: Urban Sikeborg
Antal sidor: 104
Ordlistan omfattar närmare 6500 ord,
termer med nylatinska stavningsvarianter, förkortningar, exempelfraser
och latinska namn hämtade från olika
typer av källor från 1500-tal till 1800tal. Lexikonet är även anpassad för
att kunna användas av forskare utan
förkunskaper av latin.
Säljs bl.a. av Sveriges Släktforskarförbund.

Författare: Bjarne Persson
Utgivare: Brf Björken 2
Häftad, A4, 176 sidor
Pris ca 250 kr
ISBN: 978-91-637-2934-8
Försäljs bl a i bokhandeln

och förteckningar över hyresgäster
har kryddats med kortare personnotiser i de fall då personerna varit
mer kända i sin tid. Boken innehåller
också utblickar mot personer och
fastigheter i angränsande kvarter.

Tänk om dessa väggar kunde tala.
Kanske var det så man tänkte i bostadsrättsföreningens styrelse, när
man beslöt att uppmärksamma föreningens 20-årsjubileum med att ge
ut en historik över byggnaden, Sandbäcksgatan 17 med den gamla fastighetsbeteckningen Clara 9. Sedan 1927
ändrad till Björken 2. Fastigheten
ifråga uppfördes åren 1904-05.
Uppdraget att förverkliga intensionerna gick till en i styrelsen – Bjarne
Persson. Utan att känna till det faktiska förhållandet, kan jag mycket väl
föreställa mig att han var en av förslagsställarna. För att kunna genomföra ett projekt av den här digniteten
måste man ju vara genuint intresserad
av att forska i arkiven.

Det är ingen skrift som man sitter och
sträckläser, därtill är den alldeles för
späckad med personuppgifter. Men
den är ett utmärkt referensverk, om
man vill veta mer om de personer som
befolkat Clara 9 eller fastigheterna i
dess omgivning.
Utöver den rent informativa aspekten vill jag påstå att boken med
all sannolikhet kommer att stärka
samhörighetskänslan bland dagens
hyresgäster och kanske också bidra
till en ytterligare höjning av fastighetens attraktionsvärde.
Åke Hörnqvist

När jag bläddrar i det färdiga alstret,
kan jag konstatera att Bjarne Persson
åstadkommit en historik med både
bredd och djup där även den äldre
bebyggelsen blivit belyst.
Nuvarande bostadsrättsinnehavare
i Björnen 2 är att gratulera till en kartläggning som är så fullständig som
arkivmaterialet tillåter. Ägarlängder
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GENEALOGISKA FÖRENINGEN –
EN MODERN SLÄKTFORSKARFÖRENING
MED GAMLA ANOR

I november år 1933 samlades en
skara erfarna släktforskare på hotell
Eden i Stockholm. Där bildade man
Genealogiska Föreningen. Med stor
entusiasm påbörjade dessa pionjärer
ihopsamlandet av släktutredningar.
Efterhand räckte inte de glada eldsjälarnas privata förvaring till, utan
föreningen fick sin första egna lokal
år 1945. Då anställdes också personal för att sköta det växande arkivet,
och ta emot besökare. Efter ytterligare några flyttar, huserar vi numera
i Huvudsta i Solna, precis utanför
Stockholms innerstad.
Genealogiska Föreningens Arkiv och
Bibliotek upptar totalt fyra rum för
besökare.
Här finns släktnamnsregistret för
sökning av vad som redan finns gjort
på ett visst släktnamn. Detta finns
också på vår hemsida www.genealogi.net
Sedan har vi tusentals släktböcker
och hängmappar med släktutredningar, sorterade på den utredda släktens
efternamn i bokstavsordning.
Vi har yrkesmatriklar, föreningars
medlemsmatriklar, läroböcker i handstilsläsning, ordböcker för släktforskare, och kartor.
På hyllorna finns därtill en stor
lokalhistorisk avdelning där man
landskapsvis i bokstavsordning hittar
stadsmonografier, landskapsbeskrivningar, hembygdslitteratur med mera.
Vi samlar också något hundratal olika
släktforskarföreningars medlemsblad
landskapsvis. Jodå, vi har VärmlandsAnor också….
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Vi driver också projektet inrikespass.
Förr fick man inte resa omkring hur
man ville i landet. Man var tvungen
att få ett pass utfärdat, och det räckte
inte med att tala om var man bodde
och vart man skulle. Myndigheterna
beslutade också vilken resväg man
skulle ta, vilket allt finns uppgivet i
passen.
Där stod också en beskrivning på
hur man såg ut, foton fanns ju inte på
den tiden. Vi håller på att digitalfotografera dessa passhandlingar, som
också de läggs ut på GF:s Medlemssidor! Projektet omfattar tiden 18121860 (då man avskaffade passen).
En del av GFs välfyllda bibliotek

Våra forskardatorer kan du som
kommer på besök använda, det finns
bland annat tillgång till SVAR, Arkiv
Digital, Genline, Ancestry.com och
förstås alla Sveriges Befolkningskivor och Sveriges Dödbok samt många
lokala CD/DVD.
Genealogiska Föreningen är ivrigt
sysselsatt med att digitalisera delar av
våra samlingar, så att medlemmarna
ute i landet också kan ta del av vårt
omfattande material.
Vårt första stora projekt var Klipparkivet. Det består av familjeannonser,
alltså födda, vigda, döda, trolovningar, lysningar och nekrologer.
Dessa är klippta ur Svenska Dagbladet 1936-1990 och ur Dagens
Nyheter 1967-1990. De är sorterade
på efternamn i bokstavsordning.
Nu finns alla dessa över 2 miljoner
poster tillgängliga på GF:s Medlemssidor!

Ett tredje projekt som pågår nu är
digitaliseringen av registret till Post
& Inrikes tidningar. Vi har detta i
pappersform mellan 1760-1860. Det
håller nu på att indexeras och göras
sökbart för att läggas ut på GF:s
Medlemssidor!
Hinner du inte släktforska själv? Eller har du problem med att hitta någon
ana? Kontakta då gärna vår Uppdragsforskningsgrupp på research@
genealogi.net
Där kan du beställa släktforskning
mot avgift. Kan också vara en perfekt
present!
Vår tidskrift Släkt och Hävd har
funnits sedan 1950 och i den finns
personhistoriska artiklar om allt från
medeltida sarkofager till torpare runt
förra sekelskiftet.
GF ger ut nätbladet GF-aktuellt, som
kommer i medlemmarnas e-postbox
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cirka två gånger per månad. Dess
utom säljer vi regelbundet dubbletter
från vårt bibliotek via våra populära
boklistor, också de elektroniskt utskickade.
Under höst- och vårsäsongerna sker
flera evenemang i våra lokaler, såsom Öppet hus, Arkivens dag och
liknande. Under dessa hålls i regel
föredrag, och Genealogiska Föreningen bedriver nu försök att lägga ut
sina föredrag på internet, så att medlemmar bosatta på annat håll i landet
kan se och höra dem också!
Vi tar gärna emot studiebesök! Ring
och boka!
Genealogiska Föreningen har idag
cirka 2600 medlemmar spridda över
hela landet.
Som medlem i GF får Du:
Möjlighet att logga in på våra speciella ”Medlemssidor” där du hemifrån
kan forska i Klipparkivet, Inrikespass
och snart också Post & Inrikes, med
mera. Vi lägger ut nya saker på medlemssidorna hela tiden!
GF-aktuellt och boklistor direkt hem
till din e-postlåda!
Fria besök i lokalerna.
Fyra nummer av vår erkänt seriösa
tidskrift Släkt och Hävd, som ofta används som källa till personhistoriska
artiklar i andra sammanhang.
Kraftig rabatt på inköp av våra egna
cd-skivor.
Genealogiska Föreningen
Anderstorpsvägen 16, 1 tr
171 54 SOLNA
Telefon: 08-32 96 80
gf@genealogi.net
www.genealogi.net

Riksarkivet bygger om
på webben
Riksarkivet kommer under hösten att
lansera såväl en omarbetad webbplats
som en omarbetad söktjänst och en
ny webbutik.

Tydligare ingångar på webbplatsen
Riksarkivet.se får tydligare ingångar
vilket gör den enklare att hitta i
utifrån vilket behov du som besöker
oss har. Du kommer också att kunna
läsa webbsidan i din mobil eller surfplatta. Sökningen på webbplatsen har
utvecklats och du kan välja att också
se vilka träffar du får i söktjänsten.

Modernare söktjänst
Sökningar i databaser kommer att
gå snabbare och du får träffar på fler
ord än tidigare. Du kommer också att
kunna samsöka i flera olika informationsmängder. SVARs gamla e-tjänst
på svar.ra.se kommer att finnas tillgänglig under en övergångsperiod
och sedan stängas ned.

Abonnemang och användarkonto på Riksarkivet SVAR
Har du abonnemang eller användarkonto hos Riksarkivet SVAR så löper
det på som vanligt. Du använder dina
befintliga användaruppgifter för att
logga in på den nya söktjänsten.

Webbutiken
I den nya webbutiken samlas allt beställningsbart material på ett ställe för
att ge en tydligare överblick över vårt
utbud. Dit förs, förutom böcker och
dvd-skivor också bland annat kartor
och skisser och diverse gratismaterial.
Välkommen att botanisera på våra
nya platser i höst! Vi kommer att
gå ut med exakt datum när tiden för
lansering närmar sig.

http://www.archive.org
Internet Archive är en webbplats som
tillägnas åt att upprätthålla ett arkiv
tillgängligt över Internet. Här ingår
främst Wayback Machine med arkiverade kopior av olika webbplatser
från 1996 och framåt, men även arkiverade ljudband, datorprogram och
filmer (exempelvis Duck and Cover)
som antingen inte ligger under någon
upphovsrätt, eller under en Creative
Commons-licens.
I Internet Archive samlas även
digitaliserade böcker från ett flertal
olika bibliotek samt från många
specialsamlingar. I oktober 2008
hade Internet Archive 18 platser i
fem länder där inskanning av böcker
pågick, med sammantaget cirka 1 000
böcker inskannade per dag. Arbetet
finansieras av bibliotek och stiftelser
och tidigare även av Microsoft.[1]
Internet Archive samlar till skillnad
från exempelvis Google Book Search
endast böcker som ligger under public
domain eller från vilka de fått til�låtelse från författarna.
I oktober 2007 började Internet
Archive även föra in böcker som
skannats in av Google Book Search
och som ligger under public domain.
Prova med ett ”Search/Sök” på
”Värmland”.
eller
Search ”language:(swedish)” för
att söka hela arkivet efter något på
svenska språket.

(Publicerad: 2013-06-28)
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Nr 180

Ur andra medlemsblad
Värmlänningar
AnRopet 2012:2
StorStockholms Genealogiska(
)Förening
Konstnärsminnen av Dagmar Lindberg: bl a Karolina Jonsson f 1835 i
Karlstad, Carl Gustaf Hult f 1820 i
Värmland och Signe Teresia Elisabet
Löfgren f 1874 i Värmskog.
Diskulogen nr 97
(Föreningen DIS)
Långvarig väntan av Marianne Mårtensson): bl a Johan Vilhelm Adler
född 1791 i Filipstad.
Dis-Play 2012:2
(DIS-Öst)
Domböcker – en aldrig sinande källa
av Eivor Plantin: gifte mannen Per
Christophersson och pigan Malin
Svensdotter, båda från Norra Ström
och Silbodals socken, dömda för hor
år 1700. Helgforsk och gäckande anfäder av Elisabeth och Per Bergdahl:
Maria Torsell och smeden Peter Svart
i Köla 1783.
Flydda dagar 2012:1
(Linde Bergslags
SläktforskarFörening)
Hytta, hammare och herr Geijer av
Thomas Olsson.
Runar 2012:1 och 2
(Östfold Historielag)
Den eldste historien til Söndre Skjorten i Askim av Fredrik Johannes
Skjorten: bl a nämns Sudrheimätten
på Hammarö under 13- och 1400-talet.
Runslingan 2012:2
(Upplands Släktforskarförening)
Syskonen Nilssons släktträd av Denise Hellström:bl a Sigrid Margareta
Andersson f 1899 i Arvika.
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Skytilen 2012:2
(Romerike Historielag)
Vailes av Jon Nordlie: Martin Jansson
född 1878 i Vitsand.
Slaekt & Slekt 2012:2
(Solör Slektshistorielag)
Prestfinnen av Erik Kvesetberg:
Mattis Kavalainen f ca 1687 i Kyrkskogen, Bogen. Hvem var Thorvald
Thoresen: Töris Bertilsson Tossvainen f 1824 i Possåsmon och Södra
Finnskoga

Övrigt
Hallandsfarares Information Nr 96
(Hallands Släktforskarförening)
Ellis Island av Charlotte Lindgren.
Att släktforska i Danmark av Inger
Gärdfors.
Slekt og Data 2012:2
(DIS-Norge)
Når kirkeboka har gått tapt av Liv
Marit Haakenstad
Släkt och Hävd 2012:2
(Genealogiska Föreningen)
Genvägar för genealogen – DNAjämförelser som verktyg i släktforskningen av Magnus Bäckmark.
Ättlingen 2012:1
(Skövde Släktforskarförening)
Bouppteckningar av Ulf Borg.

Anders Andersson från Västra Fågelvik var gift med min morfars yngsta
syster Maria (för hennes anor se
antavla 135).
Anders föddes i hemmanet Låssbyn (ursprungligt namn Lössbyn) i
Västra Fågelviks socken som barn
nummer två i en syskonskara på sju
stycken.
Anders reste till USA från Kristiania, Norge den 18 mars 1882 och
återvände till Fågelvik den 14 oktober
1886.
22/5 2012
Ulla Hansson
Valla Torpelund
545 93 Töreboda
uahan@telia.com

”Lusasken”
Kristinehamn har fått smeknamnet
Lusasken.
Namnet Lusasken härstammar från
den säregna sparbössa där kommunens invånare i hundratals år har lagt
pengar till fattiga sjömän. Sparbössan
tömdes varje år på luciadagen, och
kallades från början i folkmun för
Lusseasken vilket under årens lopp
omvandlades till Lusasken.
Lusseasken finns kvar, och töms
än idag på luciadagen. De insamlade
medlen går nuförtiden till Sjöräddningssällskapets verksamhet.
Hämtat från http://sv.wikipedia.org/

www.varmlandsrotter.se
Här hittar Du bl.a. Information om socken-ombud, länktips, artiklar ur VärmlandsAnor, uppdaterad kalender,
omfattande information om landskapets socknar m.m.

f 1/1 1791

V Fågelvik, Låssbyn

d 21/7 1845

V Fågelvik, Låssbyn

g 22/2 1817, VF

Olsdotter

Ingeborg

Ägare

f 13/8 1824

V Fågelvik, Låssbyn

d 4/1 1895

V Fågelvik, Låssbyn

g 9/1 1859

V Fågelvik

d 20/2 1842

V Fågelvik, Låssbyn

Hemmansägare

f 10/7 1862

f 1714

Andersson, Erik. Ägare
c1744 - 8/9 1790, V Fågelvik, Båstenäs

VF, Båstenäs, Nordstug. Eriksdotter, Ingeborg

d 15/5 1869

Eriksdotter

Anna Maria

d 4/11 1880

VF, Flötane, Storstugan d 5/11 1856, V Fågelvik, Flötane

d 26/12 1910

V Fågelvik, Låssbyn

22/5 2012

V Fågelvik, Upprann

7

f 11/3 1807

Eriksson, Anders

g 26/12 1801, Töcksmark

f 11/9 1777, Töcksmark, Stenbyn

Simonsdotter, Elin

f c1695

15 20/6 1734, Töcksmark - 9/11 1806, Töck. Hansdotter, Marit

c1700 - 7/7 1758, Töcksmark
c1705 - 3/4 1783, Töcksmark, Stenbyn

Andersson, Rasmus. Danneman

c1703 - 16/1 1732, Töcksmark, Stenbyn

../12 1727, Töcksmark - 1/10 1803, Töck. Simonsdotter, Marit
Rasmusdotter, Marit

c1696 - 25/7 1742, Töcksmark, Stenbyn

Andersdotter, Elin 6/5 1719, VF, Öjersbyn - 18/12 1800, Töcksmark

c1709, Töcksmark - 30/3 1773, Töck.

c1710 - 27/11 1771, VF, Upprann

(1709-1712) - 1/3 1787, VF, Upprann
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1698, Holmedal - 1770, VF; Viker V

c1676 - (16/7) 1762, VF, Viker V

f 1682, Östervallskog

f 1671, Östervallskog

1694, Blomskog - 1739, Blomskog

1695, Blomskog - 1757, Blomskog

c1693 - 1763, Holmedal, Tveten

Torstensson, Bryngel

Bryngelsson, Simon. Bonde

14 f 5/10 1754, Töcksmark, Stenbyn

Svensson, Jon. Danneman

24/6 1750, VF, Upprann - 22/2 1788, VF Eriksdotter, Karin

Andersson, Christopher. Ägare

Jonsdotter, Ingrid "Ingjerd"

V Fågelvik, Upprann

Ersson, Amund. Nämndeman

13 24/9 1748, VF, Nästevik. - 8/11 1813, VF Nilsdotter, Ingeborg

f 13/11 1774, V Fågelvik, Upprann

f 12/3 1833

Andersson, Hans

Knutsdotter, Elin

Rasmusson, Rasmus

d 22/1 1847, V Fågelvik, Flötane

Karin

Anna

Christophersson, Anders. Ägare

Andersdotter

Andersdotter

6

g 10/2 1832, VF

Nr 3, mor

f 4/10 1875, VF, Flötane VF, Flötane, Storstugan d 17/3 1864, VF, Båstenäs, Nordstug. Amundsdotter, Ingerid

f 14/5 1781, V Fågelvik, Båstenäs

Ingemundsson, Ingemund

12 c1736, VF, Viker V - 11/1 1805, Blomsk. Svensdotter, Karin

f 1808

Arvika

g 31/12 1798, V Fågelvik

d 27/3 1840, VF, Båstenäs, Nordstug. Hansdotter, Anna

(1734-1740), Blomskog - 8/11 1813, VF

f 13/1 1769, Blomskog, Torkilsbyn

Jonsson, Sven

11 f 7/3 1721, Östervallskog, Ivarsbyn N

Rasmusdotter, Ragnhild

Ägare, nämndeman

Svensson, Anders. Brukare, ägare

f 16/9 1762, Töcksmark, Ärtetjärn

Ifersson, Mattes

g 18/11 1898

5

Ingemundsdotter, Anna

Eriksdotter, Karin

Gunnarsson, Öfven "Even"

10 10/10 1726, Blomskog - 30/4 1792, H:dal Olofsdotter, Anna

d 16/2 1852, Holmedal, Leverbyn

Öfvensson, Anders. Klockare

c1705 - 23/4 1777, VF, Nästeviken

c1702 - 5/10 1764, VF, Nästeviken

26/8 1723, VF, Risviken - 26/1 1785, VF

c1713 - 29/11 1761, VF, Viker V

c1707, VF, Låssbyn - 12/3 1787, VF, Låssbyn

Ersson, Amund. Nämndeman

9 20/10 1744, VF, Nästeviken - 11/9 1791 Nilsdotter, Ingeborg

Amundsdotter, Anna

f 19/11 1723, Holmedal, Tveten

Mattsdotter, Elin

Torstensson, Erik

Ersdotter, Elin

Andersson, Anders

18/9 1744, VF, Viker Ö - 17/2 1817, VF Engelbrektsdotter, Anna

Ersson, Anders

8 1/1 1735, VF, Låssbyn - 12/5 1803, VF

Andersdotter, Kerstin

f 1691

c1683 - (29/8) 1756, VF, Viker Ö

VF = V Fågelvik

Alla orter i (S) län

c1700, VF, Låssbyn - 28/11 1779, VF, Låssbyn

Nilsson, Nils. Danneman

Generation V
Nr 32-63

16/4 1725, VF, Risviken - 21/3 1783, VF Arvidsdotter, Marit

f 4/10 1766, Holmedal, Tveten

Andersson, Olof

d 24/3 1843, V Fågelvik, Bruntorp

f 18/3 1768, V Fågelvik, Viker V

Andersdotter, Anna

f 1/3 1759, V Fågelvik, Låssbyn

VF, Låssbyn, Nystugan Anders

d 6/11 1946

Andersson

Töcksmark, Östergård

Anders

V Fågelvik, Låssbyn

f 3/6 1798

Andersson

Nr 1, ansökare

g 5/1 1790, V Fågelvik

Brukare

Anders

4

d 24/11 1800, V Fågelvik, Låssbyn

Nils

Nilsson, Nils. Ägare, soldat

Nilsson

Nr 2, far

Nilsson

Nilsson, Nils

Upprättad för Anders Andersson, f. 10/7 1862 i Låssbyn, Västra Fågelvik (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 180
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Inrikes pass
Den gamle rikshushållaren Gustav
Vasa var som bekant en stor administrativ talang.
Inte nog med att han hade full
kontroll på alla som skulle betala
skatt, han ville också se till att skattebetalarna inte utan vidare lämnade
sin torva. De bönder/köpmän som av
någon anledning ville göra en resa
till någon ort utanför sin närmaste
hemtrakt, var fr.o.m. 1555 tvungna
att utrusta sig med ett vägabref eller passebordh. Tvånget att medföra
inrikespass avskaffades först 1860.
De passjournaler, som upprättades
med anledning av denna förordning,
innehåller många intressanta uppgifter: namn, yrke, resmål, avreseort
samt den väg som skulle användas.
Genealogiska Föreningen har startat
upp ett projekt att fotografera av
dessa handlingar. I en första fas har
man riktat in sig på att tidsperioden
1812-1860.
En av projektets initiativtagare,
Hans Hanner, rapporterade om detta
redan i nr 2011:3 av VärmlandsAnor.
Tydligen har de svårt att få fram frivilliga krafter att utföra registreringsarbetet. Det är synd för det finns mycket
intressant i dessa akter.
För att kunna ta del av det som hittills
är färdigt måste man vara medlem i
föreningen. Årsavgiften är 250 kr och
adressen till deras hemsida är:
www.genealogi.net.
På sidan 22 har vi tagit in en artikel
som ger en närmare presentation av
föreningens verksamhet.
Åke Hörnqvist

26

Nr 181

Antavla för min mor Alma Maria
Emilia Nygren (1911-1988).
Planen för min mormor och morfar,
som det berättats för mig, var att de
skulle emigrera 1913 från Norra Ny i
Värmland till det stora landet i väster,
Nordamerika.
Morfar skulle resa i förväg och
förbereda mormors och min mors
ankomst och vistelse i det nya landet.
Morfar avreste den 16 juli från dåvarande Kristiania via Hull/Liverpool
till Quebec och inreste i USA den
30 juli.
Resmålet var en moster och morbror i Minnesota. De hade betalat
biljetten och morfars arbete blev inledningsvis att genom arbete på deras
farm ”betala av” resan.
Den 1 september 1913, dvs efter
drygt fyra veckors vistelse i det nya
landet omkom han i en ångpanneexplosion på en jordbrukstraktor. Av
denna anledning blev min mormors
och mors emigration aldrig av.
Mormor bildade några år senare en
ny familj och även min mor gifte sig i
Sverige. Hade olyckan aldrig inträffat
hade sannolikt inte jag funnits!

I mina anor finns ett stort antal släkter
med finskt påbrå som till exempel
Karjalainen, Karvainen, Kemppainen, Neuvoinen, Rämäinen, Sikainen,
Suhoinen, Tarvainen m fl.
Vidare finns smedsläkterna Aldrin,
Gevert, Stockhaus representerade
liksom prästsläkter som Hasselroth.
Förutom mitt eget forskningsarbete
har jag använt underlag från bl a Arne
Linnaruds ”Suhoinen”, Olov Olovssons ”Släkten Suhoinen från Lövåsen
i Sunne”, Jarl Ericson ”Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra och
Norra Finnskoga”. Vidare har Kjell
Hasselroth bidragit med underlag.
Antavlan sträcker sig inom vissa
grenar upptill 13 generationer bakåt.
Per Pettersson
Täby
pepet@spray.se

Smedskivan 8, 2013-2014
Under Släktforskardagarna lanserade
Föreningen för Smedsläktsforskning
sin nya smedskiva - Smedskivan 8.
Beskrivning: DVD-skiva med
person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst
från 1700-talet, presenterade på htmlsidor. Totalt redovisas närmare 250
000 personer.

Skivan innehåller också en del bruksbilder. För PC med webbläsare
liknande Internet Explorer/Firefox
krävs.
Du köper DVD-skivan från Föreningen för Smedsläktsforskning - FFS
eller hos Rötters Bokhandel.

g 27/1 1833, N Ny

f 17/3 1852

Håkan Emanuel

Arvidsson, Anders. Torpare

Hindriksdotter, Lisa

Jonsdotter

Britta

f 18/12 1847

Ekshärad, Solberg

d 5/11 1922

N Ny, Åstrand

Ida Maria

f 4/5 1886

N Ny, Åstrand

d 9/1 1942

Ne Ullerud, Rudshult

21/3 2013

g 27/4 1876, N Ny

Nygren

7

6

f 28/4 1792, Ekshärad, Stackerud

d 5/10 1861, N Ny, Åstrand, Knalleb. Andersdotter, Lisa

d 2/5 1902

N Ny, Åstrand

Karl Rune

Nr 3, mor

N Ny, Åstrand, Knalleb. Persdotter, Kerstin

Pettersson

d 5/9 1870, Ekshärad, Mossberg S

f 23/10 1812, Ekshärad, Hamra

Jonasdotter, Kerstin

5/9 1747, N Råda - 28/2 1813, Ekshärad

1752 - 9/11 1809, G A, Gustavsfors

Aldrin, Erik Göransson. M:smed 10/5 1748, N Råda - 2/6 1795, G A
22/5 1787, Gustav Adolf - 1/7 1827, G A Isaksdotter, Stina

Aldrin, Maria Ersdotter

12/3 1749, N Råda - 13/1 1804, N Råda

12/10 1744, N Råda - 29/7 1826, N Råda

Persson, Jonas 14/7 1750, Ekshärad, Hamra - 18/11 1819, Ekshärad
9/4 1791, Ekshärad - 21/4 1859, Ekshär. Jonasdotter, Kerstin

Jonasson, Jonas

14 13/10 1784, N Råda - 10/2 1862, Ekshär. Johansdotter, Lisken

Jönsson, Jonas

Jonasdotter, Maria

g 31/3 1834, Ekshärad

d 8/8 1851, Ekshärad, Solberg

23/4 1747, N Råda - 28/2 1827, N Råda

Olofsson, Engelbrekt. Torpare 24/8 1745, Östm. - 7/8 1796, N Råda

9/6 1783, N Råda - 5/12 1844, Ekshärad Jansdotter, Maria

Engelbrektsson, Bengt

13 1754, Ekshärad - 27/11 1823, Ekshärad Suhoinen, Catharina Mattsdotter 1722, Fryksä:e - 17/9 1795 Ekshär.

f 29/9 1811, Ekshärad, Budaängen

Bengtsson, Jon. Åbonde

1/2 1712, Ekshärad - 10/8 1783, Ekshärad

21/4 1706, Ekshärad - 25/6 1785, Ekshärad

30/6 1744, Ekshärad - 17/5 1826, Ekshär. Persdotter, Britta
Danielsson, Anders

20/2 1697, Ekshärad - (27/11 1757-31/10 1762)

1754 - 27/2 1809, Östmark, Hollandstorp

28/3 1755, Östmark - 8/6 1824, Östmark

1/6 1772, Östmark - 1820, Östmark

22/8 1768, N U - 11/1 1821, Östmark

6/6 1738, N Ny - 21/2 1803, N Ny

Jonsson, Halvard

Halvardsson, Per

12 1739 - 9/2 1817, Ullasjö(P), Holåkra

d 26/2 1866, N Ny, Åstrand, Knalleb. Andersdotter, Britta

1729 - 16/7 1786, Ullasjö(P), Holåkra

Jönsson, Arvid

Färjkarl, urmakare

g 31/10 1821, Ekshärad

Larsson, Hindrik

11 23/10 1792, Östmark - 16/9 1829, Östm. Johansdotter, Karin

f 15/5 1836

f 21/8 1781,Ullasjö(P), Holåkra

Hasselroth, Jonas. Länsman

Hindriksdotter, Kerstin

27/12 1728, N Ny - 14/2 1808, N Ny
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15/12 1746, Ekshärad - 11/5 1838, N Ny

19/4 1750, N Ny, Ennarbol - 14/9 1814, N Ny

10/8 1744, N Ny, Åstrand - 7/2 1807, N Ny

Karvainen, Hindrik Persson

Olsdotter, Ingeborg

Persson, Lars

Andersdotter, Anna

Persson, Håkan

Olsdotter, Ingeborg

1/12, 1751, N Ny, Åstrand - 20/8 1802, N Ny

30/11 1750, N Ny, Ennarbol - 25/4 1822, N Ny

5/6 1794, Fryksände - 20/5 1869, Östm. Sikainen, Karin Mickelsdotter

Näsby(T)

Säffle

f 1/6 1817, Östmark, Hollandstorp

Hasselroth, Lars

10 (1765-1769), Dalby - 15/2 1845, N Ny

g 2/8 1942

Nygren

Lars Andersson

d 6/12 1988

5

N Ny, Ennarbol, Ekebo d 2/8 1869, N Ny, Viggen S

f 20/12 1911

N Ny, Åstrand, Nyhem

d 24/4 1916

Slöjdlärare

Larsdotter, Karin/Kajsa

Östmark, Mulltjärn

g 8/11 1862, Östmark

f 22/3 1857

Tarvainen, Marit Mattsdotter

Nygren

9/5 1760, N Ny - 10/5 1837, N Ny

f 11/1 1811, N Ny, Viggen S

d 25/3 1864, N Ny, Viggen S

Maja Lisa

Alma Maria Emilia

Nr 1, ansökare

Karvainen, Per Hinriksson. Inhyses

Persson, Per. Backstugusittare

9 28/1 1783, N Ny - 24/1 1879, N Ny

Larsdotter, Ingeborg

21/3 1787, N Ny - 23/12 1859, N Ny

Håkansson, Anders

8 17/6 1781, N Ny - 21/5 1856, N Ny

Persson, Lars

c1776, N Ny, Ennarbol - 16/9 1864, N N. Persdotter, Kerstin
Larsdotter, Karin

Persdotter

4

N Ny, Ennarbol, Ekebo d 2/5 1877, N Ny, Ennarbol

Roseau(US/MN), Jadis g 30/12 1880, N Ny

d 1/9 1913

f 20/12 1813, N Ny, Åstrand

N Ny, Ennarbol, Uppg:n Andersdotter, Ingeborg

N Ny, Ennarbol, Ekebo d 13/8 1943

f 2/1 1890

f 22/7 1805, N Ny, Ennarbol

d 16/9 1878, N Ny, Ennarbol

Sven

Hemmansägare

Svensson

25/3 1755, N Ny - 11/7 1820, N Ny

Persson, Halfvard. Bonde

Halfvarsson, Per. Bonde

Svensson

Nr 2, far

Persson, Sven. Bonde

mor (3) t. Per Pettersson. Orter i (S) län om inte annat anges
N U = Nedre Ullerud
Generation V
G A = Gustav Adolf
Nr 32-63

Upprättad för Maria Pettersson, f. Nygren 20/12 1911 i Nyhem, Åstrand, Norra Ny (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 181
Generation I
Nr 2-3 (1)
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