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Erlandus Gudmundi
Som ett apropå till omslagsbilden i förra numret inkom till redaktionen ovanstående bild från Bertil
Olsson. Bilden finns återgiven i hans bok ”Värmländska porträtt- och bildgravstenar – främst 1600-tal”.
I Nors kyrka står under läktaren fyra gravstenar från 1600-talet: över Erlandus Gudmundi och två av
hans söner, Daniel och Mathias samt ryttmästare Peder Bondeson. Bilden visar Erlandus och hans
hustru Anna Eriksdotter med miniatyrer av barnen längs sidorna.
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En värmländsk släktcirkel
Av Björn Thyberger
Marja och jag träffades på Brevikens camping vid Torsby sommaren 1969. Jag skötte kiosken och
campingtoaletterna. Marja campade och badade med sin mamma
och två syskon. Två ungdomar blev
kära. Såvitt vi då visste hade vi eller
våra släktingar ingen gemensam
bakgrund. Vi träffades av en lycklig
slump. Idag har vi levt ihop i mer
än 40 år.

en trygg värmlänning som gillade
dans och annat som gör livet trevligt. I Partille föddes Marja, min
blivande fru, hennes syster Yvonne
och bror Karl-Helge. Familjen
flyttade till Karlstad när Aldor fick
arbete där.
Det var ingen rik familj som bytte
hemstad. Mor och barn fick plats
i flyttbilen medan Aldor följde
efter de 25 milen på sin moped. En
trygghet var förstås att de flyttade
närmare Aldors föräldrar.

Marjas mamma Maiga Anderssons
var lettiska med livländskt påbrå.
Från sitt föräldrahem i Kolka längst
ut på spetsen mellan Rigabukten och
Östersjön flydde
hon 1944 till Sverige. Maiga var den
enda i sin familj
att fly kriget. 18
år gammal mitt i
kaoset när tyska
ockupanter ersattes
av sovjetiska trupper fick hon erbjudande om en ledig
plats i en liten båt
som lade ut mot
Gotland. Hon kände
sig extra utsatt efter
en kort vänskaplig
och kanske kärleksfull bekantskap med
en ung tysk soldat.
Efter en strapatsrik
sjöresa togs flyktingarna väl omhand Familjen Andersson. Överst Rita. I mitten Maiga, Marja, Aldor.
på Gotland. Maiga Nederst Yvonne och Karl-Helge
träffade en landsman som blev far till hennes äld- Inte heller Aldors föräldrar var
sta dotter Rita. Äktenskapet blev förmögna trots att de bodde i eget
kort.
hus på fina Strand i Karlstad. Villan
med två uthyrningslägenheter i botFri igen träffade Maiga den bli- tenvåningen, hade de kunnat köpa
vande maskinreparatören Aldor tack vare en stor lottvinst. Pappan
Andersson. Aldor var lärling på Helge, var byggnadsarbetare och
Daros mekaniska fabrik i Partille, mamma Ida städerska (Marjas far-

mor). Att bo i eget hus måste ändå
känts helt naturligt för Ida som
stammade från familjegården Ner
i Stuga i Malåna, Svanskog.
Både Ida och hennes syster Hanna
föll för varsin arbetare på järnvägsbygget som passerade Svanskog på
1920-talet. De lämnade bygden och
gården där deras anfäder levt sedan
tidigt 1700-tal. Ner i Stuga och
Opp i Stuga ligger på platsen för
Malånas ursprungliga bebyggelse.
Här har människor bott sedan
stenåldern.
Idas föräldrar var båda från Malåna,
muraren Karl Vilhelm Augustsson
Mossberg, och Elin Maria Johannesdotter (f1879), (Marjas farmors
mor). Elins föräldrar hette Johannes
Andersson och
Mina Jansdotter, som blev
min fru Marjas
farmors morm o r. M i n a
föddes ”Ner i
Stuga” 1855.
När Mina var
19 år fick en Mina Jansdotter ca 1875
fattig ung man
från Svanskog tjänst som dräng
i granngården Opp i Stuga. Han
hette Anders August Johannesson
och han blev senare min morfars
far. De två ungdomarna levde på
samma gårdsplan i två år, 18741876, innan deras vägar skildes
åt. Det skulle ta ytterligare 100 år
innan våra familjer förenades på
riktigt. Att det inte alls var aktuellt
med en förening i Malåna är lätt
att förstå. Det sociala avståndet var
oöverstigligt.
Anders August kom till skillnad
mot Mina från en fattig familj.
Han föddes 1854 på Kyrkudden,
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Svanskog som ende sonen
i en familj med sex döttrar
och troligen utan egentliga
tillgångar. Fadern Johannes Andersson var född
1818 i Svanskog av blinde
drängen Anders Jansson
f 1777 och hans hustru Regina Nilsdotter som anges
utan både födelseår och ursprung. Modern hette Lisa
Svensdotter, född i Sillerud
1816. En efter en måste de
sju barnen lämna familjen
för att ta tjänst i andra
hem eller på Svaneholms
bruk. Anders August byter
efternamn till Lindberg
och lämnar Svanskog 1883
för att ge sig ut på vägarna
som skomakarpredikant.
En tid var han kyrkskriven Kristina Roth och Johannes Lindberg
i Karlstad. 1884 flyttar han
vidare till Sunne där han
bildar familj och lyckas bygga upp Kristina föder våren 1914 dottern
en stabil tillvaro. Han hyr en lokal Margareta, som hon lämnar hos en
och startar bokhandel och tryckeri- torparfamilj för att sedan följa efter
agentur. Med tiden kan han köpa Johannes till Amerika. Efter rådigt
fastigheten och blir en etablerad ingripande av en släkting tas barnet
man som bokhandlare i Sunne.
snart om hand av farföräldrarna i
Sunne tills mor och far slutligen,
Anders August får tillsammans med tre nya barn i följe, kommer
med sin fru Anna Maria Nilsdotter åter från exilen.
(f 1861 3/11 i Östanå) fem barn. Ett Tiden i Amerika blir hård och på
av barnen dör som liten. För Anders grund av 1:a världskrigets utbrott
August blir livet en påtaglig klass- längre än planerat. Efter att ha
resa. Hans fru kommer från bättre försörjt sig som mjölkkusk, fabförhållanden och tillsammans kan riksarbetare och journalist kan
de ge sina barn en god uppväxt och Johannes tack vare en mecenat fortbra utbildning.
sätta sina studier i teologi inom den
protestantiska Augustasynoden.
Johannes Emanuel Lindberg f 1893 Paret reser till Kanada där Johannes
25/7, som ska bli min morfar, föds verkar som distriktsmissionär i ett
som äldsta barnet i bokhandlar- indianreservat. Dottern Anna-Stina
familjen. Hans liv blir omväxlande. föddes i Chicago 1915, Patricia i
Efter studentexamen i Lund 1911 Kenora 1918 och Ernst i Winnistuderar han vidare med flera långa peg 1920. Familjen återvänder till
avbrott och utan slutlig examen. Sverige 1921. Johannes avlägger
Tyngd av skuldsättning ser han examen i kyrkorätt och antas
sig 1913 nödgad att fly landet som präst i svenska kyrkan. Han
och reser till Nordamerika. Han tjänstgör som komminister i Krishar då nyligen mött sin blivande tinehamn och på Hammarö och
fru, kronolänsmansdottern Agda blir slutligen kyrkoherde i Nedre
Kristina Elisabeth Roth från Harg Ullerud (Deje). Paret får till slut
i Uppland.
nio barn. Leila föds 1922, Lalage
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1923, Thomas 1927, Gunnar 1929
och Örjan 1937.
I Herdabrev över präster i Karlstads
stift går att läsa målande beskrivningar över Johannes intressanta
personlighet.
”Hans liv var uppbrott och tvära
kast, djupa intryck och häftig revolt, svaghet och kraft som rände
iväg till synes utan tyglar, men
framåt bar det och något oväntat
hände alltid efter hans väg. I arv
hade han fått både rik begåvning
och disparata själskrafter – han bjöd
till att tygla bådadera, lyckades
ibland och emellanåt inte.
På ordförandeposter gjorde han sig
beundrad och respekterad. I debatt
och polemik upptäckte han snabbt
motståndarens brister och blottor,
med satir och ironi slog han ner
dennes argument. Med hjälp av sitt
minne, personkännedom och stora
ordförråd hade han inga svårigheter
att göra sig gällande även om han
till synes befann sig i en hopplös
situation.
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Thisbe kommer från
en romantisk och
sorglig historia om
Thisbes och Pyramus
kärlek, missförstånd
och död. Efter uppväxten i prästgårdens
kulturella men
också känslomässigt komplicerade
storfamilj, var det
kanske en lättnad
att välja en jordnära
ingenjör från nordvärmland till make.

Lalage och Bertil 1945

Han led förvisso själv av det motsägelsefulla i sitt väsende. Tedde
han sig från en sida sett som den
borne sällskapsmänniskan, så var
han från en annan synpunkt sluten
och otillgänglig. En ljusglänta
bland skuggorna i Johannes Lindbergs natur var hans humor. Den
kunde ibland bli bister och drastisk
men var alltid en stor tillgång både
för honom själv och för hans omgivning. Han hade temperament,
fattas bara annat, och
vreden kunde bli både
intensiv och bullrande,
men aldrig långvarig.

Bertil Thyberger f
1920, hemmansägarson från Ambjörby,
och Lalage gifte sig
1945. Bertils arbete
med vatten- och avloppsbistånd förde
paret till Addis Abeba
i Etiopien. Där föddes Peter 1947. Efter
återflytt till Karlstad föddes jag,
Björn, år 1950. Västerås var nästa
bostadsort där Bertil arbetade på
Svenska Metallverken. Han gick
helt upp i sitt arbete som utvecklare
av plaströrsystem och avancerade
där till VD för sin produktavdelning. Äktenskapet höll inte. Mamma flyttade med oss pojkar via en
kort tid i Uppsala till Stockholm
där hon med tiden blev läroboks-

redaktör. Det var inte lätt att vara
ensamstående mor på 1950-talet.
Låga kvinnolöner, långa arbetsveckor och ingen barnomsorg.
Vi flyttade runt en del mellan olika
förorter och stiftade bekantskap
med många barnflickor, som tog
jobb i familj för att komma hemifrån ett tag. Lalage gifte sig med
Lars Fréden och jag fick en syster,
Maria 1961.
Rötter från Värmland förenade
mina föräldrar. Peter och jag hjälpte
varje sommar till med slåtter på
våra farföräldrars småbruk i Ambjörby, planterade skog och var
med på säterdrift. Vi firade tabberas
i morfar Johannes och senare morbror Gunnars prästgårdar i Deje,
Dömle och Ekshärad. (Tabberas är
ett kalas där man gör rent bord; red.
anm.) Vi for runt i Gösta Berlings
fotspår kring Fryken, ledda av vår
oförglömliga moster Patsy Åström.
Torsbys svar på Tina Turner. Det
var Patsys galna idé, och brist på
kontanter, som fick henne att arrendera Torsby camping sommaren
1969 och det var därför jag stod i
kiosken när Marja, solbränd och i
vit bikini, kom för att köpa glass.
Så gick det alltså till när två ättlingar till ungdomarna från 1870talets Svanskog äntligen hittade
varandra.

Själv karaktäriserade
han sig som en “renässansmänniska, som fötts
i fel århundrade”.
Lalage Thisbe Lindberg, min mamma, fick
sina namn från antikens
historia och berättelser.
Lalage var den grekiske filosofen Horatius
favoritälskarinna.

Det blev en fortsättning också…. Marja och Björn med dottern Jenny 1979.
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Åter till ursprunget efter 300 år
Lars Wahlmark
Historien börjar 1956. Jag, mina
föräldrar och syskon bodde då
på Radhusgatan 4 i Iggesund,
Njutångers församling, X län. Min
far arbetade som förman inom
pappers/massaindustrin och den
hösten hade han fått ett nytt jobb på
fabriken i Karlsborg, därför flyttade
familjen upp till Nedre Kalix, ett
brukssamhälle i Norrbotten. Men
där blev vi inte kvar så länge. Redan
året därpå drog familjen långt
söderut, c:a 150 mil. Nu hamnade
vi i Mönsterås, Kalmar län. Efter
ytterligare tre år var det dags för ny
flytt. Den här gången gick flyttlasset till Bäckhammar och där bosatte
vi oss på Krontorps gård i Visnums
församling och där blev vi kvar.
Även jag började så småningom
arbeta på Bäckhammars bruk.
1996 fick vi som jobbade på Bäckhammar ett erbjudande om att hyrköpa en dator. Jag var lite tveksam
inför detta. Jag hade nyss blivit
opererad för en svår sjukdom och
visste inte hur det skulle gå, men
blev i alla fall övertalad att skaffa
en dylik apparat. Sedan fick jag tag
på en tidning, som hade information om, att man kunde hålla reda på
sin släkt, med ett program i datorn.
Jag laddade hem en gratisdemo för
att testa och det slutade med att jag
köpte licens på ”Min Släkt”.
Hemma hos min mor fanns det
två böcker med släktregister för
Njutångers och Arbrå församlingar.
Med dem som utgångspunkt kom
jag igång med att mata in släkten
– sakta och led för led. Med de utskrifter, som jag då fick fram, ville
jag visa för mina brorsbarn varifrån
släkten kommer. Efter att ha suttit
ensam på min kammare och forskat
några år, fick jag reda på att två av
mina gamla klasskamrater också
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sysslade med denna hobby. Den
ene var dessutom en arbetskamrat
till mig och helt plötsligt fick jag
då några att rådfråga och diskutera
med.

ville jag ta reda på hur det var med
kopplingen till Aldrins. Då speciellt
Buzz Aldrin, den andre mannen på
månen. Jag googlade på Aldrin och
fick upp en stor gul ruta med röd
text: Jonas Andersson Stockhaus.
Jag fixade till min Aldrins sida
först.

Jag räknar mig som hälsing, eftersom både min far och mor och deras
föräldrar är av hälsingeblod. Min
far var en så kallad oäkting enligt Nu var det dags, att ta itu med
kyrkböckerna, Vi har dock känt till Stockhaus. Han hade en sonson,
vem som ansvarade för faderskapet. Jonas Andersson Stockhaus som
Farmor var likaså född i ”oäkta” föddes 1654 i Kristinehamn. denne
säng men även hon visste vem Jonas blev brukspatron på Cronesom var hennes far. Min far hade torps gård Visnum. 1692 Köpte han
dock inte bott tillsammans med Krontorps och Bäcks hamrar. Dessa
sin far och när han blev moderlös var stångjärnsbruk.
som tioåring så fanns det ingen
information om släkten bakåt på farfars
sida. Eftersom det inte
fanns något tvivel om
vem som var min farfar, så började jag med
att forska på honom
via kyrkböckerna i Arbrå och Norrala socknar men ganska snart
hamnade jag i Norra
Råda, Värmland. Helt
plötsligt efter ett par
generationer visade
det sig att jag är en utlöpare av smedsläkten
Gevert och det ledde
vidare till Stockhaus;
mästersmeden Hans
Stockhaus, från Münster i Tyskland. Han
kom till Sverige ca
I Kristinehamns kyrka hänger detta praktfulla epitafium över Jonas
1582.
Stockhaus
När en av mina släktforskande
klasskamrater fick reda på, att jag
hade Stockhaus i släkten, kunde
han berätta att en Stockhaus hade
bott på Krontorp. Ett år senare,
med förkylning i kroppen, skulle
jag kolla uppgifterna men först

1971 firade Bäckhammars bruk sitt
100-årsjubileum som pappersbruk
och företaget gav då Arvid Ernvik
i uppdrag att skriva en bok om
brukets historia och där finns det en
hel del att läsa om min Stockhaus.
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Mitt släktskap med Jonas Andersson Stockhaus går via följande
personer:
Andersson Stockhaus, Jonas (1654 - 1696)
far: Stockhaus, Anders (1590 - )
bror: Stockhaus, Adam (1593 - 1645)
dotter: Adamsdotter Stockhaus, Sara (1624 - )
son: Gefwert, Adam (1640 - 1713)
son: Adamsson Gefwert, Henrik (1675 - 1732)
son: Henriksson Gefwert, Erik (1708 - 1755)
son: Eriksson Gefwert, Peter Gustav (1750 - 1815)
dotter: Persdotter Gevert, Lisa (1794 - )
dotter: Persdotter, Engelborg (1830 - 1897)
son: Wahlmark Persson, Karl (1876 - 1943)
son: Wahlmark, Karl Gustav (1901 - 1982)
son: Wahlmark, Anders Birger (1925 - 1981)
son: Wahlmark, Lars Gunnar (1956 - )

Jag arbetar fortfarande på Bäckhammars bruk och när jag sitter
här i rättarbyggnaden, på Krontorps
gård, får jag rysningar i hela kroppen. Det är 300 år mellan mig och
Stockhaus, som båda vandrat här på
tomten. Huset ligger 50 meter från
den gamla smedjan, som även kallades Mohammarn. Den har också
kallats Krontorps hammare. Min
två år äldre bror, född 1954, bodde
ett tag på Sjöhammaren, som även
den låg under Krontorp.
Jag har många gånger funderat
över ödets spel med oss människor.
Vad var det som styrde, när mina
föräldrar efter fyra års flyttande
hit och dit i Sverige, så småningom
beslöt att flytta just hit, där våra
anfäder trampat samma jord som
jag nu gör?

Faktaruta
Krontorp/Bäckhammar
Ursprunget till Bäckhammars Bruk är en hammare
som anlades på gården Krontorp. Grundläggaren,
Nils Warnmark, fick sitt privilegiebrev i december
1682. Efter ytterligare åtta år utverkade han ett
privilegium på ännu en hammare. Två år senare
sålde han sina två hammare till Jonas Andersson
Stockhaus.
Jonas var född 1654 och vid 23 års ålder står han
som ägare till en gård vid Kungsgatan i Kristinehamn, där han bedrev en handelsrörelse. Jonas
var en driftig affärsman. Som 33-åring hade han
utvidgat sin rörelse med att arrendera Kroppa
kronobruk med Storfors och Hättälvs hamrar samt
underlydande egendomar. Sedan gick det bara fem
år till så köpte han alltså hamrarna i Krontorp.

Jonas blev dock ingen långvarig ägare, redan 1696
gick han ur tiden endast 42 år gammal.
Under 1800-talet skedde en vidareförädling i och med
anläggandet av en klensmedja och ett manufakturverk. När sedan den stora bruksdöden drabbar landet
under andra hälften av århundradet, såldes bruket
1871 och järnet kom att ersättas av papper.
Idag tillverkar bruket oblekt kraftpapper och sysselsätter ca 250 personer.
				

Red.

”Crontorp eller Bäck” (1711) är den äldsta bevarade stämpeln för detta bruk, Arvid Ernvik.
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Tillägg till artikeln ”En släkt från Näs i Svanskog”
Av Anders Klarbring
Jag har med stort intresse läst
den faktaspäckade och välskrivna
artikel “En släkt från Näs i Svanskog” i septembernumret av VärmlandsAnor, vilket resulterade i ett
flertal tillägg till min forskning.
Emellertid hittade jag i samband
med detta tre domboksmål från
Gillbergs häradsrätts som medför
att listan över Malin Persdotters och
Erik Perssons barn borde justeras.
Det visar sig att Britta Eriksdotter
inte är barn utan barnbarn till dessa
föräldrar. Jag har kontaktat Sten
Høyendahl, författare till artikeln,
som sagt sig enig i detta, och han
har bett mig korrigera missförståndet i VärmlandsAnor.
Första pusselbiten angående ovanstående faktum får man från ett
domboksmål från vårtingen 1711
(Gillbergs häradsrätt AIa:8 (17071712) Bild 191) där förmyndarna

för Nils Hanssons i Hallanda
omyndiga barn, Johan (Jan) Eriksson i Näs och Nils Eriksson i Koppungen, på det kraftigaste protesterar mot att Nils skänkt barnens
systerdel i Näs till deras salige bror
Petter Svanström. Barnen sägs vara
förmyndarnas systerbarnbarn, inte
systerbarn som vore fallet om Britta
Eriksdotter, Nils Hanssons hustru,
vore barn till Malin Persdotter och
Erik Persson. Det är intressant att
det andra “barn” i “systerbarnbarn”
har skrivit dit som ett tillägg!
Att Britta Eriksdotters föräldrar
heter Karin Eriksdotter och Erik
Börjesson framgår av ett mål
från hösttinget 1699 (Gillbergs
häradsrätt AIa:6 (1699-1699) Bild
58 / sid 55). Där infinner sig Nils
Hansson från Hallanda för att på sin
hustru Britta Eriksdotters vägnar
klandra det köp och den lagfart

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

_______________|_____

otella Halvarsdotter
c1665-1711
g. Nils Axelsson

__________|___

Nils Nilsson
Svanbom
f. ca 1714

__________________|______________
Anders Nilsson
Halvar Nilsson
c1699-1740
1706-c1750
g. Marit
g. Ingeborg
Andersdotter
Persdotter
________|________
Halvar Halvarsson
i Tryneviken
1744-1797
g. Annika Nilsdotter

________________________________|_________

Jan Eriksson
Marit Eriksdotter
c1680-c1716
c1678-c1740?
g. Karin
(2) g. Erik Torbjörnsson
Andersdotter
Silling
_______________________|_____
Erik Eriksson
Jan Eriksson
f. ca 1710
1723-1782
g. Kerstin
g. Marit
Jonsdotter
Andersdotter
_______|______
Malin Jansdotter
1752-1812
g. Jonas Nilsson
i Gaterud

Ättlingar efter Elin Jakobsdotter och Halvar i Näs, Svanskog. (Bilden är från den urspung-

Ättlingarliga
efter
Elin Jakobsdotter
och
Halvar
Näs,
Svanskog.
artikeln.
De personer från
denna
bild isom
nämns
i tillägget har markerats med fet stil.
n urspungliga artikeln.
De personer
från
denna
bild som nämns
i tillägget
har
markerats
med
Karin Eriksdotters
gren saknas
dock.)
Av utrymmesskäl
har vi “klippt”
bort den
vänstra
delen, eftersom
inga
personer
i denna
artikel berör
den saknas
delen. dock.)
fet stil.
Karin
Eriksdotters
gren

8

som Olof Hansson i Krubbenäs
fått på 1/10 av 2/3 av halva Näs.
Olof Hansson har fått köpebrev av
Nils Hanssons svärmoder Karin
Eriksdotter i Näs. Vidare uppvisar
Nils Hansson en skrift som visar att
hans hustrus styvfader salige Olof
Larsson i Hallanda och hans hustru
Karin Eriksdotter har försatt lösarv
efter hans hustrus salige fader Erik
Börjesson och farmoder Karin
Nilsdotter.
Här är det klart att Karin Eriksdotter
är syster till Johan Eriksson i Näs,
Nils Eriksson i Koppungen och Petter Svanström, men det senare blir
också explicit vid 1718 års vårting
(Gillbergs häradsrätt AIa:9 (17131718) Bild 200) där Olof Hansson
i Krubbenäs och Erik Torbjörnsson
Silling tvistar om en av salig Petter
Svanström och hans syster Karin
Eriksdotter såld jordedel i Näs.
Vidare kan tilläggas att Karin Eriksdotter sannolikt avlider så sent som
23 januari 1737 i Krubbenäs, där
hon får antas vistas hos sin syster
Kerstin Eriksdotter, hustru till
den ovan nämnde Olof Hansson.
Karins förste man Erik Börjesson
synes enligt mantalslängden avlida
1681, och hon är redan efter ett år
omgift med Olof Larsson. Denne
andre man avlider mellan 1697
och 1699. Karin Eriksdotters dotter, Britta Eriksdotter, torde avlida
1709, emedan Nils Hansson gifter
om sig 24 oktober 1709 med Marit
Torbjörnsdotter. Han avlider sedan
12 april 1719. Enligt kyrkoboken
gifter sig Britta Eriksdotter och
Nils Hansson 6 mars 1700. Det
finns emellertid ett frågetecken
kring detta årtal eftersom, som vi
såg ovan, Britta anges som hustru
redan 1699 och Nils finns angiven
med hustru i mantalslängden 1698.
Troligen har vigselnotisen hamnat
under fel årtal?
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Arbetsgruppen Föreläsare/Program
En av arbetsgrupperna som arbetar med planeringen inför Släktforskardagarna 2014 är gruppen
”Föreläsare/Program”.
Det är inte helt enkelt att leta fram
bra föreläsare inom olika ämnen
och att försöka tillgodose alla
möjliga smakriktningar! Vi har
ett tema för släktforskardagarna
”Migration – dåtid, nutid, framtid”,
vilket givetvis kommer att finnas
med bland en del av föreläsningarna.
I gruppen är vi åtta personer med
olika bakgrund och intresseområden, vilket förhoppningsvis kan
medverka till ett varierat urval.
Vi har gått ut och bett våra medlemmar i Värmlands Släktforskarförening om förslag på vilka
föreläsare man skulle vilja höra och
vi har fått massor av svar. En hel
rad föreläsare har vi haft kontakt
med för att höra om deras intresse

att medverka. En del nej har vi
förstås fått. Man kan ju redan vara
uppbokade med annat. En del är
också alldeles för dyra. Vi har ju
ingen stor budget att ta utav. Vi har
haft ett antal möten där vi spånat
och spånat.
En del av våra föreläsare har vi
redan offentliggjort. Kolla på vår
hemsida www.sfd2014.se eller på
facebook. Flera kommer efter hand
att publiceras.
Vi kommer inte att ha lika många
föreläsare, som det vanligtvis
brukar vara. Däremot hoppas vi
att alla som vill komma in på en
föreläsning ska få plats – det brukar
vara ett stort problem. Någon form
av förbokningssystem har vi också
diskuterat, men det är inte heller
helt lätt att få ett bra system.
Vi försöker också att komma med
en del nya idéer. Kanske någon

föreläsning, som inte direkt vänder
sig till redan ”frälsta” släktforskare med syftet att locka andra
besökare till mässan. Något extra
ska vi också försöka få med för
yngre släktforskare. Klart är att
”Unga släktforskare” dvs Patric
Sundell och Fredrik Mejster kommer och tillsammans med dem ska
vi försöka hitta på något.. .vad det
nu kan bli.
En paneldiskussion ska vi också
ha. Den kommer att handla om
DNA – ett hett ämne inom släktforskningen. Det kommer att bli
spännande! Vi kommer också att
ha någon ”intensivkurs” t ex i att
skriva en släktbok.
Vi som är med i gruppen är:
Kjell Hasselroth (sammankallande),
Mathias Nilsson, Margareta Eder,
Kjerstin Tungström, Sonja Skagerud Östlund, Stefan Svensson,
Sune Elestrand och Eva Lejrin.

Eva Lejrin

Sittande fr vänster: Sune Elestrand,
Kjerstin Tungström, Margareta
Eder
Stående fr vänster: Stefan Svensson, Mathias Nilsson, Kjell Hasselroth, Sonja Skagerud Östlund,
Eva Lejrin
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Kallelse till årsmöte
Lördagen den 29 mars 2014 klockan 13.00 hålls årsmöte med
Värmlands Släktforskarförening i Rolf Edbergsalen, Arkivcentrum, Karlstad.

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet anses stadgeenligt utlyst
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justerare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10. Förslag till stadgeändring
11. Motioner till årsmötet
12. Verksamhetsinriktning för 2014
13. Medlemsavgift för 2015
14. Budget för 2014
15. Val av ordförande för 2014
16. Val av ordinarie styrelseledamöter för åren 2014 och 2015. I tur att avgå är
Ann-Greth Carlsson, Anneli Johannesson, Hans Olsson och Lars-Åke Salling.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av redaktörer för VärmlandsAnor och VärmlandsRötter för 2014
19. Val av valberedning för 2014
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas
Efter årsmötet träffas vi i Almqvistsalen för att
umgås och dikutera släktforskning mm. FöreVälkommen
ningen bjuder på smörgåstårta och dryck.

Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har beslutat att föreslå
årsmötet att ta ställning till nedanstående kompletteringar av föreningens stadgar. Kompletteringarna
är skrivna i kursiv stil. Likaså meningar med ändrat innehåll
§4
Medlemskap erhåller den,
som anmäler sitt intresse för föreningens verksamhet och betalar den
årsavgift, som årsmötet fastställer.
Till hedersmedlem kan årsmötet
kalla person som i mycket betydlig
grad bidragit till föreningens verksamhet. Hedersmedlem är befriad
från årsavgifter.
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Förslag till hedersmedlem i föreningen lämnas till styrelsen senast
15 januari tillsammans med motivering samt en presentation av
medlemmen. Förslaget skall delges
medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.
§6
Årsmötet utser ordförande
och högst tio styrelseledamöter.
Styrelsens mandattid är två år,
med växelvis avgång för halva
styrelsen vart år. Ordförandens
mandattid är ett år. Årsmötet utser även redaktör för föreningens medlemsblad samt hemsida.

Redaktörerna är adjungerade i
styrelsen, såvida de ej är ledamöter.
§11
Motion till årsmötet skall
inlämnas till styrelsen senast den
15 januari. Motionen, tillsammans
med styrelsens kommentar, skall
delges medlemmarna i samband
med kallelse till årsmötet.
§16
Förslag till ändringar av
dessa stadgar skall i skriftlig form
inlämnas till styrelsen senast den 15
januari. Stöd av minst 2/3 av de vid
årsmötet närvarande medlemmarna
fordras för en stadgeändring.
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Verksamhetsåret
Föreningens tjugonionde verksamhetsår omfattar tiden 2013-01-01
till 2013-12-31.

Medlemmar

Antal medlemmar 2012-12-31
1457
Nya medlemmar 2013 165
Utträden, avlidna, ej betalt avgift
136
Antal medlemmar 2013-12-31
1486
(Varav familjemedlemmar)
74

Medlemsavgiften

För 2013 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”:
Göran Dour, Karlstad
Vice ordförande: Hans Olsson,
Forshaga
Kassör: Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör Värmlands
Rötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Informationsansvarig: Anneli Johannesson, Hammarö
Materialansvarig (del av året):
Lars-Åke Salling, Karlstad
Programansvarig: Ann-Greth Carlsson, Hammarö
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad
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
Materialansvarig (del av året):
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Redaktör VärmlandsAnor: Åke
Hörnqvist, Hammarö
Layout VärmlandsAnor: Olle Andersson, Karlstad

Årsmötet den 23 mars
2013

Avgående styrelseledamöter var
Gunnar Jonsson, Thore Jansson,
Anita Dagmarsdotter, Eva Lejrin
samt Kurt Eriksson. Omval av
samtliga utom Kurt Eriksson. Ny
styrelseledamot Hans Olsson,
Forshaga (fyllnadsval 1 år). Till
ny ordförande för föreningen valdes Göran Dour, Karlstad. Omval
revisorer, redaktörer samt av valberedningen. Efter årsmötet bjöd
föreningen på smörgåstårta och
många intressanta diskussioner
mellan deltagarna hördes bland
borden. Vid styrelsemötet den 23
mars konstituerade sig styrelsen
enligt ovan.

Styrelsens arbete

Styrelsen har hållit sju ordinarie
protokollförda sammanträden samt
en heldagsplanering med styrelsemöte där föreningens fortsatta inriktning, organisation och
ekonomi diskuterades samt protokollfördes. Organisationen med
uppdelning i olika ansvarsområden
har fortsatt under året och har fungerat mycket bra.
Göran Dour, Anneli Johannesson och Thore Jansson har som
ombud representerat föreningen
vid riksstämman i Köping den 23
augusti.

Programverksamheten

Programgruppen ansvarar för
externa och interna arrangemang,

arrangerande av Släktforskningens
dag, medlemsmöten, medlemsutbildning samt lokalgruppsträffar
med företrädare för föreningens
sju lokalgrupper, allt i enlighet med
föreningens nya inre organisation.
Externa evenemang som föreningen
deltagit i under verksamhetsåret har
varit Klarhälja på Kärnåsen, Borgviksdagen, Kulturveckan i Sunne,
Antikmässan i Ransäter, Skördefesten på Värmlands näs, Arkivens
dag i Karlstad och Årjäng samt Julmarknaden i Forshaga. Släktforskningens dag i mars genomfördes på
Arkivcentrum.
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
Min släkt, Sjukdomar och dödsorsaker, Termer och begrepp i Släktforskningen, Karlstads brand 2 juli
1865, Fader okänd samt Frödings
syster.
Dagträffar har omfattat Glimtar ur
Värmlands historia, Skeppsvrak
i Vänern, Bevara gamla bilder,
Resandekartan – Resandefolkets
kulturminnen samt Gamla begravningsseder.
Släktforskningens dag genomfördes
traditionellt den 16 mars på Värmlandsarkiv där, utöver arkivinstitutionerna, även DIS-Norge deltog.
Mette Gunnari höll föredrag om
Folketellinger og kirkeböker och
Olle Nilsson från Värmlandsarkiv
om Trossnäs fält – människor och
miljöer i regementets historia. Två
mycket välbesökta föreläsningstillfällen denna dag.
Lokalgruppsträffar med representanter från våra sju lokalgrupper
11
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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.

Projekt

Kyrkoboksregistrering VKBR
- 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
tidigare utgivna församlingar.
F A Boltzius brevsamling - Registreringen av brevsamlingen vid
Värmlands Museum har under året
upphört.

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

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

Redaktionsgruppen

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

VärmlandsAnor

Som vanligt gav vi ut fyra nummer under 2013. Tre av utgåvorna
omfattade 28 sidor vardera, medan
tidningen i december utvidgades till
ett jubileumsnummer (30 år), med
en reprisering av lärorika artiklar
ur äldre årgångar. Totalt omfattade
det numret 76 sidor och trycktes i
3000 exemplar.
Under hösten meddelade tyvärr vår
förnämlige layoutare, Olle Andersson, att jubileumsnumret skulle
bli det sista med hans signatur. Vi
har sökt med ljus och lykta för att
hitta en ersättare. I dagsläget ser
det dock mörkt ut. Förmodligen
måste vi köpa dessa tjänster externt,
vilket kommer att kraftigt fördyra
framställningen av tidningen. För
att i någon mån begränsa kostnadsökningen har styrelsen beslutat att
VärmlandsAnor fr.o.m. 2014 skall
minska antalet sidor från 28 till 24
per nummer.
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Två bilder från släktforskningens dag 2013

förklarade. “Månadens länktips”
har fortsatt, vilket förhoppningsvis
ska få besökarna att upptäcka nya
hjälpmedel i sin forskning.
Flytten till eget webbutrymme hos
företaget one.com har fungerat
bra. Flera av deras applikationer
används nu på vår hemsida, bl.a.
Fotoalbum och Kontaktformulär.
Under året har även en egen hemsida för Släktforskardagarna 2014
skapats. Denna ligger på en server
som tillhandahålls gratis av Sveriges Släktforskarförbund.

fler övergår till att distribuera sina
medlemstidningar via internet med
hjälp av PDF-filer. Vi har beslutat
att avsluta tidningsutbytet med
dessa föreningar.
Flera av föreningens medlemmar
leder studiecirklar på olika platser,
antingen i externa arrangörers regi,
eller inom föreningens/lokalgrupps
verksamhet. Även som fadder eller
kontaktman för föreningen DIS
finner man medlemmar i VSF.
Slutligen har ett mycket stort antal
släktforskarfrågor per brev, telefon
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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 Kvarntorp i Deje samt besök på von Echstedtska gården i Kila.

Utlokaliserade
styrelsemöten

Bergsgården i Skived samt von
Echstedtska gården i Kila.
Utbildning av föreningsmedlemmar som tjänstgjort som jour på
Värmlandsarkiv har genomförts i
januari.
Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har
genomförts vår och höst.

Ekonomi

Ett verksamhetsår med underskott
i verksamheten, främst beroende
av satsningen på ett jubileumsnummer av VärmlandsAnor nr 4.
Medlemsantalet fortsätter att öka
vilket är glädjande. Föreningen
har god ekonomi som möjliggör
fortsatt satsning på utveckling av
den värmländska släktforskningen. Under året har projektet med
släktforskardagarna 2014 startats.
Redovisningen av resultatet för
detta kommer att ske vid 2014 års
resultat.
Resultaträkning bifogas verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår att årets underskott 26 833:01 tas från ändamålsbestämda medel på 28
130:00 och läggs till balanserat
resultat och överförs i ny räkning.

Slutord

Organisationen har under det
gångna året fortsatt sin verksamhet i samma form som tidigare år.
Utöver det har vi parallellt haft en
organisation för att hantera Släktforskardagarna 2014.

Resultaträkning 2013
210 009
16 614
40 165
1 000
0
1 508

2012

206 791
26 143
47 675
1 000
5 000
0

Budget
2014

269 296

286 609

279 000

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

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

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

70 000
110 000
3 000
4 000
35 000
10 000
5 000
0
31 000
11 000

Summa kostnader

299 422

256 625

279 000

3 293

5 173

0

-26 833

35 157

0

Intäkter

2013

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

Summa intäkter
Kostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat

Kontakten med våra medlemmar
och allmänheten har varit livlig
under året. På våra möten på Värmlandsarkiv och jourverksamheten
möter vi ständigt nya intresserade.
Även genom vår tidning VärmlandsAnor och vår hemsida VärmlandsRötter ser vi att intresset för vår
verksamhet är betydande.
Vår medverkan vid olika evenemang runt om i länet främst under
sommaren har varit viktig för våra
möjligheter att föra ut vår verksamhet till allmänheten.
Även hos våra lokalgrupper i Arvika, Filipstad, Grums, Kristinehamn, Hagfors, Sunne och Säffle
har intresset för mötesverksamheten ökat under året. Lokalt har
också våra sockenombud haft en
viktig roll.

212 000
27 000
40 000
0
0
0

Förberedelserna inför Släktforskardagarna 2014 har varit omfattande och när vi går in i det
nya året har vi kommit långt i det
arbetet.
Vi ser framtiden an med tillförsikt
inför verksamhetsåret 2014.
Karlstad i februari 2014.
Styrelsen för Värmlands Släktforskarförening.
Göran Dour
Hans Olsson
Gunnar Jonsson
Thore Jansson
Eva Lejrin
Ann-Greth Carlsson
Lars-Åke Salling
Anita Dagmarsdotter

(med avvikande mening om
ingressen i punkten programgruppen)

Anneli Johannesson
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Verksamhetsinriktning 2014
Under verksamhetsåret 2014 kommer det dominerande inslaget att
vara Släktforskardagarna 2014 som
genomförs sista dagarna i augusti
månad på Karlstad CCC. Projektet
kommer att ta mycket tid i anspråk
för våra aktiva med förberedelser
och avslutningsarbete under hela
året. Vi tror att detta evenemang
kommer att bli ett stort lyft för föreningen. Vår verksamhet tydliggörs
över hela landet så att vi får flera
medlemmar och kan utöka våra
aktiviteter.
Samtidigt som föreningen är upptagen med nämnda projekt måste vår
ordinarie verksamhet pågå med i
stor sett samma medlemmar involverade. Jour på Värmlandsarkivs
forskarsal pågår i samma omfattning som tidigare. De kontaktytor
vi har för våra medlemmar och
allmänheten är öppna som vanligt. Tidningen VärmlandsAnor
utkommer som tidigare med fyra
nummer under året. Förutom vår

hemsida VärmlandsRötter har
vi nu även sfd2014.se som är en
speciell sida för Släktforskardagarna 2014. Vi har också startat
en sida på Facebook under namnet Släktforskardagarna 2014.

Sunne och Säffle är en viktig del av
verksamheten som vi bistår.

I samband med Släktforskardagarna
lanserar vi Värmlands Kyrkoboksregister utgåva tre. VKBR3 som
vi kallar den är framtagen av våra
medlemmar efter ett omfattande
registreringsarbete.

Vi kommer också att ha en erfarenhetskonferens för våra sockenombud vilka är mycket viktiga
för oss.

Den programverksamhet vi bedriver på Värmlandsarkiv under såväl
dagtid som kvällstid är i stort redan
färdigplanerad när vi går in i det
nya året. På Släktforskningens Dag
den 15 mars kommer vi att möta
allmänheten på Stadsbiblioteket i
Karlstad och Biblioteket i Forshaga
samt ett antal bibliotek ute i länet
genom våra släktforskargrupper.
Våra lokala släktforskargrupper
som finns i Arvika, Filipstad,
Grums, Hagfors, Kristinehamn,

Som vanligt satsar vi på att under
sommaren finnas med på ett antal
evenemang ute i Värmland.

I september efter Släktforskardagarna startar avvecklingsarbetet
efter projektet och samtidigt går vi
igång med en intern genomlysning
av föreningens verksamhet. Det
handlar då om att ta till vara vunna
erfarenheter för att föra föreningen
vidare in i framtiden.

SVAR byter namn!
Det verkar vara ”inne” nu att göra
om webbsidor, på olika vis, så att
man inte känner igen sig. Nu tänker
jag på Genealogiska Föreningen,
Familysearch och Ancestry, den
senare verkar i stort sett ändrad
varje gång jag tittar på den. Och
Riksarkivet/SVAR är inte sämre.
Helt plötsligt i slutet av september
såg allt annorlunda ut, och det
välkända namnet SVAR ska tydligen försvinna och helt ersättas med
Digitala Forskarsalen. Startsidan är
helt ny, och därifrån kan man söka
i både SVARs material och i NAD,
och det fungerar väl ganska bra.
Där finns under Specialsök och
Ämnesområden länkar till de vanligaste dokumenten, som man
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behöver. Ämnesområdet Skatter
innehåller t.ex. Stockholms mantalslängder, som var svåra att hitta
förut. Om man däremot söker litet
ovanligare material kan det bli
invecklat. Jag ville titta på de scannade Bergstingsdomböckerna för
Värmland, som jag vet finns under
Bergskollegium, Advokatfiskalens
arkiv. Jag sökte då på Digitala Forskarsalens sökmotor på Bergskollegium, och fick 433355 träffar på
Kommerskollegium, men den 17:
e av dessa var Bergskollegium,
och därifrån kunde jag leta mig
vidare.
Om jag däremot tittade på en av
länkarna till Kommerskollegium

så kom först en lång historik, fylld
av html-kod, och sedan ett större
antal länkar till olika avdelningar
inom detta kollegium, vilket inte
var vad jag sökte... En sökning
direkt i NAD gav ungefär samma
resultat.
Så denna omgörning av SVAR:s
hemsida är inte helt lyckad, men
man vänjer sig kanske. Men måste
det vara så krångligt att söka ovanligare material?
En alfabetisk lista över ingående
databaser kanske skulle vara till
hjälp, även om den blev lång. Den
kunde ju vara indelad i olika avsnitt
för olika begynnelsebokstäver?
Saxat ur Vi Släktforskare - 2013/3
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Ordföranden har ordet
Så har vi bara ett halvår kvar till
att vårt stora evenemang Släktforskardagarna 2014 går av stapeln.
Det kan verka vara en lång tid, men
alla involverade har många frågor
att klara av i dessa dagar. Förberedelserna har vid det här laget pågått
i ett och ett halvt år. Men under de
sista dagarna av augusti månad så
smäller det…
Intresset för släktforskning är i
ständigt ökande vilket tydligt märks
i media. Sveriges Radio P4 Värmland arbetar med en programserie
i ämnet som sker i samarbete med
vår förening samt våra samarbetspartner och kommer att sändas
under vintern/våren 2014. Det är
ett stimulerande arbete för oss att
medverka i.
För ett tag sedan såg jag att Lasse
Åberg varit med på Stjärnorna på
slottet. Då mindes jag att att han
varit med i programserien Vem
tror du att du är. När jag såg det
programmet hajade jag till då
jag tyckte mig känna igen delar
av anorna. Efter kontroll visade
det sig att att vi är sjumänningar
Lasse och jag. Vi stammar båda
från en lång rad av hammarsmeder
som hette Hammarström och upphovet till dessa var en präst som
drev bergsbruk i Skinnskattebergs
socken. Han var en så pass intressant person att det skrivits bok om
honom, Ericus Petri Sudermannus
i Skinnskatteberg - en studie i bruk
och missbruk av kyrklig och världs-

lig makt. Författare är B. Folke
Pettersson. Det är inte så vanligt att
jag hittar böcker om mina förfäder
och det var en intressant läsning då
boken kom.
Denna präst hette egentligen Erik
Pedersson vilket då på latin blev
Ericus Petri och Sudermannus kom
sig av att han var från Södermanland. Han kom från en välbärgad
familj i Nyköpingstrakten och hans
far var en herreman vid namn Per
som hade en okänd relation till
kungasläkten Vasa vilket Ericus
hade fördel av under sin uppväxt,
utbildning och yrkesverksamma
liv. Han utbildades vid Strängnäs
domskola, universitetet i Uppsala
och tog magisterexamen i Rostock,
Tyskland. Ericus studier bekostades
av hans anonyme välgörare. Efter
hemkomsten hade han enklare tjänstgöringar som skrivare i kungens
kansli innan han prästvigdes år
1588 och blev Kaplan i Nås församling i Väster-Dalarna. 1598 fick
han med Kung Karls nådiga bifall
kyrkoherdetjänsten i Skinnskatteberg. Nu med förbättrade villkor
kunde han anlägga en hammarsmedja och skaffa sig en egendom
som kom att kallas Prästbyn.
Som präst gick det bra för Ericus
och redan 1593 fick han förtroendet
att vara med vid Uppsala möte och
var en av undertecknarna av beslutet. Uppsala möte betecknar den
lutherska reformationens slutliga
stadfästande och konsolidering i

Sverige. Han var också en av de
första prästerna i landet som fick
föra kyrkböcker över födda och
döda i församlingen.
Det gick bra för Ericus även på det
mera världsliga delen av livet med
familjen, hammarsmedjan och egendomen. Tidvis hade han det hett om
öronen med en hel del konflikter
med bergsmän, biskop, domkapitel
och andra, men det redde han ut. En
tid var han till och med avstängd
från sitt ämbete. Efter att ha levt allt
detta spännande liv avled han 100
år gammal år 1647. Han hade redan
år 1631 utsett sin styvson till vice
pastor och själv till stor del suttit
”liber laborum” på sin gård.
Detta var en enkel sammanfattning
av min tolkning av boken. Där
skrivs inte rakt ut men man kan
uppfatta att det anses föreligga ett
släktskap med kungaätten Vasa.
Jag tänker i alla fall inte göra några
anspråk på att få bära konungariket
Sveriges krona.
Av detta om Ericus fanns inget i
det nämnda TV programmet Vem
tror du att du är, trots tillgång till
omfattande forskarresurser i bakgrunden. Vad jag minns åkte teamet
till USA och träffade några personer från en utvandrad släktgren.
Inget som gjorde några avtryck på
mig i vart fall. Kanske ett utryck för
skillnaden på betraktelsesätt mellan
journalister och släktforskare.
Göran Dour
Ordförande

Livsfarligt yrke

Notis i Hudiksvalls Posten 27 juni 1877:

Midsommardagen råkade kolaren
Lars Petter Ahlbom från Glafwa
socken i Wermland nedfalla i en
wid Åwiks ångsåg warande kolmila, hwarwid han erhöll ganska
allwarsamma brännskador. Karlen,

som är 52 år gammal, wårdas å
lasarettet. För fjorton dagar sedan
inträffade en dylik händelse wid
Forsa ångsåg. Det will häraf synas, som om tillwägagåendet wid
kolningen ofta wore förenadt med

lifsfara och derför påkallade en
större uppmärksamhet från wederbörandes sida.
Saxat ur Ursprunget, medlemstidning för Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening.
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Arvika

Vårens program 2014
Forskarjour på biblioteket den tredje tisdagen i varje månad, januari till maj mellan 15 00–19 00.
Lördag 15 mars kl 10 00–14 00
Måndag 7 april kl 17 00		
Måndag 5 maj kl 17 00		
Måndag 2 juni kl 17 00		

Filipstad

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och den sista lördagen i varje månad med
start den 25 jan. På onsdagarna är jourtiden 16 00 – 18 00 och på lördagarna 11 00–13 00.
Lördag 15 mars kl 11 00
Torsdag 27 mars kl 18 15

Grums

Karlstad

Släktforskningens dag, Biblioteket, Arvika
Frågor och diskussioner
Program inte bestämt
Aktuellt inför hösten. Frågor och diskussioner

Släktforskningens Dag, Biblioteket
Från svedjebruk till bruksdöd, Torgny Låås, Biblioteket

Tisdag 18 mars kl 18 30		
Medlemmar berättar om sin forskning
Tisdag 15 april kl 18 30		
Program ännu ej fastställt
Föreläsningslokal Grums bibliotek, 2:a våningen

Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16 00 – 19 00 under perioden 9/1–8/5.
Lördag 15 mars kl 10 00–16 00
Torsdag 10 april kl 18 30
				
Måndag 12 maj kl 14 00

Släktforskningens dag, Stadsbiblioteket, Karlstad
Militär verksamhet i Värmland från år 650 till 2000,
Thomas Lövgren. Arkivcentrum, vån 7
Picnic och guidad tur i Stadsträdgården

Kristinehamn

Forskarjour på biblioteket den andra tisdagen i varje månad 14 00–17 00,
perioden jan- maj.
Lördag 15 mars kl 11 00–14 00
Tisdag 25 mars kl 19 00		
Tisdag 29 april kl 19 00		
Tisdag 20 maj kl 19 00		

Sunne

Släktforskningens dag, Biblioteket, Kristinehamn
Sjukdomar under 1000 år, Anders Överby
Söka släkt i USA, Elisabeth Thorsell
Fritt valt ämne

Forskarjour på biblioteket den andra lördagen i varje månad kl 11 00–14 00 och 4:e
torsdagen kl 13 00–17 00 under perioden 11/1 till 10/5.
Lördag 15 mars kl 11 00-14 00 Släktforskningens dag, Biblioteket, Sunne

Säffle
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Lördag 15 mars kl 10 00-15 00 Släktforskningens dag, Biblioteket, Säffle
Måndag 31 mars kl 19 00
Adelssläkter på Värmlandsnäs, Rickard Svensson
Måndag 28 april kl 19 00
Diskussionskväll
Måndag 26 maj kl 19 00
Programmet inte fastlagt ännu
Reservation för vissa ändringar. Kolla därför på föreningens hemsida
Platsen för samtliga träffar är biblioteket.
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Med knektarna hemma och i fält
En bok av Mats Johansson - recension
År 2012 utkom boken ”Hannibals
eld” där Mats Johansson skildrade
soldaterna för hemmanet Lönnskog
i Långseruds socken i Värmland,
som tillhörde Nordmarks kompani
av Närke-Värmlands regemente
under perioden 1689 till 1754.
Genom soldaterna från en värmländsk rote så skildras bygdens,
kompaniets, regementets och Sveriges historia ur ett mikroperspektiv.
Formen är lätt dramatiserad. I brist
på källor som brev och dagböcker
så tecknas soldaternas personligheter med viss fantasi baserad på
de historiska källornas vittnesbörd.
Samtidigt så skildras den stora
historien med hjälp av allmän- och
militärhistorisk litteratur.

Om dramatiseringen kan man ha
olika åsikter – om soldaterna under
slutet av 1600-talet och början av
1700-talet vet vi föga mer än namnet och möjligen de detaljer som
funnits värda att teckna ned i de
militära rullorna. Nu har inte Mats
Johansson tagit ut svängarna mer
än att han givit soldaterna och deras anhöriga rent allmänmänskliga

egenskaper. Men det handlar om
ett levandegörande. Det är i regel
tydligt var faktaupplysningarna
slutar och fiktionen tar vid, men
några fler fotnoter kring detta hade
nog jag önskat mig.
Nu har fortsättningen av verket om
knektarna från Lönnskog kommit.
Mellan 1754 och 1790 så är det längre mellan krigen än på 1600-talet,
men snart kommer Sverige att bli
indraget i den kraftmätning mellan
de europeiska stormakterna som
brukar kallas för Sjuårskriget eller
Pommerska kriget i historieböckerna. Soldaten Erik Persson Löhn når
den pommerska krigsskådeplatsen
och dör i Stralsund 1759.
Soldaten Per Mattsson Lönn
(efternamnet stavas olika)
får bara ett år som soldat
för Lönnskog eftersom han
bedöms som ”svagsint”, det
är troligt att han hade någon
form av begåvningshandikapp. Hans tid som soldat blir
kort men genom att han tillbringar sitt liv på samhällets
verkliga skuggsida, där han
blir vallhjon och betecknas
som ”usling” får även hans
livsöde visa på en viktig aspekt av 1700-talsmänniskornas verklighet.
Anders Persson Lön antas
1785 till soldat för Guttarbol
i Sillerud men blir snart förflyttad till Lönnskogs rote.
Hans soldattid sammanfaller
med Gustav III:s krig mot Ryssland
och Danmark 1788-90 och Anders
Persson Lön överlever inte detta
krig. Han avlider på sjukhuset i
Porrassalmi i Finland den 23 juni
1790, knappt två månader före
freden i Värälä. Kapitlet om Anders
Persson Lön blir bokens längsta
eftersom Nordmarks kompani och
Närke-Värmlands regemente är

Mats Johansson: Lön från
Skogane. Löntorpet Produktion,
Kil 2013. 357 sidor. ISBN 97891-980120-1-9. Kostar 180 kronor
+ frakt 35 kronor. Beställes från
författaren via hemsidan www.
lontorpet.se eller via postadress
Björkvägen 25, 665 31 Kil eller
telefon 0554-317 16.

inblandat i flera viktiga skeden
under krigen. Skildringen av norrmännens ockupation av Åmål
1788 väckte minnen hos anmälaren
eftersom jag skrev min första lokalhistoriska artikel om detta krig och
byggandet av skansen vid Södra Ed
i Kila i samband med 200-årsminnet av detta krig, som aldrig riktigt
blev av.
Mats Johansson lyckas väl i sin
ambition att skildra både den stora
och den lilla historien. Genom att
kyrkobokföringen är bättre för
denna period än vad den är för den
period som skildrades i ”Hannibals
krig” så kan också personskildringen bygga på en säkrare grund.
Många av oss har en eller annan
soldat i antavlan och många har
prövat att leta i militära rullor för
att söka mer information om dem.
Den militärhistoriska litteraturen
kan ibland vara svårtillgänglig och
ålderstigen – Carl Otto Nordensvans
regementshistorik är mer än 100
år gammal, men hela berättelsen
om soldaterna Lön har bra flyt
och det är lätt att följa med oavsett
läsarens förkunskapsnivå. Boken är
framställd genom en nättjänst och
mycket väl korrekturläst. Boken
ger utbyte inte bara för den som
har sina rötter i det område där
soldaterna Lön levde och verkade
utan var och en som vill förstå hur
förfädernas liv i det lilla påverkades
av den ”stora historien”.

Carl-Johan Ivarsson
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Nya medlemmar
Sedan förra gången vi presenterade nytillkomna medlemmar har det gått nio månader och under den tiden har
föreningen utökats med 111 släktforskare. Hur många som fallit ifrån återstår att se. Det brukar visa sig när
medlemsavgiften skall betalas.
Arvika

Borgvik

Anders Johansson
Gunilla Gustafsson
Solveig Carlsson
Björn Midböe
Andreas Blomgren
Birgitta Björling
Marianne Byfält- 		
Nordqvist
Nils Petter Tveten
AnneMari Larsson

Jakobstad Magnus Boqvist

Lysvik

Bertil Aronson

Järfälla

Molkom

Åsa Bergman
Mary Fallberg
Jan Olsson

Karlskoga Agnetha Bergman
Karlstad

Karin Didriksson

Dala-Floda Bo Thunberg
Deje

Yvonne Tedfelt
Jenny Brolin

Djursholm Tony Magnell
Edsvalla

Kenneth Theiler
Rebecca Lindström

Filipstad

Liselotte Karlsson
Sten Eriksson

Forshaga

Frölunda

Kerstin Börsholm
Marie Martinsson
Hasse Skoglund
Bengt Pettersson
Ulla Eriksson
Margaretha Hjorth

Grums

Britt Lööf
Eva-Lena Edström
Hans Edström

Hagfors

Pia Törnkvist
Anders EkelundKarlsson
Cecilia Ekelund

Hallsberg Majken Kumlin
Hammarö Kristina Elmlund
Ulf Johansson
Anette Karlsson
Henån
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Jan Olov Nilsson

Britta Nyberg
Gunnar Andersson
Medborgarskolan
Inga-Lisa Anderson
Stefan Svensson
Göran Elgh
Elsie Holmberg
Birgitta Johnsson
Lena Malmberg
Christer Mellroth
Barbro Järliden
Alf Göran Bengtsson
Lisa Oulie
Jan Franzén
Bengt Arvidsson
Elisabeth Björkman
Åke Klasson
Björn Magnusson
Ingegärd de Maré

Kil

Mats Olofsson
Lars-Göran Larsson

Kristinehamn

Lennart Sundström
Eva Bystedt
Berit Skoglund
Mariette Westerlund
Åke Englund
Barbro Ljung
Inga-Lill Södergren
Gunilla Carlsson
Lilian Stridh
Karl Erik Stridh
Berith Sande
Ulf Nordholm
Monika Lundell
Kenneth Lundell

Fågelmara Henrik Einarsson
Glanshammar

Eva Ragnarsson

Norrköping Olle Olson
Nykroppa Siv Fallqvist
Nynäshamn Hans Lager
Oskarshamn Anders Rapp
Oslo

Bente Sabel

Skoghall

Per-Erik Magnusson
Lennart Wallmenius

Stockholm Tom Plenningsköld
Storfors

Storfors Kommun

Stöllet

Henrik Liliedahl

Sundsvall Leif Jonasson
Säffle

Mats Wenneberg

Sävedalen Elise Pihl
Trollhättan Bengt Clement
Täby

Carl Sundqvist

Uddevalla Anna Lindén
Vallentuna Eva Lundgren
Västerås

Dan Haglund
Eva Lejdin

Västra
Frölunda

Aslaug Myhrberg

Växjö

Kerstin Håkansson
Ulf Larsson

Årjäng

Knut Sjögren
Laila Nilsson
Britta Nilsson
Lennart Andersson

Köping

Lena Ljunggren

Lidingö

Anders Olsson
Gerhard Magnusson

Örebro

Tommie Carlsson
Sven Luthman

Lier

Arne Syverstad

Örskog

Einar Landmark
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Amerikabrev
Amerikabrev är ett välkänt
fenomen. Miljoner brev och
brevkort måste ha korsat Atlanten och förbundit de utvandrade
med sina släktingar i Sverige.
Huvuddelen har säkerligen skattat åt förgängelsen.
I höstas kom ett mejl till redaktionen från Olle Olsson, en av
våra medlemmar. Han har sammanställt en stor samling amerikabrev skrivna mellan 1907 och
1973. De fanns hos hans mormor
Charlotta Pettersson, som blev
96 år gammal. Hon var född i
Lungsund, bodde senare i Ölme
och Kristinehamn och som änka
hos dotterns familj i Norrköping.
Breven är från syskon och kusiner
till Charlotta, som utvandrat till
USA och Canada. Med undantag
av några från 1930-talet så finns
Charlottas svarsbrev inte med av
begripliga skäl.
Boken består till sin huvuddel
av kopior av originalbreven, ett
fåtal är transkriberade, i övrigt
får man läsa breven i originalens
handstilar. Den som vill se vad
dessa amerikabrev berättar om
har här en möjlighet.
Olle Olsson har skänkt ett exemplar till vår förening för att ge
möjlighet för övriga medlemmar
att titta i den. Vi har placerat den
i vår bokhylla i forskarsalen på
Arkivcentrum.
För den som är intresserad av
att köpa den, kan nämnas att
priset är 100 kr + porto samt att
den kan beställas hos olle.olsson8@comhem.se
					

Bengt Nordstrand.

Tössbo härads domböcker 1613-1675
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har nyligen gett ut
den renskrift som Elsa Sjödahl
upprättat för Tössbo härad åren
1613-1675 och omfattar socknarna
Edsleskog, Mo, Fröskog, Åmål,
Tösse, Tydje och Ånimskog.

Boken är på 355 sidor och priset
är ca 500 kr. Den kan beställas av
Gudrun Rydberg, tel. 070-3742327
eller via e-post:
gudrun.rydberg.le@telia.com.

Oäkta barn !??
Skånes Genealogiska Förbund har
sedan ett antal år hållit på med att
samla in uppgifter om oäkta barns
fäder ur olika källor, vilket ju är
mycket lovvärt.
Nu håller Kronobergs Genealogiska Förening på med ett liknande
projekt. Man har i sin databas
möjlighet att plocka fram de barn,
som inte har någon angiven fader.
Men sedan gäller det ju att hitta
denne och då är det lite svårare att
vara systematisk. Viktiga källor är

förstås domböcker, kyrkoräkenskaper och kanske små anteckningar
i husförhörslängden. Kanske har
någon piga vägrats tillstånd till
lysning för någon dräng. Tittar man
då på henne, så hittar man kanske
att hon har ett barn, som han antas
vara far till.
Tillfällighetsfynd av alla de sorter
kan innehålla uppgifter som löser
ett sånt här problem.
Saxat ur KGF-Nytt nr 123,
			
december 2013

Ny tidskrift på gång
Nu kommer Släkthistoria, den nya
tidningen för alla som är intresserade av släktforskning.
Här finns artiklarna om hur man
letar i arkiv, på nätet, via databaser

Nu är det ett bra tag sedan jag ”puffade” för vår innehållsrika hemsida.
För nytillkomna medlemmar vill
jag varmt rekommendera ett besök.
En av de många matnyttiga flikarna
har beteckningen ”Forskartips”.
Där hittar du bl. a. en förteckning
över mycket kvalificerade värmländska släktforskare och deras
forskningsområden. Den enligt
min mening mest innehållsrika

– och hemma i byrålådor och fotoalbum.
Första numret utkommer i början av
2014 och sedan varannan månad.
Saxat ur Vi Släktforskare

delen hittar du om du klickar på
ordet ”Värmlandssida”. Där finns
mängder av uppgifter om socknarna i Värmland och inte minst
en förteckning över litteratur som
berör resp. socken.
Om du vill få reda på vilka böcker,
som recenserats i vår tidning skall
du klicka på ordet ”boktips”
					

Åke Hörnqvist
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Ur andra medlemsblad

Nr 183

Värmlänningar
AnRopet 2013:4
(StorStockholms Genealogiska
Förening)
Några svenska brudpar i St. Jacobi
församling i Riga 1668-1704 av
Karin Uhrvik: borgardottern Engel
Helena från Karlstad vigd 1698-0825 med Erik Holmberg.
An-Språket 2013:3-4
(Folkare Släktforskarförening)
Två romaner för släktforskare av
Gösta Söderberg: recension av
Lars Anderssons romaner om byn
Hedås. Gustaf född i Nyed Värmland och avliden i Grytnäs Dalarna
av Birgitta Larhm: Gustaf Pettersson född 1839 i Reparetorp.
Dalfolk 2013:4
(Släkt-, Hembygds- och Emigrationsforskarföreningen DALFOLK)
Tre dalkarlar saknade efter olycka
i Gävle skärgård av KHL: vid olyckan 1857-09-08 drunknade även
Per Jonsson från Sunne och gifte
mannen Olof Olsson från Lysvik.
KLGF-bladet nr 89
(Kalmar läns Genealogiska Förening)
Amerikaner i Ingemundebo av Lars
Bengtsson: bla Mary Dahlberg
(1860-1922) från Värmland.
Släkt och Hävd 2013:4
(Genealogiska Föreningen)
Uppdragsforskning hjälper till att
återknyta familjebanden av Mats
Lönegren: bl a Lars Christophersson född 1822 i Västra Fågelvik.
Slaekt & Slekt 2013:4
(Solör Slektshistorielag)
Anna Johannesdotter född 1886
i Åskogsberg, Östmark. Ingrid
Larsdotter Liitiäinen född 1762 i
Juberget, Södra Finnskoga. Henrik
Mickelsson Honkainen född 1717 i
Järpliden, Södra Finnskoga.
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Strödda Annotationer nr 50
(Släktforskarblad för Örebro län)
En Anna bland många andra av
Marie Esplund-Lynn: Anna Bengtsdotter i Kolerud, Nyskoga född
1795 i Nysund.
Ättlingen 2013:2
(Skövde Släktforskarförening)
Min morfars far – sotaren och
atleten Carolus Mauritz Sager av
Ylva Sager: död 1935 i Molkom
Östemtingen nr 55
(Östra Ämterviks Hembygdsförening)
Amerikafinnar och Skacksjöfinnar
av Alf Folmer..

Övrigt
Anbudet 2013:4
(Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening)
Hjälpande kvinnor av Anne-Lie
Holmström och Gunnel Ljunggren:
om jordegummor.
Anno Domini nr 63
(Nora Släktforskare)
Svedjefinnarna av Nils Holmdahl.
Bäfvernytt 2013.4
(Härnösands släktforskare)
Byn, gården och människan under
1800-talet: Referat av Kalle Bäcks
föredrag i Köping.
KGF-Nytt nr 123
Arkivtips för släktforskare av Mats
Lönegren.
Runslingan 2013:4
(Upplands Släktforskarförening)
Det svenska postväsendets villkor under stormaktstiden av Berit
Sjögren.
Släkttavlan nr 60
(Staffanstorps Släktforskarförening)
Våra gamla svenska mått

Wilhelm var gift med min morfars äldsta syster Manda (för
hennes anor, se antavla nr 135).
Wilhelm föddes på Fjällbäck
i hemmanet Öjersbyn i Västra
Fågelviks socken, som barn nr
tre i en syskonskara på nio.
Tre av hans syskon emigrerade,
två bröder till USA och en syster
till Norge. En tredje bror vistades i USA åren 1905-1908. De
två bröder som blev kvar i USA
antog namnet Field.
Wilhelm och Manda bodde på
Nyhem i hemmanet Flötane, en
av granngårdarna till min mammas föräldrahem. Nyhem var
från början ett torp som hette
Berget och i samband med Laga
Skifte i Flötane, flyttades det från
Öjersbyn till Flötane och bytte då
namn till Nyhem.
Ulla Hansson
Valla Torpelund
545 93 Töreboda
uahan@telia.com

Tidningen 17:4
(Swedish Genealogical Society of
Minnesota)
Swedish Naming Patterns av John
von Walter.
Ättlingen 2013:2
(Skövde Släktforskarförening)
Petter Wångberg, kontributionsräntmästre – vem och vad är det?
Av Ulf Borg

f 26/8 1794

VF, Sundsbyn

Ägare

f 17/11 1844

f 2/1 1760, VF, Sundsbyn

f 28/3 1766, VF, Stommen

Engelbrektsdotter, Sigrid

g 7/4 1787, Västra Fågelvik

d 1/7 1795, VF, Sundsbyn

VF, Öjersbyn

Hemmansägare

f 13/4 1872

5

Jon

Ägare, kyrkvärd

f 22/12 1816

VF, Flötane

d 12/12 1901

VF, Flötane, Nyhem

g 28/7 1900

Västra Fågelvik

Eriksdotter

Amanda Kristina

f 26/12 1782, VF, Upprann

f 23/11 1778, VF, Lössbyn

Andersdotter, Marit

g 25/3 1808, Västra Fågelvik

d 7/2 1837, VF, Flötane

d 7/1 1843, Holmedal, Bergerud

Andersdotter, Ingrid

Andersson, Anders

d 23/4 1899

22/5 2012

7

VF, Öjersbyn, Fjällbäck VF, Flötane, Väststugan d 3/3 1875, Holmedal, Bergerud

f 2/5 1725, Holmedal, Munstad

Ersson, Anders. Bonde 21/4 1720, Holmedal, Häljebyn - 24/7 1782

23/3 1736, Holmedal, Pikstad - 27/12 1817

26/2 1735, Holmedal, Häljebyn - 17/5 1809

15 20/3 1758, Holmedal - 6/9 1819, Holmed.Bryngelsdotter, Karin 10/3 1720, VF, Flötane - 11/7 1778, Holmedal

Andersdotter, Anna

Bryngelsson, Clas

Andersdotter, Marit

23/1 1758, Holmedal - 17/12 1835, Holm.Engelbrektsdotter, Marit 6/12 1730, Holmedal, Kroken - 29/8 1798

14 9/3 1759, Holmedal, Helgesbyn

f 11/7 1729, Holmedal, Bergerud

f 26/7 1794, Holmedal, Stallarebyn

g 12/5 1820, Holmedal

c1710 - 27/11 1771, VF, Upprann
c1709, VF, Stenbyn - 30/3 1773, VF

1723/1729 - 18/4 1801, Holmedal, Bergerud

Nilsson, Halfvard. Ägare

c1705 - 23/4 1777, VF, Nästeviken
c1709/1712 - 1/3 1787, VF, Upprann

d 18/3 1899

f 16/1 1821

f 13/6 1846

Halfvardsson, Nils. Bonde

Andersdotter, Elin

Svensson, Jon. Danneman

(f) 24/10 1793, Holmedal, Bergerud 8/1 1760, Holmedal - 9/1 1829, Homedal Andersdotter, Marit

Nilsson, Anders. Bonde, kyrkvärd

13 Se nr 21

Jonsdotter, Karin

Se nr 20

Tholsson, Anders

12 f 5/10 1754, Töcksmark, Stenbyn

Jonsdotter, Ingrid "Ingjerd"

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

Eriksson, Anders

c1702 - 5/10 1764, VF, Nästeviken

6/5 1719, VF, Öjersbyn - 18/12 1800, VF

Ersson, Amund. Nämndeman

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

Amundsdotter, Anna

c1713 - 29/11 1761, VF, Viker V
26/8 1723, VF, Risviken - 26/1 1785, VF

Classon, Bryngel. Bonde

Ingerid "Ingjerd"

Lovisa

Torstensson, Erik

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

Ersson, Anders

c1707 - 15/7 1781, VF, Lössbyn
c1710 - 27/11 1792, VF, Lössbyn

Bryngelsdotter, Britta

Andersdotter

Jonsdotter

6

Håkansson, Jon. Bonde

Amundsdotter, Gunilla c1730, TM, Dalen - 5/1 1791, TM, Stenbyn

Andersson, Thol 29/9 1723, TM, Stenbyn - 16/9 1802, TM, Stenbyn

10 16/12 1751, VF, Lössbyn - 27/6 1834, VFOlsdotter, Ingeborg

Jonsdotter, Karin

1/1 1753, Töcksmark - 5/3 1796, VF

Tholsson, Anders

c1707 - 3/7 1748, Töcksmark, Skrädene

c1698, Töcksmark - 1755, VF, Stommen

c1698 - 31/1 1773, VF, Flötane

c1687 - 8/9 1750, VF, Flötane

TM=Töcksmark

VF=Västra Fågelvik

Orter i (S) län om inte annat anges

VF, Flötane, Väststugan Holmedal, Bergerud

g 16/1 1841, VF

Nr 3, mor

Halfvardsson, Olof

Rasmusdotter, Sigrid

Engelbrektsson, Rasmus

9 24/10 1736, Töcksmark - 21/3 1788, VF Andersdotter, Böret

Olsdotter, Ingrid

16/5 1737, Töcksmark - 2/6 1800, VF

Rasmusson, Engelbrekt

8 23/2 1721, VF, Flötane - 10/4 1781, VF Olsdotter, Ingeborg

Mickelsdotter, Anna

c1717 - 12/11 1779, VF, Sundsbyn

Christophersson, Erik. Bruk., kyrkv. Andersson, Christopher. Ägare

d 29/10 1808, VF, Lössbyn

f 1/2 1772, VF, Viker V

Andersdotter, Ingrid

f 3/5 1873, VF, Flötane VF, Flötane, Väststugan d 13/1 1864, VF, Flötane

Ersson

d 29/12 1959

VF, Öjersbyn, Fjällbäck

VF, Lössbyn

d 4/12 1865

Wilhelm

d 1/2 1846, VF, Lössbyn
g c1799

f 4/12 1802

Nr 1, ansökare

f 20/12 1776, VF, Lössbyn

Andersson, Håkan. Torpare

Jonasson

Håkansdotter

Anna

g 6/2 1867

Västra Fågelvik

4

VF, Öjersbyn, Fjällbäck d 10/12 1845, VF, Sundsbyn

VF, Öjersbyn, Fjällbäck g 23/5 1823, VF

d 13/9 1917

VF, Öjersbyn, Fjällbäck d 18/1 1873

Ägare, torpare

Jonas

Persson, Mickel. Ägare

Sven

Svensson

Nilsson, Hallsten

Olsson

Nr 2, far

Hallstensson, Olof. Danneman

Upprättad för hemmansägare Wilhelm Jonasson, f. 13/4 1872 i Fjällbäck, Öjersbyn, Västra Fågelvik (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Generation V
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31
Nr 32-63

Antavla nr 183
Generation I
Nr 2-3 (1)

Värmlandsanor 2014:1
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Flera handböcker
och nya projekt

Nr 184

Sedan ett antal år har Sveriges Släktforskarförbund satsat på en serie
handböcker i skilda ämnen:
Smedforska
Soldatforska
Kartforskning
Fader okänd
Emigrantforskning
För en närmare presentation se
annonsen på sista sidan.
Nu i december kom nummer 6 i
serien. Den har titeln Vägen till
dina rötter. Innehållsförteckningen
ger en antydan om att författaren
utöver det traditionella upplägget
även vill vidga rådgivningen till
källor, som blivit tillgängliga på
senare tid.
Till våren kommer nummer 7,
som ger tips om hur man forskar
på resande.
Bouppteckningar
I och med att den sista versionen
av Namn åt de döda kommer att
vara klar till släktforskardagarna
2014, har förbundsstyrelsen fattat
beslut om nästa projekt. Det blir att
skapa ett rikstäckande register på
bouppteckningar där man kommer
att kunna söka i första hand på den
som avlidit och arvtagarna, dvs.
alla namn på dem som brukar ingå
i ingressen på en bouppteckning.
Det finns några sådana register
lokalt, men inget rikstäckande
sökregister i den omfattningen.
Sökregistret kommer löpande att
bli tillgängligt på Rötter när det har
kommit igång.
				
Källa: Angeläget 2, 2013
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Man kan inte vara nog noga med
valet av föräldrar. Som släktforskare bör man välja anfäder som
varit präster, det underlättar. Denna
antavla utgår från min mor Märta
Hasselroth. Släkten Hasselroth är
en gammal släkt från Dalsland, som
har varit verksamma som präster,
lagmän och soldater. Det var tre
söner till Torsten Hesselroth som
tog namnet Hasselroth. Min anfader
häradsskrivare Lars Hasselroth,
kapten Anders Hasselroth och löjtnant Peter Hasselroth. Ättlingar till
Anders stavade sitt namn Hasselrot
och de har idag en släktförening.
Jag har själv inte forskat på Hasselroth. Det har jag kopierat från
Iwan Hesselroths släktutredningar.
Via min mormor förenas släkterna
Hasselroth och Hasselblad. Det
som jag uppskattar allra mest är nog
att min mormors anfäder härstammar från Takenetorp i Boda socken.
Jag äger idag en gård där och har
lyckats hitta tidigare ägare som var
mina släktingar.

till sin hemtrakt i Södra Råda i
början av 1860-talet. Från 1878
vistades han mestadels hos friherre
Cederström på Bråte i Segerstad.
Han skall ha gjort dopfundamentet i nya Södra Råda kyrka. Hans
hustru Stina Wilhelsmdotter skulle
jag gärna vilja veta vem som är
fader till.
Min morfars farfar Anders Hasselroth var komminister i Södra Råda.
Vi är några släktingar som planerar
att besöka kyrkorna i Södra Råda
och skolmuseet sommaren 2014,
för att se om han har lämnat några
spår efter sig. Är du en ättling och
vill vara med, kontakta mig.
Kjell Hasselroth
Stor Ingmars väg 13
653 46 Karlstad
kjell.hasselroth@comhem.se
054-56 63 03

Jag har letat igenom kyrkböcker och domböcker för
Segerstad efter vem som är
fader till min morfars mor,
men hittills har jag inte
funnit någon lämplig Wilhelm. Nästan lika mycket
tid har jag lagt på att leta
igenom kyrkböckerna på
Värmlandsnäs efter Nils
Andersson, född 1790 i
Eskilsäter. Men inte heller
här något resultat.
Adam Hasselroth blev vid
12 års ålder lärling hos en
snickare herr Fryklund, arbetade sedan som gesäll på
flera ställen och återkom

Stina Wilhelmsdotter och Adam Hasselroth.

Adam Theodor

Snickare

Hasselroth Wahl

Johan Theodor

Segerstad

g 6/2 1864, Segerstad 4

Wilhelmsdotter

Stina (Kristina)

d 8/5 1960

Nor

g 26/3 1894

Nor

Anna Maja

f 11/6 1845

Nor

d 22/4 1903

Nor

Hilda

f 2/4 1874

Nor

d 30/9 1933

Nor

9/10 2013

Eriksdotter

Jonasdotter

Nr 3, mor

7

6

d 13/1 1875, Nor

f 6/4 1813, Östra Fågelvik

Jonsdotter, Maria

g 16/5 1842, Nor

Landberg, Maria
Jonsson, Jan

1731 - c1797, Segerstad
6/8 1745, Nordmark - 28/1 1803, Nordmark

12/7 1755, Alster - 25/7 1817, Östra Fågelvik

f 1744

1743 - c1801, Alster

1/6 1740, Östra Fågelvik - 21/1 1818, Östra Fågelvik

Andersson, Lars
15 5/8 1785, Alster - 27/3 1841, Ö Fågelvik Kattrina

Larsdotter, Maria

26/2 1778, Alster - 4/1 1845, Ö Fågelvik Nilsdotter, Kerstin

Afverman, Jonas Jansson. Korpral

14 28/10 1780, Nordmark - 10/7 1819

Hasselblad, Agneta

Hasselblad, Johan

15/8 1777, Segerstad - 5/8 1839, Segerst. Jansdotter, Maria

1724, Segerstad - 20/3 1789, Segerstad

1741, Boda, Högboda - 18/3 1787, Boda

1724, Frykerud - 26/5 1783, Boda

12/11 1732, Boda - 23/11 1787, Boda

30/11 1743, Nordmark - 17/7 1812, Nordmark

Christophersdotter, Brita
Danielsson, Sten

d 7/5 1868, Nor

Stensson, Jonas

1718, Stavnäs - 1782, Glava

1728, Glava - 1780, Glava

1710, Skållerud(P) - 1775

f 1704, Gunnarsnäs(P)

f c1693

d 1733, Ör(P)

28/2 1728, Boda, Takenetorp - 25/3 1794, Boda
Gustafsson, Olof. Kyrkvärd

f 9/8 1816, Karlstad

Törnqvist, Erik Jonsson. Fältjägare

13 17/3 1765, Boda - 7/9 1837, Segerstad

Olsdotter, Anna

20/12 1761, Boda - 11/9 1826, Segerstad Persdotter, Kjerstin

d 2/1 1855, Segerstad, Hagaberg

f 20/11 1796, Boda, Boda

d 13/11 1915

f 9/4 1908, Gunnarskog Nor

Helge Wilhelm

Svensson, Jon

Jonsson, Sven

Segerstad, Humleviken Svensdotter, Maria

Magnusson

12

g 30/1 1820, Nor

f 17/11 1839

Nor

f 1790, Eskilsäter

11 f 1760

d 27/5 1864, Segerstad, Humleviken

Jonas

Forshaga, Grossbol

Andersson, Nils

Andersdotter, Karin

Andersson, Olof

Persdotter, Britta

Persson, Erik

Hasselroth, Catharina

Lofsman, Jacob. Mönsterskrivare

Hedraeus, Annika

Andersson, Anders. Nämndeman

m (3) t. Kjell Hasselroth. Orter i (S) län om inte annat anges
Generation V
Nr 32-63

g 16/4 1938

Nilsson

d 23/10 1999

Segerstad, Edsberg

10

9 25/3 1755, Glava - 9/12 1829, Glava

Olofsdotter, Kerstin

1763, Glava - 4/5 1800, Glava

Ersson, Anders

8 10/2 1734, Skållerud(P) - 11/1 1795

Lofman, Brita Christina Jacobsdotter

1733, Ör(P), Bön - 19/2 1802, Ör(P)

d 13/4 1884, Segerstad, Segerstad S Mattesdotter, Ingeborg

f 18/7 1797, Bro

Segerstad, Bråte

d 25/2 1911

f 3/1 1914

Jansdotter, Anna Maria

f 20/6 1834

Segerstad, Aspberg

Märta Alfrida

d 1/2 1866, Södra Råda(R)

Hasselroth

5

d 25/4 1908

Segerstad, Backa

Nr 1, ansökare

Andersson, Brita Christina

Södra Råda(R)

f 20/9 1872

f 17/6 1794, Glava

g 24/11 1816, Ånimskog(P)

Soldat, rättare, fiskhandl. f 31/7 1834

d 28/1 1842, Södra Råda(R)

f 22/7 1766, Ör(P), Bön

Andersson, Johan. Nämndeman

Hasselroth

Nr 2, far

Hasselroth, Anders. Präst

Upprättad för Märta Hasselroth, f. 3/1 1914 i Edsberg, Segerstad (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 184
Generation I
Nr 2-3 (1)
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