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September 20�5     Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening     Årgång 32   

Emma Christina Johannesdotter och Lars Andersson utvandrade med sin familj från Västra Takfälterud i Knö-
stad, Kila till Manistee, Michigan år �885. �30 år senare gjorde deras sonsons dotterson Brian Hogan resan 
tillbaka till Kila. Här är familjen med två ingifta fotograferad i Manistee i början av �890-talet. Övre raden: 
Matilda (�857-�938), Carl Gustaf (�859-?), Anna Charlotta (�867-�935), Emil Walfrid (�877-�96�), Augusta 
(�872-�897), Anna Lisa (�868-?) och August Wilhelm (�862-�939). Nedre raden: Regina (�855-?), Emma 
Christina (�835-�9�2), Lars (�827-�907) och Reginas make Henry Ludwig Schwartz (�852-�9�2). Anna Lisa 
Swan från Blomskog var gift med August Wilhelm. Bilden tillhör Brian Hogan, Fayetteville, Arkansas, och är 
digitalt restaurerad.
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Prinsessan Kristine Bernadottes härstamning från den värmländska släkten Bergman

Av Johan R. Honkainen Gyllenspetz

I somras drömde jag om att jag fick julinumret av 
VärmlandsAnor i min hand. Vi hade alltså övergått till 
månadsutgivning och tidningen hade också svällt och 
var nog dubbelt så tjock som vi är vana vid. Det ver-
kade dock som ett riktigt beslut, eftersom tidningen var 
välfylld med intressanta artiklar. Som vanligt i drömmar 
fanns det dock en hake, och det var att redaktörens ruta 
var alldeles tom. 
Så var drömmen slut, och att vi skulle få ihop 48 sidor �2 
gånger per år kommer naturligtvis inte att ske. Men 24 
sidor 4 gånger per år borde vara möjligt, eller hur?
I sommar har det dock varit dåligt gensvar från er, kära 
läsare. Det är bara en av det här numrets artiklar som 
bygger på spontant inflöde från medlemmarna. Om det 
fortsätter så här, så blir det väldigt mycket av mina egna 
favoritsocknar i VärmlandsAnors spalter. Jag vet att fler 
än jag forskar i Kila och Gunnarskog, men det finns 98 
socknar till i Värmland…
I detta nummer råkade det bli två artiklar med anknytning 
till Södra Finnskoga. Så när hösten kommer: forska och 
skriv! Allt som har anknytning till värmländsk släkt-, 
person- och lokalhistoria är välkommet! Skicka också 
gärna antavlor till vår serie, som pågått i varje nummer 
sedan �990!
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Eftersom jag lovat, att jag kan vara 
sockenombud för Södra Finnskoga, 
så damp det en dag ner ett mejl, 
med en fråga om jag visste något 
om Bjurberget och Kringsberget. 
Min pappa var född i Skallbäcken, 
som hörde till Kringsberget och 
alla mina anor på hans sida har 
funnits i Finnskogen. Så detta lät 
intressant.

Brevväxlingen (mail) med Norge 
och Rigmor Lund som frågeställa-
ren heter blev intensiv. Hon skrev, 
att hon och några ättlingar till Nils 
Tomasson Havuinen, ville göra 
en tur till Södra Finnskoga kyrka, 
Kringsberget och Bjurberget den 
30 maj i år. Jag tog kontakt med 
Barbro Andersson, en av mina 
släktforskningsvänner, som här-
stammar från Bjurberget. Hon har 
hus där, kvar efter sin mormor och 
morfar. Barbro tyckte vi skulle åka 
dit och träffa dem, så vi bestämde, 
att vi skulle träffas vid kyrkan och 
göra en heldag i trakterna. 

Från Rigmor fick jag ett telefon-
nummer, som jag ringde för, att 
kolla om det var fritt fram, att åka 
till Kringsberg. Det var en släkting 
till mig, som jag inte hade en aning 
om. Överraskningarnas tid är inte 
förbi.

Mot Finnskogen!
Barbro och jag startade, fredag för-
middag 29 maj, från Kristinehamn, 
mot Finnskogen. Först Stannade vi 
vid Finnskogscentrum i Lekvattnet 
för, att hämta några böcker, som jag 
beställt. Vi köpte också några kartor 
(VSFs styrelse var där dagen efter 
oss). Mitt emot låg en affär, som 
sålde ost gjord på Finnskogen. Där 
vi köpte ett par bitar. En som var 
lika som min farmor gjorde och 
bjöd mig på när jag var liten.

Sedan åkte vi vidare mot Bjurberget 
och installerade oss i Barbros hus. 
Efter en kort promenad, gjorde vi 
per bil att besök vid Korset i Röj-
den, Tolgravsstenen och Rökstugan 
i Rikkenberget. Vi visste, att den 
var stängd, men jag har haft en 
tremänning som hade bott i ett hus 
strax bredvid.

Tillbaks till Barbros hus, där vi först 
åt och sedan satte oss, att klura lite 
på området och anor. Helt plötsligt 
gick det upp en talgdank. Vi hade 
löst ett problem. Rigmors mormors 
farmor var �845 född, på ett ställe 
som hette Långkärnsknappen. Däri-
från ”emigrerade” hon till Norge i 
ungdomen. Flera av Rigmors släk-
tingar, även Barbros, visste inte var 
det legat och i dag fanns ingen som 
kunde identifiera stället, men det 
var det, som Barbro och jag trodde, 
att vi kommit på var det legat.

Halv nio den 30 maj, åkte Barbro 
och jag till kyrkan och gick runt 
på kyrkogården en stund. Vi kol-
lade naturligtvis gravstenar och 
först min farmors. Strax efter halv 

tio, kommer sju norskregistrerade 
bilar, som innehöll 20 personer (så 
många hade vi inte väntat oss). En 
liten stund senare kom kyrkans 
vaktmästare. Han låste upp kyrkan, 
så vi fick gå in och titta. Under tiden 
berättade han om kyrkan och dess 
omgivning.

Långkärnsknappen
Därefter blev det kortege till Krings-
berget och där avåts medhavd 
matsäck. Ett fantastiskt fint ställe 
och en del av oss gick runt lite och 
tittade. Några pratstunder, diskus-
sioner, frågor och svar. Där fanns 
på en sten en minnesplatta, med 
engelsk text, så för min del blev 
det ett nytt problem, att lösa. Från 
Kringsberget åkte Barbro och jag 
före de andra bilarna för, att köra till 
Svartberget (Långkärnsknappen). 
Där bor en gammal dam. För, att 
inte skrämma henne, gick Barbro 
fram till fönstret och förklarade 
vad det var för folk, som kom och 
tittade. Hon bekräftade, att Barbro 
och jag hade haft rätt. Det var för 
längesedan som det hette Lång-

På träff med Havuinenättlingar i Södra 
Finnskoga

av Gunnel Larsson

Artikelförfattaren Gunnel Larsson med släktnamnet Havuinen. Foto:Bo Palmberg.

Prinsessan Kristine Bernadottes härstamning från den värmländska släkten Bergman

Av Johan R. Honkainen Gyllenspetz
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kärnsknappen, i dag Svartberget. 
Alla fick gå närmare och hon stod 
i fönstret och berättade hur det var 
när hon kom dit som piga för 70 år 
sedan. För dem som var från Norge 
var nog detta höjdpunkten, även om 
det gamla huset inte fanns kvar. Det 
brann ner �9�8 och då byggdes det 
som hon bodde i nu.

Ett kort besök i Barbros hus i Bjur-
berget för, att kolla kartorna som vi 
köpt och en del anteckningar. Sedan 
gick resan vidare mot Röjden och 
minnesstenen över alla finska släk-
ter som kom hit, på båda sidorna 
om gränsen. Vidare till Svullrya, 
på norska sidan och ett besök på 
Finnetunet och en timmes mycket 
trevlig och intressant guidning i 
rökstugan och finnbastun.

Annorlunda motti
På andra sidan av vägen från Fin-
netunet, fanns en restaurang, där 
det var beställt motti och fläsk, åt 
oss alla. Mycket gott, men ny smak. 
Mottin var gjord på råg-, vete- och 
skrädmjöl. Jag (och jag tror Barbro 
också) hade bara ätit med enbart 
skrädmjöl, förut. Efter maten fick 
Barbro och jag ett stort tack och 
varsin present för, att vi ställt upp, 
men vi hade minst lika trevligt som 
de som kom från Norge. Så kom 
då avskedet från våra nya vänner/
släktingar från Norge. Gissa om det 

var svårt, att somna den kvällen. 
Alla intryck kom tillbaks till oss, 
men bara John Blund kom, sov vi 
väldigt gott båda två. En mycket 
trevlig och intressant dag trots regn 
och blåst.

Söndag morgon 3� maj, frukost och 
sedan packning. När det var gjort, 
blev det en ny tur till kyrkogården. 
Vi gick runt bland alla gravstenar 

och lyckades hitta flera av våra 
släktingar, som var begravda där. 
Tillbaka till Bjurberget, lite mat och 
lastning av bilen. Resan mot Kris-
tinehamn startade, men vi gjorde 
en avstickare till Skallbäcken och 
tittade. Där fanns bara ett av husen 
kvar, sedan farmors tid, och där 
tyckte jag nog, att min farmor stod 
på trappen och tittade på mig. Lite 
sorgligt, att det försvinner det som 
man minns från det man var liten, 
men det är väl tidens tand.

Jag vet i dag också historien om 
minnesplattan i Kringsberget, även 
om jag inte löste det själv. En av 
mina släktingar, har berättat om 
en man som åkte till Australien 
och dog där för ett antal år sedan. 
Honom visste jag om, men satte 
inte den här plattan i samband med 
honom. 

Alla samlade i Södra Finnskoga Kyrka. Foto:Odd Aas
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Även prästen kan fela
Av Niklas Hertzman, ArkivDigital

”Har aldrig haft någon dotter 
med det namnet”
För ett tag sedan kom en fråga till 
oss på ArkivDigital om vi kunde 
hjälpa till att leta upp en svensk 
anmoder som flyttat till Norge. 
Frågan löd:

Hei! Kan du hjelpe meg å finne slek-
ten til min oldemor. Min oldemors 
navn var: Britta Karlsdtr Mikkel-
son født 29 april 1844 Djekneliden 
Bograngen Wermland. Hun ble gift 
i Norge. Navnet til Brittas far var 
Karl Mikkelson. Det er alt jeg vet.

Det kunde väl inte vara så svårt. 
Första uppgiften var att hitta vilken 
församling det handlade om. En 
sökning på ortnamnsskivan gav att 
Djäkneliden och Bograngen ligger 
i Södra Finnskoga församling i 
Värmland.

Det första steget är att kolla födel-
seboken i Södra Finnskoga den 29 
april �844 (bild �). Längst ner på 
sidan hittar vi den 29 april �844 
ett barn som den 8/5 döps till Brita. 
Här står att hon föddes i Medsko-
gen och föräldrar är Carl Andersson 

och dess hustru Brita Påhlsdotter. 
Datumet, barnets namn och faderns 
förnamn är alltså rätt med frågan. 
Födelseorten stämmer inte, men 
det kan ju ha blivit fel i den munt-
liga traditionen i Norge. Faderns 
efternamn skulle enligt frågan vara 
Mikkelson och man kan faktiskt se 
att det står inskrivet ”Mikelsson?” 
ovanför Andersson i födelsenoti-
sen. Frågan är då var som är rätt? 
Det blir att titta på familjen i hus-
förhörslängden. (bild 2)

Bild 2

Bild 1
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I Södra Finnskoga AI:4 sidan �33 
(ovan) hittar vi Medskogen och här 
bor familjen:

Carl Andersson, född �805
h. Elina Påhlsdotter, född �802
d:r Brita 29/4 �844

Nu börjar det bli rörigt, här stäm-
mer inte mammans namn. Enligt 
födelseboken skulle hon heta Brita 
Påhlsdotter, men i husförhörsläng-
den heter hon Elina Påhlsdotter. 
Vad är rätt?

Det finns väl bara ett sätt att göra 
och det är att följa familjen vidare 
för att se vad prästen skriver om 
familjen. (bild 3)

Mammans namn är i nästa hus-
förhörslängd fortfarande Elina 
Pålsdotter, men vänta nu. Vad har 
prästen skrivit efter dottern Britta? 

”Har aldrig haft någon dotter med 
det namnet 18/10 54″.

�854 när Britta är �0 år gammal har 
prästen alltså kommit på att Carl 
Andersson och Elina Pålsdotter i 
Medskogen aldrig haft en dotter 
som heter Britta. Hon är ju ändå 
inskriven i två olika husförhörs-
längder och i födelseboken som 
dotter i familjen. Nu är ju den stora 
frågan vem var Brita som föddes 
29/4 �844 och om hon inte är dotter 
i denna familj bör hon ju vara dotter 
i en annan familj, eller?

Tillbaka till den ursprungliga 
frågan. Här står att hon föddes i 
Djäkneliden och Bograngen och 
pappans namn var Karl Mikkelson. 
Kan det vara så att det finns en Karl 
Mikkelson som bor i Bograngen 
eller Djäkneliden? Vi får kolla. 
(bild 4)

Med hjälp av ortregistret i början 
av volymen hittar man snabbt till 
Bograngen under Djäkneliden. Här 
ser man att familjen består av:

Carl Mickelsson, född �804
h. Brita Påhlsdotter, född �804
s. Mickel, född 5/�0 �835
s. Pär, född 2�/5 �839
d. Märta, född �8/�0 �84�

Mammans namn stämmer ju här 
med det som står i födelseboken när 
Brita föds. Pappan Carl Mickelsson 
kan stämma med födelseboken för 
där fanns ju Mickelsson inskrivet 
ovanför. Men ingen Brita. Kanske 
inte så konstigt, hon föddes �844 
och denna husförhörslängd slutar 
�844. Hon kanske inte hunnit bli 
införd. Vi kollar i nästa. (bild5)

 Här hittar vi dottern Brita född 29/4 
�844 i familjen.

Bild 3

Bild 4
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Har vi nu hittat rätt Brita och rätt 
familj? Ja, egentligen finns det bara 
ett sätt att bekräfta detta och det är 
att försöka följa Brita genom livet 
tills hon flyttar till Norge. Om man 
gör det ser man ett par andra spän-
nande saker under hennes liv.

Ute till höger i anmärkningsko-
lumnen på bilden ovan står att 
familjen ”öfwergifwit orten år �844 
i Nowember”. Men även att de 
�846 flyttar till sidan �77 och �847 
till sidan 38 i husförhörslängden. 
Vidare:

Carl Mikelsson står som ”sjuklig, 
utfattig och tiggare”. Britta njuter 
upfostringshelp af Kongl. Seraphi-
mer ordens gillet i Stockholm. Carl 
dör 2/2 �852.

�859 flyttar Brita till Trysil i Norge.

Vad lär vi oss av detta? Jo, att det 
är viktigt att verifiera att det är rätt 
personer man forskar på och att inte 
lita �00% på prästerna. Även de 
kan göra fel och skriva in personer 
med fel familj. Det bästa man kan 
göra (om det är möjligt) är att följa 
personerna i varje längd för att få 
en obruten kedja.

Artikeln publicerades ursprungligen den 6 maj 2015 på Arkiv Digitals 
blogg. Den publiceras här efter vänligt tillmötesgående från Arkiv Di-
gital.

Bild 5

Källor: 
•  Södra Finnskoga CI:1 (1831-1857) Bild 41 / sid 75  
 (AID: v8373.b41.s75, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:4 (1845-1850) Bild 138 / sid 133  
 (AID: v13401.b138.s133, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:5 (1851-1857) Bild 155 / sid 146  
 (AID: v13402.b155.s146, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:3 (1837-1844) Bild 42 / sid 35  
 (AID: v13400.b42.s35, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:4 (1845-1850) Bild 139 / sid 134  
 (AID: v13401.b139.s134, NAD: SE/VA/13531)

•  Södra Finnskoga AI:4 (1845-1850) Bild 44 / sid 38  
 (AID: v13401.b44.s38, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:5 (1851-1857) Bild 48 / sid 41  
 (AID: v13402.b48.s41, NAD: SE/VA/13531) 

•  Södra Finnskoga AI:6 (1857-1861) Bild 60 / sid 52  
 (AID: v13403.b60.s52, NAD: SE/VA/13531) 
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Efter 130 år återvänder en Andersson till Säffle. Ge mig en kopp kaffe!

Mitt sökande efter rötter i Kila och Gillberga 
Av Brian Patrick Hogan

Två mansåldrar efter att en åtta år 
gammal svensk pojke, Emil Walfrid 
Andersson (�877-�96�), hans för-
äldrar och syskon lämnade torpet 
Västra Takfälterud i Knöstad, Kila 
socken, och lämnade Sverige för 
ett nytt liv i USA, så gjorde hans 
sondotters son resan tillbaka och 
stod vid ruinerna av det hem som 
de lämnade efter sig.

För några veckor sedan (juli 20�5) 
så fick min hustru Louise och jag 
uppleva den värmländska lands-
bygdens skönhet under ett besök i 
Sverige till stor del förorsakat av en 
inbjudan av en släkting jag aldrig 
hört talas om. I december 20�2 
hade Carl-Johan Ivarsson upptäckt 
mig (som Leif Eriksson ”upp-
täckte” min kontinent) på Find- 
AGrave.com (grav nr 8668479�). 
Jag hade där lämnat information om 
min morfars farmor, Emma Chris-
tina Johannesdotter (�835-�9�2), 
modern till ovan nämnde Emil 
Walfrid, och Carl-Johan igenkände 
i henne en släkting som han sökt 
efter sedan �993! Så här såg det 
första meddelandet ut

Bäste Mr Hogan,

Mitt namn är Carl-Johan Ivars-
son. Jag är en släktforskare och 
gymnasielärare i historia som 
bor i Söderköping, Sverige. Jag 
har släktforskat i många år även 
om jag inte är så gammal. Ett av 
mina första forskningsmål var att 
söka efter vad som hände med min 
farfars farfar Jan Gustaf Johannes-
sons syskon, och var de hamnade i 
Amerika.

För att göra en lång historia kort: 
Vår familj fick ett överraskande 
besök i vårt hem i Kila, Värmland, 
i juli 1989 av  Ollie Amdahl från 
Flandreau, South Dakota och de-

lar av hans familj. Det visade sig 
att Ollies farmor Sophia Erickson 
Amdahl föddes i Kila socken och 
for till Amerika som de flesta av 
hennes syskon – jag vet nu att de 
först kom till Manistee, Michigan, 
och de flesta av dem senare kom att 
söka sig till Moody County, South 
Dakota. Sophia var Jan Gustafs 
systerdotter, så det visade sig att 
min pappa och Ollie var fyrmän-
ningar.

Det här var början på något mycket 
stort. Jag fick kontakt med flera 
andra släktingar från Flandreau-
området och jag har forskat om 
den här familjen sedan dess. Jag 
började att spåra amerikanska 
släktingar på allvar 1993, och 
utgick från Jan Gustafs morfar 
Olof Andersson (1780-1856), ef-
tersom hans hem numera är flyttat 
till Säffle som ett lokalhistoriskt 
museum [eg. hembygdsgård, svårt 
att översätta till engelska, övers. 
anm.] Jag publicerade en bok med 
alla Olofs kända ättlingar 1996 
och en ny upplaga 2007. Jag har 
besökt USA fem gånger och besökt 
Flandreauområdet 1997, 2000 och 
2009. Det finns mycket mer att be-
rätta men jag koncentrerar mig på 
Jan Gustafs syster Emma Christina, 
född 1835.

Emma Christina gifte sig och 
bildade familj i Sverige men ut-
vandrade till “Minisota” som de 
svenska kyrkböckerna uppger år 
1885. Det visade sig vara felaktigt, 
eftersom jag påträffade hennes 
familj i de index till svenskame-
rikanska kyrkoarkiv som Svenska 
Emigrantinstitutet framställt, och 
jag fann större delen av hennes 
familj i Manistee, Michigan.

Jag kände till hennes dödsdatum 
men det verkade inte vara möjligt 

att spåra hennes familj efter år 
1920. Och jag trodde det vara 
helt omöjligt, till dess att jag i 
eftermiddags, när jag sökte genom 
FindAGrave.com. Då fann jag hen-
nes bild, flera andra upplysningar 
– och dig!...

Blixt från en klar himmel
Carl-Johans e-mail kom som en 
blixt från klar himmel och var ett 
fantastiskt genombrott. Jag hade 
sökt i alla tillgängliga källor efter 
det liv som Emma och Lars An-
derson och deras barn byggde upp 
i Manistee, Michigan, men hade 
inte funnit någonting om deras liv 
och familj i Sverige. Allt jag visste 
om min morfars far Emil Walfrids 
ursprung gällde orden Kila och 
Knöstad som fanns i anteckningar 
gjorda av hans son James L. An-
derson (�903-�988), min morfar. 
Meddelanden skickades fram och 
tillbaka över Atlanten och vi båda 
lyckades fylla i verkliga luckor för 
varandra.

Carl-Johan, min femmänning, 
skickade familjebilder, bilder av 
flera gamla boplatser runt Kila 
socken, och bäst av allt, hans 
fantastiska bok om vår familj: 
Bockerudsättlingar. Ättlingar till 
Olof Andersson (1780-1856) och 
Maria Nilsdotter (1775-1835) 
från Bockerud, Djupviken, Kila 
socken, Värmland. Detta flyttade 
min kunskap om Emma Christina 
Johannesdotters liv två århundra-
den och öppnade en ny värld fylld 
med släktingar! Carl-Johan inbjöd 
mig också flera gånger för att hälsa 
på honom i Värmland, till en punkt 
när jag började tro att han menade 
allvar.

Jag är författare, förläggare och ut-
bildare av interkulturella missions-
arbetare, och jag reser mycket för 
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mitt arbete. Det är inte så mycket 
av mitt resande som är nöjesresande 
och jag är ”on the road” för un-
dervisning större delen av vår och 
höst. Jag upptäckte en större lucka 
i min kalender sommaren 20�5 och 
jag förstod att jag hade tillräckligt 
med bonuspoäng för att kunna resa 
till Sverige. Vi har ett antal svenska 
vänner som vi arbetade med i 
Mongoliet i början av �990-talet 
och resan skulle också ge möjlig-
het att hälsa å dem. Vi planerade 
en rundresa från Arlanda i hyrbil 
med besök i Edsbyn i Hälsing-
land, Säffle i Värmland, Göteborg 
och Linköping under de två första 
veckorna i juli. Alla våra besök var 
underbara och om någon verkligen 
vill äta för mycket bör man besöka 
den svenska landsbygden.

Resans höjdpunkt
Vårt besök hos Carl-Johan, hans 
mamma Margareta och hennes 
make Kjell på släktgården i Västra 
Takene, Kila socken, Säffle kom-
mun var resans höjdpunkt för mig. 
(Min fru är ett helgon som uthär-
dade fyra dagar med umgänge med 
mina avlägsna, levande och döda 
släktingar). Margareta mottog oss 
som den återfunna familjen och 

bjöd oss mer utsökt svensk mat 
än vad vi möjligen kunde få i oss. 
Carl-Johan tog oss varje dag till 
platser där våra förfäder hade bott, 
brukat jorden och gått till kyrkan. 
Vi besökte gårdar och kyrkorna i 
Gillberga, Tveta och Kila, liksom 
museet i Säffle i det hus som en 
gång var släktgården i Bockerud, 
Djupviken, Kila. Kila kyrka och 
kyrkogård var särskilt rörande. 
Min familj hade bott mycket nära 

och hade varit där många gånger 
för gudstjänster, dop, vigslar och 
begravningar under flera århund-
raden.

En kväll hade vi en middagsbjud-
ning där några andra släktingar 
inbjöds och jag fick träffa mor och 
son Gunilla och Aaron Kaye från 
Göteborg (Gunilla är min fyrmän-
ning), och en annan fyrmänning, 
Henrik Olsson. Jag fick snabb 
kontakt med dem och fann att vår 
släktskap handlade om mer än blod. 
Jag förväntade mig inte att finna så 
många troende människor i Sve-
rige, men mina svenska släktingar 
visade sig älska Jesus! Gunilla hade 
till och med arbetat för den kristna 
organisation som Louise och jag 
har arbetat för i 25 år: Youth With 
A Mission (Ungdom med Upp-
gift). Hon kände våra medarbetare 
i Mongoliet, Magnus och Maria! 
Kvällen blev rätt sen och jag gick 
till sängs med en känsla av att jag 
inte bara hade funnit nya släktingar 
men också verkliga vänner.

Nästa dag besökte vi den fina herr-
gården von Echstedtska garden I 
Kila, som var av intresse för att den 
fanns där när mina släktingar bodde 
I området. Vi hade knappt kommit 
in på gårdsplanen innan Carl-Johan 

Så här såg stugan Västra Takfälterud ut. Framför sitter Anna Britta Andersdotter som 
bodde där efter att familjen Lars Andersson flyttat till Amerika. Foto: Karl E. Rud.

Brian Hogan på platsen där stugan Västra Takfälterud i Knöstad stod. 
Foto: Carl-Johan Ivarsson
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introducerade oss för en annan släk-
ting, Gunnar Jonsson, som också är 
en släktforskare (det verkar ligga 
i släkten). När jag pratade med 
Gunnar, så kom en tonåring som 
arbetade i parken. Carl-Johan sade 
till honom: ”Jacob, du måste träffa 
din släkting från Amerika, Brian 
Hogan”. När vi skakade hand så 
förklarade Carl-Johan att denne 
unge man, Jacob Kjellberg, var 
en än närmare släkting än Gunnar. 
Jag kunde inte föreställa mig att 
slumpmässigt ramla på en släkting, 
mycket mindre två, i USA, men i 
Kila verkar det hända ofta!

Från Kila till Manistee
Min morfars far och hans familj 
bodde under enkla omständigheter 
på en svårbrukad gård på en kulle 
med namnet Västra Takfälterud, i 
Knöstad, Kila socken, när de �885 
slutligen lämnade för ett bättre liv 
i den nya världen. Emil var den 
yngsta av Lars och Emma Chris-
tinas nio barn, och långt före Emil 
föddes på Västra Takfälterud, två 
av hans syskon (en tioårig bror och 
en fem månader gammal syster) 
dog under en �8 månaders period 
�872-�874. Svält eller undernäring 
är tänkbara orsaker. 

Vad än orsaken var, så kände sig 
familjen tvingad att ta sig över At-

lanten sommaren �885. Tre av de 
äldre barnen hade redan utvandrat 
som unga vuxna. Alla var mellan 
�5 och 20 år äldre än den åtta år 
gamle Emil. Idag finns inget kvar 
av hemmet återtaget av skogen, 
utom en stenhög från den nedrasade 
spismuren. Vi besökte platsen och 
jag stod där min morfars far hade 
börjat den resa som tog honom till 
Manistee, Michigan och sedermera 
till min födelse i Kalifornien. Emil 
Walfrid Anderson växte upp vid 
stranden av Lake Michigan, kon-
firmerades i den svenska lutherska 

Brian Hogan med sin unge släkting Jacob Kjellberg. Foto: Carl-Johan Ivarsson

Brian och Louise Hogan i Kila kyrka. Foto: Carl-Johan Ivarsson

kyrkan i Manistee år �89�, var fri-
villig soldat i spansk-amerikanska 
kriget och kom till Cuba, där han 
förutom att delta i striderna, också 
var korrespondent för Manistees 
tidning. 

Emil överlevde kriget och återvän-
de till Manistee för att gifta sig med 
en kvinna från Danmark, Johanna 
Nielsen. Med henne flyttade han till 
Chicago och fick fyra barn: James 
(min morfar), Charles, Juanita och 
Rex. Han arbetade som försäljare 
och uppfinnare och bodde mest 
ensam efter att äktenskapet slutat 
med skilsmässa någon gång under 
�920-talet. I slutet av �950-talet 
bodde han en tid med sin son Jims 
familj i Blue Island, Illinois, men 
sviktande hälsa tvingade honom 
att flytta till krigsveteransjukhuset 
i Hines, Illinois, där han avled av 
hjärtsjukdom den �� december 
�96�, 84 år gammal. Han var den 
siste överlevande av den familj som 
lämnat Värmland på �880-talet. 
Bara fem veckor senare, så födde 
hans sondotter Carol Anderson 
Hogan (�935-20��) en välskapt 
pojke i Glendale, Kalifornien som 
fick namnet Brian Patrick Hogan. 
Jag skulle gärna vilja ha mött Emil, 
men jag har förstahandsberättelser 
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Värmland är ett landskap av bön-
der. Det var jorden och skogen 
som fram till mitten av �900-talet 
var grunden till de flesta värmlän-
ningars försörjning. Det finns mer 
skrivet om bruken och smederna, 
och nästan än mer om finnar och 
svedjebruk. Men de flesta värmlän-
ningar var alldeles vanliga bönder, 
och tyvärr har litteraturen om det 
värmländska jordbruket inte varit 
så rik. I sockenböcker finns oftare 
artiklar om hantverk och småindu-
stri – ej att förringa – än om jorden 
och skogen, och det är inte så många 
böcker som tagit ett helhetsgrepp 
på värmländskt lantbruk. Boken 
Värmlands jordbruk från �929 är 
fortfarande grundläggande.

Därför är det så mycket mer gläd-
jande att den ärevördiga Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien 
(grundad redan �8��) i en nyut-
kommen bok i sin skriftserie be-
handlar värmländsk agrarhistoria, 
framför allt från tidsperioden kring 
�700-talets slut och �800-talets 
början.

Boken utgår från några samtida 
texter om värmländskt lantbruk, 
av vilka flera ursprungligen var 
latinska avhandlingar vid Uppsala 
universitet, nu första gången över-
satta och tillgängliga på svenska. 
Värmland var tidigt ute när länets 
Hushållningssällskap bildades år 
�803, ännu i full verksamhet. Det 
skedde på initiativ av landshöv-
dingen Nils Nilsson Silfverskiöld, 
och liksom honom var flera av hans 
efterföljare särskilt intresserade 

av jordbruket och flera av bokens 
texter har en nära anknytning till 
landshövdingarna och deras verk-
samhet.

Den grundläggande frågan för 
landshövdingarna var: Hur skulle 
lantbruket kunna utvecklas så att 
mer mat kunde produceras? En 
fråga som för oss 2000-talsmän-
niskor ibland är främmande, då vi 
lever i ett överflödssamhälle.

Källtexterna samspelar väl med de 
nyskrivna artiklar som medföljer, 
där Ulf Jansson ger en grundlig re-
dovisning av Värmlands näringsliv 
under �700- och �800-talen, och 
Olof Kåhrström presenterar Nils 
Jacob Sillén från Sillerud, med 
tiden Borgströmiansk professor i 
”praktisk ekonomi” i Uppsala.

I boken finns också en avhandling 
från �790, publicerad i Värmland 
förr och nu �948-49, tillsammans 
med en artikel av Ragnar Jirlow 
om värmländska åkerbruksredskap, 
som nu åter publiceras. Är plogar 
och harvar av intresse för släktfors-
karen? Ja, verkligen, skulle anmä-
laren säga. Det här är värmländsk 
näringshistoria av angeläget slag. 
Vi känner ju igen redskapen från 
bouppteckningarna och den här bo-
ken ger mycket mer kött på benen 
om ”modernäringen”.

Boken är också väl formgiven, 
trevlig att bläddra i med sina många 
bilder och har personregister.

Carl-Johan Ivarsson

För den värmländska 
lanthushållningens väl

om honom från mina morföräldrar, 
min mors faster ”Nita”, min egen 
mamma och hennes båda systrar, 
Dorothy Anderson Jensen och 
Barbara Anderson Friedman (av 
de som kände Emil finns bara mina 
mostrar, Dottie och Barb, ännu i 
livet). Jag har besökt Emils grav 
på Oakridge Cemetery, Hillside, Il-
linois, och var besviken över att den 
är omarkerad. Av någon anledning 
överlämnade aldrig myndigheterna 
den krigsveterangravsten som han 
hade rätt till, och familjen visste 
inte att det aldrig blivit gjort. Jag 
erfor att själva gravstenen fortfa-
rande kunde levereras men att få 
den på plats skulle kosta 300 dollar 
så att ge Emil ett varaktigt min-
nesmärke är ett ännu inte uppfyllt 
mål. Kanske kan denna artikel tills 
vidare vara ett minnesmärke över 
honom.

När jag stod vid ruinen av Västra 
Takfälterud, så kände jag en stark 
ödmjukhet inför det mod som måste 
ha krävts för att lämna alla man 
kände och älskade för att söka ett 
nytt liv. Jag kände mig välsignad 
av att fortfarande känna kontakt 
med dem vars förfäder blev kvar 
i moderlandet. Vilken härlig gåva 
och underbart arv som Värmland 
har gett oss!

Brian Patrick Hogan
info@AsteroideaBooks.com
Fayetteville, Arkansas, USA

Författaren är bosatt i Fayetteville, 
Arkansas och kan nås på info@as-
teroideabooks.com. Han har skrivit 
två böcker: There’s a Sheep in my 
Bathtub: Birth of a Mongolian 
Church Planting Movement och 
An A to Z of Near-Death Adven-
tures (Asteroidea Books). Över-
sättning: Carl-Johan Ivarsson

Landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar 
modernisering 1790-1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter. Olof 
Kåhrström (red.) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden nr 69. ISBN 978-91-86573-57-7. 224 
sidor, inbunden, illustrerad. Boken kan beställas från Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, tel. 08-54 54 77 20 eller kslab@ksla.se eller via 
Bokus eller Adlibris.
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Prinsessan Kristine Bernadottes härstam-
ning från den värmländska släkten Bergman

Av Johan R. Honkainen Gyllenspetz

Prinsessan Kristine Bernadotte, 
född Rivelsrud, (�932-20�4) var 
gift med och sedermera änka efter 
prins Carl Bernadotte (�90�-2003). 
Att hon var från Norge är väl all-
mänt känt. Mindre känt är nog hen-
nes värmländska härstamning. Hon 
var kanske mer känd i Norge än i 
Sverige, då hon var ingift moster 
till konung Harald V och bru-
kade äta julmiddag hos den norska  
konungafamiljen.

Jag stötte på uppgifterna om att hon 
hade anor i Värmland en kväll, då 
jag surfade runt på olika genealo-
giska sidor, och hittade en utredning 

över hennes anor på norska Slekts-
historiewiki. Jag beslutade mig för 
att se om jag kunde hitta mer om 
hennes värmländska härstamning. 
Denna artikel kan ses som en del-
rapport, då det fortfarande finns 
mycket att forska i. Jag fokuserar 
här på hennes härstamning från 
släkten Bergman. Denna tidskrifts 
redaktör Carl-Johan Ivarsson, Sö-
derköping, och Elisabeth Thorsell, 
Järfälla, har varit till stor hjälp.

TAB. 1.
Släkten Bergmans hittills äldste 
kände stamfader är Didrik Berg-

man, född �720�, död �772 i 
Nordmarks gruvor, Nordmarks fs2 , 
begravd s å 20/�2.3  Han var betjänt 
hos sekreteraren Fredrik Jeansson i 
Filipstads fs åtminstone �744 26/5-
s å 7/�0 (noteras i husförhörsläng-
den för Filipstads fs �743-�749 ha 
tagit emot kommunion �744 26/5 
o s å 7/�0)4, och var sedan bosatt 
i Nordmarks gruvor, Nordmarks 
fs åtminstone �746 �3/��5, �747 
�5/86, �752 2�/97, �757 2/48, �76� 
�9/�9 o senast från �767.�0  Didrik 
Bergman ingick äktenskap �746 
�3/�� i Nordmarks fs�� med Annika 
Persdotter (dotter till Per Nilsson 

Prinsparet Kristine och Carl Bernadotte vid den senares 80-årsfest på Holmenkollen Park hotell i Oslo 1991. 
Foto: Jon Eeg / NTB scanpix / TT.

� Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
2 Dödboken för Nordmarks fs �772 (i C:�), pag 265
3 Dödboken för Nordmarks fs �772 (i C:�), pag 265
4 Husförhörslängden för Filipstads fs �743-�749, pag 207
5 Vigselboken för Nordmarks fs �746 (i C:�), pag ��0
6 Dottern Lena Bergmans födelsenotis i födelseboken för 
   Nordmarks fs �747, pag �30

7 Sonen Nils Bergmans födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs 
�752, pag 205

8 Dottern Katarina Bergmans födelsenotis i födelseboken för Nordmarks 
fs �757, pag 274

9 Dottern Anna Bergmans födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs 
�76�, pag 320

�0 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
�� Vigselboken för Nordmarks fs �746 (i C:�), pag ��0
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och Katarina Johansdotter), född 
�729 30/8 i Nordmarks gruvor.�2  
Vid vigseln var Annika bosatt i 
Nordmarks gruvor�3, vilket hon 
även var vid barnens födelser, samt 
åtminstone �767-�775�4 och senast 
från �792�5. Annika avled �797 
24/2 i Nordmarks gruvor.�6 

Makarna hade följande barn:
Lena Bergman, född �747 �5/8 
i Nordmarks gruvor.�7 Bosatt i 
Nordmarks gruvor senast från �767 
till någon gång mellan �767 och 
�775 (struken i husförhörslängden 
utan anteckning om vart hon tog 
vägen).�8 

Nils Bergman, se TAB. 2.

Katarina Bergman, se TAB. 5.

Anna Bergman, född �76� �9/� 
i Nordmarks gruvor�9. Bosatt i 
Nordmarks gruvor åtminstone 
�767-�775.20

Greta Bergman, född �769 �3/7 
i Nordmarks gruvor2�. Bosatt där 
ännu �775.22

TAB. 2. (son i TAB. �.)
Nils Bergman, född �752 2�/9 i 
Nordmarks gruvor, Nordmarks fs23, 
död där (av feber) �803 27/3.24  
Bosatt i Nordmarks gruvor åtmins-

tone �767-�77525 och senast från 
�792, gruvbrytare där senast från 
�792.26 Nils gifte sig senast �79227  
med Katarina Svensdotter (dotter 
till Sven Jakobsson och Annika 
Olsdotter), född �755.28 Bosatt 
i Nordmarks gruvor åtminstone 
�792-�806.29

Makarna hade följande barn:
Sven Bergman, född �780 �3/9 i 
Nordmarks gruvor.30 Bosatt i Nord-
marks gruvor åtminstone �792-
�806, “Hustr[u] Maria Christ:[ina] 
Bhm: �794” (anteckning i hus-
förhörslängden för Nordmarks fs 
�798-�806, pag �69).3�

Anna Bergman, född �784 �4/�0 
i Nordmarks gruvor.32 Bosatt i 
Nordmarks gruvor åtminstone 
�792-�806.33 

Kajsa Bergman, född �789 23/6 
i Nordmarks gruvor.34 Bosatt i 
Nordmarks gruvor åtminstone 
�792-�806.35

Greta Bergman, född �79� 24/2 
i Nordmarks gruvor.36 Bosatt i 
Nordmarks gruvor åtminstone 
�792-�806.37

Didrik Bergman, se TAB. 3.

Nils Bergman, född �794 �7/9 i 
Nordmarks gruvor38, död där s å 
�/��.39

Eva Bergman, född �796 i Nord-
marks gruvor.40 Bosatt i Nordmarks 
gruvor ännu �806.4�

TAB. 3. (son i TAB. 2.) 
Didrik Bergman, född �792 24/�� i 
Nordmarks gruvor, Nordmarks fs.42  
Bosatt i Nordmarks gruvor �792 
24/��-mellan �804 och �80643, 
flyttat från Nordmarksberg, Nord-
marks fs �8�3 �/644  till Nors fs, 
bokhållare där åtminstone �82� 
�4/645, inspektor i Fjuserud, Järn-
skogs fs åtminstone �828-�833.46  
- Gift �832 2�/6 i Köla fs 47 med 
Karin Persdotter, född �808 i Köla 
fs.48 Piga i Växvik, Köla fs vid 
vigseln �83249, flyttat från Köla 
fs till Fjuserud, Järnskogs fs �832, 
bosatt där ännu �833.50 

Didriks barn (med Anna Andersdot-
ter, piga i Grävbäckstorp, Gunnar-
skogs fs åtminstone �82� �4/65�):

Anders Didriksson, född �82� �4/6 
i Grävbäckstorp.52 

(med Maria Jonasdotter Mellberg 
(dotter till Jonas Jonsson Mellberg 
och Kerstin Eriksdotter), född �805 

�2 Födelseboken för Nordmarks fs �729 (i Filipstad C:5), pag 308
�3 Vigselboken för Nordmarks fs �746 (i C:�), pag ��0
�4 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
�5 Husförhörslängden för Nordmarks fs �792-�797, pag 53
�6 Dödboken för Nordmarks fs �797 (i EI:�), pag �64
�7 Födelseboken för Nordmarks fs �747, pag �30
�8 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
�9 Födelseboken för Nordmarks fs �76�, pag 320
20 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
2� Födelseboken för Nordmarks fs �769, pag 434
22 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
23 Födelseboken för Nordmarks fs �752, pag 205
24 Dödboken för Nordmarks fs �803 (i EI:�), pag �79
25 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
26 Husförhörslängden för Nordmarks fs �792-�797, pag 53; husförhörs-

längden för Nordmarks fs �798-�806, pag 50
27 Husförhörslängden för Nordmarks fs �792-�797, pag 53
28 Husförhörslängden för Nordmarks fs �792-�797, pag 53
29 Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69.
30 Födelseboken för Nordmarks fs �780, pag 5�
3� Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69
32 Födelseboken för Nordmarks fs �784, pag 88
33 Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69
34 Födelseboken för Nordmarks fs �789, pag ��7

35 Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798- 
�806, pag 50, �69

36 Födelseboken för Nordmarks fs �79�, pag �27
37 Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69
38 Födelseboken för Nordmarks fs �794, pag �60
39 Dödboken för Nordmarks fs �794 (i EI:�), pag �58
40 Husförhörslängden för Nordmarks fs �792-�797, pag 53. Hon saknas 

i födelseboken för Nordmarks fs �796. Vid hennes födelse var hennes 
föräldrar

bosatta i Nordmarks gruvor, varför hon bör vara född där.
4� Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69
42 Födelseboken för Nordmarks fs �792, pag �42
43 Husförhörslängderna för Nordmarks fs �792-�797, pag 53, och �798-

�806, pag 50, �69
44 Utflyttningslängden för Nordmarks fs �8�3, pag 94
45 Sonen Anders Didrikssons födelsenotis i födelseboken för Gunnarskogs 

fs �82�, pag 384
46 Husförhörslängden för Järnskogs fs �828-�833, pag 40
47 Vigselboken för Köla fs �832 (i C:7), pag �26f
48 Husförhörslängden för Järnskogs fs �828-�833, pag 40
49 Vigselboken för Köla fs �832 (i C:7), pag �26f
50 Husförhörslängden för Järnskogs fs �828-�833, pag 40
5� Sonen Anders Didrikssons födelsenotis i födelseboken för Gunnarskogs 

fs �82�, pag 384, födelsenotis N:o 7�
52 Födelseboken för Gunnarskogs fs �82�, pag 384, födelsenotis N:o 7�
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20/�0 i Rexeds bruk, Gunnarskogs 
fs53):

Johannes Didriksen Bergmann, se 
TAB. 4.

TAB. 4. (son i TAB. 3.)
Johannes Didriksen Bergmann, 
född �829 3/�0 i Tobol, Gunnar-
skogs fs54, död av apoplexia cerebri 
(d v s slag) �9�3 25/4 i Bakkegatan 
25, Piperviken sogn, Kristiania 
(NO), begravd s å 3/5 i Eidsfoss, 
Hof sogn, Vestfold (NO).55  Flyt-
tat från Tobol till Backsjöbotten, 
Gunnarskogs fs �830, flyttat från 
Backsjöbotten till Tobol �83�56, 
bosatt där �83�-�83557, överförd 
till förteckningen över lösdrivare 
i Gunnarskogs fs �83658, överförd 
från sistnämnda förteckning till 
Tobol s å59, bosatt där s å-ca �85�, 
“Utfattig. Befr.[iad]” (husförhörs-
längden för Gunnarskogs fs �84�-
�845), “adm.[itterad] [�8]48 af 
Consideration” (husförhörslängden 
för Gunnarskog fs �846-�850, pag 
405)60, dräng i Tobol från �850, lös-
drivare där från �853, “Utstruken 
medan han ej vistats här i Sverige 
på 6 år enl.[igt] [�8]57 års Husför-
hör” (husförhörslängden för Gun-
narskogs fs �856-�860)6�, sagfiler, 
senare smed ved jernstøperi, bosatt 

i Eidsfoss, Hof sogn, Vestfold 
(NO)62, flyttat från Eidsfoss till 
Bakkegatan 25, Piperviken sogn, 
Kristiania (NO) några dagar före 
sin död.63 - Gift �860 �0/4 i Nan-
nestad kirke, Akershus (NO)64  med 
Anne Nilsdatter (dotter till Nils 
Larsen Holkebye och Gudbjørg 
Hansdatter),65 född �837 ��/�2 i 
Sundby, Nannestad sogn, Akershus 
(NO) , död av bronkit �9�3 27/� i 
Eidsfoss.66

Dotter:
Kristine Johannessen Bergmann, 
född �872 �8/�2 i Eidsvoll sogn, 
Akershus (NO), död �956 30/8.67  
- Gift �894 �0/�� i Hof kirke, 
Vestfold (NO)68 med Peder Olaf 
Sørensen Rivelsrud (son till Søren 
Hansen Rivelsrud och Anne Kris-
tine Andersdatter), född �872 5/�� i 
Rivelsrud, Hof sogn, Vestfold, död 
�960 23/9. Støperiformann.69  

Son:
Johan Rivelsrud, född �907 2�/4 i 
Eidsfoss, död �986 �7/7. Beslag-
smed/mekaniker, senare formann.  
70 - Gift �932 30/� i Kontoret, Hof 
sogn, Vestfold (NO) med Elna 
Olette Rivelsrud (dotter till Ole 
Kristian Olaussen Rivelsrud och 
Elise Fredrikke Larsen), född �908 

�6/7 i Rivelsrud, Hof sogn, död 
�992 23/�2. Hushjelp.7�

Dotter:
Kristine Rivelsrud, född �932 22/4 
i Eidsfoss, död 20�4 4/�� i Benál-
madena (ES).72 - Gift �978 8/6 på 
Sveriges ambassad, Rabat (MA) 
med Carl Gustaf Oscar Fredrik 
Christian Prince73 Bernadotte (son 
till Oskar Karl Vilhelm Sveriges 
Prins Västergötlands Hertig och 
Ingeborg Charlotte Caroline Fre-
derikke Louise Prinsesse af Dan-
mark), född �9�� �0/� i K hovför-
samlingen (Sth)74, död 2003 26/7 
på sjukhus i Málaga (ES), bosatt i 
Benálmadena (ES).75

TAB. 5. (dotter i TAB. 1.)
Katarina Bergman, född �757 2/4 
i Nordmarks gruvor, Nordmarks 
fs76.  Bosatt i Nordmarks gruvor 
åtminstone �767-�77577, bosatt 
i Dalkarlssjön, Nordmarks fs åt-
minstone �79� 2/478, �794 �9/379, 
�796 �4/980  o �80� �2/58�, bosatt 
i Dalkarlsjöhyttan, Nordmarks fs 
åtminstone �807-�8�2.82 Kata-
rina gifte sig före �79� 2/483 med 
Lars Svensson, död före �807 (då 
hans hustru kallas änka). Bosatt 
i Dalkarlssjön, Nordmarks fs vid 

53 Födelseboken för Gunnarskogs fs �805, pag �8�
54  Födelseboken för Gunnarskogs fs �829, pag 524, födelsenotis N:o �22; 

husförhörslängden för Gunnarskogs fs �826-�83�, pag 2�8
55 Ministerialbok för Hof sogn i Vestfold, døde og begravede �9�3, pag 

305, den onumrerade notisen närmast efter N:o 9
56 Husförhörslängden för Gunnarskogs fs �826-�83�, pag �02, 2�8
57 Husförhörslängderna för Gunnarskogs fs �826-�83�, pag �02, o �83�-

�835, pag 339
58 Husförhörslängden för Gunnarskogs fs �836-�84�, pag 570
59 Husförhörslängden för Gunnarskogs fs �836-�84�, pag 374
60 Husförhörslängderna för Gunnarskogs fs �836-�84�, pag 374, o �84�-

�845, pag 383, samt �846-�850, pag 40�
6� Husförhörslängderna för Gunnarskogs fs �85�-�855, pag 430, 434, 437, 

o �856-�860, pag 442
62 Ministerialboken för Hof sogn i Vestfold �878-�940, døde og begravede 

�9�3, pag 305, den onumrerade notisen närmast efter N:o 9
63 Ministerialboken för Piperviken sogn �9��-�949, døde og begravede 

�9�3, pag �3, notis N:o �4, om honom se även http://www.genealogi.
no/mediawiki/index.php/Kristine_Bernadotte#Oldeforeldre_.284._ge-
nerasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

64ht tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index.php/Kris t ine_
Bernadotte#Oldeforeldre_.284._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

65ht tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index.php/Kris t ine_
Bernadotte#Oldeforeldre_.284._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

66ht tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index.php/Kris t ine_
Bernadotte#Oldeforeldre_.284._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

67ht tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index.php/Kris t ine_
Bernadotte#Besteforeldre_.283._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

68 h t tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index .php/Kr is t ine_
Bernadotte#Besteforeldre_.283._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

69 h t tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index .php/Kr is t ine_
Bernadotte#Besteforeldre_.283._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

70 h t tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index .php/Kr is t ine_
Bernadotte#Foreldre_.282._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

7� h t tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index .php/Kr is t ine_
Bernadotte#Foreldre_.282._generasjon.29 (läst 20�5 �8/2)

72 h t tp : / /www.genealogi .no/mediawiki / index .php/Kr is t ine_
Bernadotte#Probanten_.28�._generasjon.29 (läst 20�5 �7/2)

73  Eftersom det är en belgisk adelstitel väljer jag att ange den på franska, 
ett av Belgiens officiella språk.

74 Ted Rosvall: Bernadotteättlingar / the Bernadotte Descendants, s �08
75 http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernadotte (läst 20�5 �7/2)
76 Födelseboken för Nordmarks fs �757, pag 274
77 Husförhörslängden för Nordmarks fs �767-�775, pag 84
78 Sonen Sven Larssons födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs �79�, 

pag �28
79 Sonen Lars Larssons födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs �794, 

pag �56
80 Sonen Jan Larssons födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs �796, 

pag �80
8� Sonen Olof Larssons födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs �80�, 

pag 2��
82 Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80
83 Sonen Sven Larssons födelsenotis i födelseboken för Nordmarks fs �79�, 

pag �28
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sönernas födelser, skomakare där 
åtminstone �80� �2/5.

Barn:
Lisa Larsdotter, född �788. Bosatt 
i Dalkarlsjöhyttan, Nordmarks fs 
senast �807, flyttat från Dalkarl-
sjöhyttan �809 till Nora sfs (Vm).  
84 Hon saknas i födelseboken för 
Nordmarks fs �788.

Anna Larsdotter, född �789. Bosatt 
i Dalkarlsjöhyttan senast �807, 
flyttat från Dalkarlsjöhyttan �80985  
till Nordmarks gruvor, Nordmarks 
fs, piga där, flyttat från Nordmarks 
gruvor86 till Dalkarlsjöhyttan �8�0, 
bosatt där ännu �820.87 Saknas i 
födelseboken för Nordmarks fs 
�789.

Sven Larsson, född �79� 2/4 i Dal-
karlssjön, Nordmarks fs.88  Bosatt 
i Dalkarlsjöhyttan senast �807, 
flyttat från Dalkarlsjöhyttan �809 
till Närke, flyttat från Norrbyås’ 
fs (Nä) till Dalkarlsjöhyttan �8�0, 
nybyggare där (ännu �8�2).89 

Lars Larsson, född �794 �9/3 i 
Dalkarlssjön.90 Bosatt i Dalkarl-
sjöhyttan senast �807, flyttat från 
Dalkarlsjöhyttan �8�49� till Räm-
mens fs.

Jan Larsson, född �796 �4/9 i Dal-
karlssjön.92 Bosatt i Dalkarlsjöhyt-
tan åtminstone �807-�8�2.93 

Olof Larsson, född �80� �2/5 i Dal-
karlssjön.94 Bosatt i Dalkarlsjöhyt-
tan åtminstone �807-�8�2.95 

Som den uppmärksamme läsaren 
noterat, kan detta väl närmast ses 
som ett utkast till släkten Bergmans 
genealogi, inklusive några kogna-
tiska linjer. Jag vet inte om - och 
i så fall när - jag får tid att ta i tu 
med denna släkt igen, men hoppas 
att dessa upplysningar ändå kan 
intressera någon. Det vore också 
intressant att undersöka fler av 
Kristine Bernadottes värmländska 
anor och anförvanter, men också 
dessa undersökningar får vänta.

Jag tar givetvis gärna emot kom-
pletteringar och rättelser.

Förkortningar och förklaringar:
ca = cirka
d v s = det vill säga
ES = Spanien
fs = församling
K = Kungliga
MA = Marocko
NO = Norge
Nä = landskapet Närke
pag = pagina (sida/uppslag i minis-
teriallängd)
sfs = stadsförsamling
støperi = gjuteri
Sth = Stockholms stad/kommun
s å = samma år
Vm = landskapet Västmanland

Litteratur:
Ted Rosvall: Bernadotteättlingar 
/the Bernadotte Descendants. Ros-
vall Royal Books. Elanders, Falkö-
ping 20�0.

Johan R. Honkainen Gyllenspetz
johanr.honkainengyllenspetz@

yahoo.com

84 Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80
85 Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80
86 Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag �36
87  Husförhörslängderna för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 75, 80
88 Födelseboken för Nordmarks fs �79�, pag �28
89 Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80

90  Födelseboken för Nordmarks fs �789, pag �56
9�  Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80
92  Födelseboken för Nordmarks fs �796, pag �80
93  Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80
94  Födelseboken för Nordmarks fs �80�, pag 2��
95  Husförhörslängden för Nordmarks fs �807-�8�2, pag 80

Två av de stora nyheterna vid 
årets Släktforskardagar var att vi 
får två nya viktiga databaser till 
tjänst för den som vill släktforska 
på �900-talet. Tillsammans med 
Sveriges Dödbok �90�-20�3 så 
finns det nu stora möjligheter för 
den som vill följa familjer framåt 
från �900-talets början, eller för 
den som vill börja släktforska men 
som inte vet så mycket ens om var 
farfar var född.

Sveriges Befolkning �9�0 från 
Riksarkivet är en DVD-skiva vars 
sökmöjligheter i mycket liknar 
de som de flesta känner till för 
motsvarande skivor för �890 och 
�900. Skivan säljs av SVAR och da-
tabasen är också tillgänglig genom 
Riksarkivets digitala forskarsal (om 
man har abonnemang förstås).

Sveriges Befolkning �950 är än mer 
efterlängtad. Än så länge finns den 

bara tillgänglig med begränsade 
sökmöjligheter i betaversionen av 
Arkiv Digitals nya sökprogram. 
Den bygger på �950 års mantals-
uppgifter. Men bara detta ger nya 
möjligheter att fylla i luckor om 
släkten. För att få tillgång till den 
behöver man ett abonnemang på 
Arkiv Digital. Sökmöjligheterna 
kommer att utvecklas i AD:s nya 
sökprogram. Även �960 är på gång 
från detta håll!

Sveriges Befolkning 1910 och 1950
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Ordföranden har ordet 

Vårens sista styrelsemöte var utlo-
kaliserat till Torsby Finnskogscen-
trum i Lekvattnet. Kersti Berggren, 
som är verksamhetsledare där, 
informerade oss om Finnskogscen-
tret. Hur man har utvecklat detta 
och vilka framtidsplaner man har. 
Dessutom gav hon oss en inblick i 
svedjefinnarnas vedermödor för att 
integreras i det svenska samhället. 
Vi kunde konstatera att Finnskogs-
centret är väl värt ett besök!  

Vi diskuterade också vidareutveck-
ling av såväl vår hemsida som med-
verkan på Facebook. Vi måste ju se 
till att hänga med i utvecklingen. 
För detta skulle vi behöva någon 
som kan ansvara för Facebook. 
Förhoppningsvis är det någon av 
våra medlemmar som kan bidra 
med detta.  

Vi har under våren haft diskussio-
ner med några studieförbund om 

samarbete i någon form. Diskussio-
nerna kommer att fortsätta i höst.  

Datum för årsmötet har diskuterats 
och ett förslag har kommit om att 
tidigarelägga detta av praktiska 
skäl. Vi beslutade att lägga nästa 
årsmöte en lördag i första halvan 
av februari.  

En fråga som varit uppe till diskus-
sion under en tid är hur rapporte-
ring/kontakter med våra lokalgrup-

Lite axplock från styrelsens senaste två möten

Vilken avslutning på sommaren med 
detta strålande väder under augusti! 
Snart sitter vi i höstrusket framför 
våra datorer och forskar igen.

Föreningen drog ner på den ordi-
narie verksamheten under förbere-
delserna inför Släktforskardagarna 
i Karlstad, men nu har vi nu återgått 
till det vanliga igen. Under som-
maren har vi medverkat i Edeby-
marten, Klarhälja, Borgviksdagen, 
Sunne Kulturvecka, Filibjur i 
Filipstad, Antik & Samlarmässan 
i Ransäter samt Skördefesten på 
Värmlandsnäs. För egen del var jag 
med under Klarhälja på Kärnåsen 
- mest bara regn, men ett fantastiskt 
program under veckan. Vi fanns i 
år som tidigare år i By Missionshus 
där ett antal besökare fick god hjälp 
av oss. Under Antik & Samlar-
mässan fanns vi i Soldattorpet på 
hembygdsgården. Utöver oss fanns 
det 325 försäljare med fyllda bord, 
och det var en invasion av 6500 
besökare till evenemanget. Har du 
förslag på var vi kan medverka i 
”Yttre program” inför sommaren 
20�6, kontakta då Stefan Svensson 
e-post stefan.svensson@bahnhof.se

Vårt höstprogram som vi kallar 
”Inre program”, dvs. den verk-
samhet som i huvudsak finns på 

Arkivcentrum kan du nu också se 
i det programblad som program-
gruppen med vår ansvariga Sonja 
Skagerud Östlund har samordnat 
med Arkivcentrum. Har du något 
förslag på program skicka det då till 
Sonja på e-post sonja.skagerud@
telia.com.

Förväntningarna är stora inför 20�5 
års Släktforskardagar i Nyköping. 
Föreningen har vid några tillfällen 
kontaktats av projektledaren Barbro 
Stålheim och vi har bidragit med 
våra erfarenheter från förra året.

Vi vet hur mycket arbete det krävs 
för detta, vi ägnade två års förbe-
redelser inför Släktforskardagarna i 
Karlstad 20�4, ett gigantiskt arbete. 
20�6 kommer släktforskardagarna 
att vara i Umeå.

Föreningens utgåva av Värmlands 
Kyrkoboksregister (VKBR 3) som 
vi lanserade i augusti 20�4 har bli-
vit en succé, med ca 300 sålda ex-
emplar. På den finns födde-, vigde 
och döde i 73 socknar i Värmland. 
Arbetet pågår nu med nästa version 
men mycket finns kvar att göra. Om 
du intresserad av att hjälpa till med 
att registrera lediga socknar kan du 
höra av dig till Kurt Eriksson på  
e-post erikssonkurtb@telia.com.

På vårt styrelsemöte i augusti disku-
terades mycket om förnyelsearbete, 
bland annat att en nyare modernare 
hemsida skall komma till närmaste 
året och att vår föreningsbroschyr 
bör göras om. Vår logga diskutera-
des också och en grupp utsågs att 
svara för det hela.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på 
detta. Vill du dessutom vara med 
och hjälpa till med något hör du av 
dig till mig på e-post hans_hugo@
uvtcmail.se

Nyheter från Sveriges Släktforskar-
förbund och SVAR (Riksarkivet)

• Två nya handböcker från För-
bundet: Släktforska med DNA 
och Domstolsforska.

• Bokserien Släktforskning i Nor-
den: Hur släktforskar Finland, 
Norge och Danmark.

• Från SVAR: Folkräkningen �9�0 
på CD

Dessa kan du hitta på Värmlands-
rötter och köpa genom oss, då slip-
per du både frakt och eventuella 
fakturakostnader vid avhämtning 
på Arkivcentrum.

Till sist: VärmlandsAnors redak-
tör Carl-Johan Ivarsson efterlyser 
artiklar från er medlemmar!

Hans Olsson
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per ska ske. Lars-Göran Jansson har 
utsetts till kontaktperson och han 
har redan börjat jobba med detta. 
När det gäller ”Yttre evenemang” 
så har Stefan Svensson tagit på sig 
ansvaret för detta och när det gäller 
”Inre evenemang” och Program-
gruppen så har Sonja Skagerud 
Östlund ansvar för detta.  

Vid höstens upptakt var mötet 
förlagt till Kils golfklubb. En an-
ledning till detta var att föreningen 
ville uppmärksamma tre styrelsele-
damöter som alla råkar fylla jämnt 
under året. Dessa uppvaktades 
med gratulationer, hurrarop och 
skönsång!   

Vi kunde konstatera att föreningens 
sommarengagemang har fungerat 
mycket bra även om vädret förstås 
har påverkat en del. Nytt för i år var 
Filibjur i Filipstad. Vid styrelsens 
planeringsdag i november kommer 
vi att planera inför nästa sommars 
evenemang. Ska vi slopa något 
och kanske hitta något nytt? Vi tar 
gärna emot förslag från våra med-
lemmar.   Ekonomin har vi under 
kontroll kunde Thore rapportera. 
Han berättade också att vi nu är 
�547 medlemmar.  

Styrelsen har diskuterat utseende 
på vår logga, broschyren och tid-
ningen. Det kanske är dags med 

en förnyelse. Vi kommer att jobba 
vidare med detta under hösten.   

Under hösten hoppas vi på att få 
vara med i Värmlandsradions pro-
gram ”Saras café”. Inget definitivt 
är bestämt än, men vi har haft kon-
takt med Sara Johansson på radion, 
som är positiv till detta. Föreningen 
kommer givetvis att vara med på 
Arkivens dag den �4 november på 
Arkivcentrum. Vi kommer att fin-
nas där med vårt bokbord samt med 
forskarhjälp.  

Fullständigt program för hösten 
finns på hemsidan och finns med i 

Arkivcentrums programbroschyrer, 
som nu är färdiga. En ändring har 
gjorts, som tyvärr inte hann komma 
med i Arkivcentrums broschyrer, 
men här i tidningen kan du läsa det 
riktiga programmet. Ändringen gäl-
ler den 5 oktober i Karlstad.  

Årets släktforskardagar har ju ägt 
rum och om detta finns att läsa på 
annan plats. Som lite efterdyningar 
från Släktforskardagarna i Karlstad 
20�4 kan vi berätta att föreningen 
har skänkt Anneli Johannessons 
fina tavla till Arkivcentrum, som 
ett tack för deras samarbete i sam-
band med evenemanget och som 
nu finns till beskådande på Arkivet. 
Svenska Migrationscentret har fått 
�0 exemplar vardera av Värmlands 
Kyrkoboksregister med 73 socknar, 
Dalsland och Värmlands Ortsre-
gister samt Värmländska antavlor 
�-�50. Meningen är att Migrations-
centret ska kunna sälja dessa och på 
så sätt få in lite pengar.  

Vi har mycket att diskutera och ta 
ställning till i styrelsen och mötena 
har en tendens till att bli väldigt 
långa så frågan är väl om vi inte 
borde ha några fler styrelsemöten. 
Hur som helst så har vi mycket trev-
ligt på våra möten och stämningen 
är gemytlig.  

Eva Lejrin   

Medlemmar ur styrelsen och Svenska Migrationscentrets personal utvärderar 2014 års 
släktforskardagar. Från vänster: Stefan Svensson, Sonja Skagerud Östlund, Gunnel 
Lunde, Erik Gustavson, Mattias Nilsson och Hans Olsson. Foto: Eva Lejrin.

Det var regnigt och kyligt i Lekvattnet den 30 maj. Bastun på hembygdsgården Karmen 
Kynna var dock inte tänd. Från vänster: Monica Lööf, Ann-Greth Carlsson, Sonja Ska-
gerud Östlund, Lars-Göran Jansson, Anneli Johannesson, Thore Jansson, Eva Lejrin, 
Sune Paulsson, Hans Olsson och Gunnar Jonsson. Foto: Carl-Johan Ivarsson
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Hur skall släktforskaren presentera 
sin släktforskning på ett aptitligt 
sätt för andra, som inte frivilligt 
läser släkttabeller eller får något 
förklarat i blicken när ordet ”släkt-
utredning” uttalas? 

Jan Olov Nilsson, född i Gräsmark 
och numera bosatt på Orust, med 
lång erfarenhet som journalist, 
senast på SVT:s Västnytt, satte 
sig ned och skrev en bok om sina 
släktingar. Bokens namn syftar på 
två av hans anlinjer, som vi får följa 
från Vasatiden fram till �900-talets 
början då författarens mormor och 
morfar vigs samman i Gräsmarks 
kyrka år �9��.

Boken är en sammanhängande 
berättelse om verkliga historiska 
personer. Den enda i boken som 
enligt efterordet är påhittad är 
Inkeri, hustru till den finske nybyg-
garen Juusi Hämäläinen. Alla andra 
personer – det finns tyvärr inte 
något personregister – är historiskt 
belagda.

Vi får följa Värmlands historia 
genom dels några finska familjer i 
Gräsmark som lämnar hembygden 

efter Klubbekriget på �590-talet, 
dels genom bergsfogden Per Nils-
son, en viktig person i den värm-
ländska Bergslagen vid ungefär 
samma tid och aktiv vid Filipstads 
stadsblivande år �6��. Resan byg-
ger i stort sett på historiskt käll-
material, även om en detaljerad 
källförteckning saknas.

”Masurholken” är det i litteraturen 
kända dryckeskärlet ”Store Gutår” 
som faktiskt spelat en viss roll i 
utformningen av vår förenings ord-
förandeklubba. Det kan man läsa 
om i VärmlandsAnor �996:2.

Däremot så har författaren tagit 
sig vissa litterära friheter och gått 
en liten bit utöver vad källorna kan 
berätta. Dialoger och annat är lätt 
dramatiserade, som detta exempel 
från bokens sida 43: ”Kajsa Jo-
sephsdotter Hämäläinen var denna 
sommar fjorton år, och utan att det 
på något sätt kunde anas av samti-
den, stod hon nu på startpunkten för 
resten av sitt liv. När hon om upp på 
toppen vid Atikullen skulle skällan 
höras på flera kilometers håll. Men 
där var helt tyst. Det enda hon hörde 

Jan Olov Nilsson:

Masurholk och fallråg
En släktresa genom Värmland under 400 år. 179 sidor, häftad. Ultima Esperanza Books, 
ISBN 978-91-982370-3-0. Boken kan beställas från Bokus eller Adlibris. 

För inte så länge sedan anmälde jag 
en mycket prydlig bok om norra 
delen av Väse socken – Bygd i för-
vandling. Folk och gårdar i norra 
Väse. Nu har litteraturen om den 
stora socknen mellan Karlstad och 
Kristinehamn fått ytterligare ett 
tillskott, nämligen en bok om den 
speciella del av Väse socken som 

kallas för Allmänningen. Och så 
planeras en sockenbok.

Anette Carlsson är inget okänt 
namn för VärmlandsAnors läsare. 
Under en lång följd av år ansvarade 
hon för layouten för vår medlems-
tidning, och hon var också medlem 
av föreningens styrelse och även 

under en period medlem av Sveri-
ges Släktforskarförbunds styrelse. 
Hon hade påbörjat en forskning 
om Allmänningen i äldre tid när 
hon sammanträffade med Ingalill 
Jansson från Ölmhult, som höll på 
att forska om Allmänningen under 
de senaste tvåhundra åren.

Anette Carlsson och Ingalill Jansson:

Om Allmänningen i Väse
Norlén & Slottner bokförlag, Kristinehamn 2015. 308 sidor, inbunden, illustrerad. ISBN 978-91-87685-62-0. Boken 
kan beställas från författaren Anette Carlsson, tel. 054-181872 eller e-post anette.b.carlsson@telia.com.

var sitt eget eko. Men strax där kom 
ett eko till. Ett mullrande eko, som 
rullade och dånade över skogen, 
och som lät som kirjo”. 

Ett sådant här framställnings-
sätt kan förstås kritiseras utifrån 
detaljer som att Kajsa inte kunde 
föreställa sig hur lång en kilometer 
var, eftersom hon levde i mitten av 
�600-talet. Men frånsett sådana 
små anakronistiska felsteg så ger 
det en levande bild av författarens 
anor som historiska aktörer och Jan 
Olov Nilsson har verkligen läst på 
väl, eftersom släktingarna har levt 
i flera olika geografiska miljöer 
och sammanhang. Någon gång kan 
det bli lite svårt att följa med i 
skildringen. Mest bekvämt rör han 
sig dock i den egna hembygden 
Gräsmark.

Det är naturligtvis många fler än 
Jan Olov Nilsson som härstammar 
både från finnarna i Gräsmark och 
från bergsfolket i den värmländska 
Bergslagen. Men boken kan säkert 
också inspirera till hur släktfors-
karen kan presentera sitt resultat 
för andra. 

Carl-Johan Ivarsson

Fortsättning högst upp på nästa sida
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Trots att de inte samarbetat tidi-
gare, så visade det sig att deras 
båda projekt tillsammans blev en 
närmast heltäckande beskrivning 
av Allmänningens historia och en 
gemensam bok, med två separata 
delar började att ta form. Allmän-
ningen är alltså ett större område i 
socknens norra del, som från bör-
jan var just en sockenallmänning, 
ägd gemensamt av Väse sockens 
bönder. Vid mitten av �700-talet de-
lades den upp i ägolotter som skat-
teköptes av bönderna. Det gjorde 
att Allmänningens karta består av 
långsmala remsor som ägdes av 
socknens olika hemman. Marken 
blev bostäder för fattiga och utsatta 
människor, som inte hade möjlighet 
att äga sin egen jord. 

Allmänningsmarker finns i alla 
socknar, men Väse Allmänning är 
unik i Värmland genom att det är 
ett så stort sammanhängde område, 
som då trots uppdelningen fortfa-
rande har en egen karaktär.

I somras var boken klar att möta 
läsarna och det blev passade nog 
boksläpp inom forskningsområdet, 
nämligen i Ölmhults bygdegård 
den �9 juli.

Det är en rejäl bok i generöst format 
som Anette och Ingalill åstadkom-
mit. Att den är i två separata delar 
understryks av att layouten ser lite 
olika ut. Det finns många bilder, 
även om många av dem kunde ha 
gjorts lite större. De båda textde-
larna skiljer sig också åt på många 
punkter. Anettes del handlar om 
historien under �600- och �700-
talet och bygger i hög grad på 
arkivforskning, medan Ingalills 
forskning om de människor och 
hus som funnits på Allmänningen 
sedan omkring år �800 i hög grad 
är en dokumentation av muntligt 
förmedlade berättelser, även om 
det kompletteras med uppgifter från 
kyrkobokföringen. 

I den första delen så sätts Allmän-
ningen in i sitt större sammanhang 
och Anette Carlsson lyckas väl med 

att skapa förståelse för de speciella 
omständigheter som fanns i bygden 
under �700-talet, med ett starkt in-
tresse från de närliggande bruksher-
rarna att tillskansa sig Allmänningen 
för sin vedförsörjnings skull. Även 
finnarnas roll i bygden berörs. 

Två fina kartor från �700-talet är 
väl återgivna i färg på bokens in-
nerpärmar. Bokens andra del utgår 
helt från en handritad karta som 
finns återgiven på sidan �39 och 
kallas för Löwgrens karta efter sin 
upphovsman, som var lärare vid 
Ölmhults skola �936-�943. Tyvärr 
känns det svårt som utsocknes att 
riktigt kunna orientera sig i trak-
terna. Det är många människor 
och platser som passerar revy, och 
ibland blir det svårt att hålla reda 
på alla. I några fall finns utsnitt från 
moderna lantmäterikartor i boken, 
men inte konsekvent. Jag hade öns-
kat mig mer av kartor i boken.

Boken är föredömligt försedd med 
ett omfattande personregister. 

Carl-Johan Ivarsson

Närkingar som blev värmlänningar
Att det var många värmlänningar 
som emigrerade till Amerika, det 
vet vi. Och den spännande jakten 
på deras ättlingar fortgår. Jag har 
ju med benäget bistånd från ef-
terlevande i Sverige lyckats hitta 
min farmors systerdotters ättlingar 
som är spridda över ”hela” USA i 
dagsläget. Under förra året hade jag 
också glädjen att få träffa några av 
dem, när de var på besök i Sverige 
och Väse. Se VA nr 2!

Men några av farfars syskon drog 
också iväg. Nils Andersson född 
�866 i Väse var över ett par gånger 
till USA men kom tillbaka och gifte 
sig sedermera här och bosatte sig i 
Nyed, barnen föddes dock i Östra 
Fågelvik. Tyvärr är den grenen 
utdöd.

Emil (Andersson) Berglund född 
�866 i Väse, levde i USA �946, 

så långt vet vi av släktens Ame-
rikabrev. Emil håller jag på och 
försöker ringa in.

Men farfar, Nils och Emil hade 
också en halvbror, Wilhelm född 
�875 i Väse. Även Wilhelm drog 
iväg västerut �896 (uppgift från 
Bertil Grundström) och blev Wil-
liam Berglund. William var bosatt i 
Connecticut och gift med en Agnes 
Cecilia Söderholm född omkring 
�878 i Sverige. Med stöd av flitiga 
släktforskare på Anbytarforum har 
Agnes kunnat identifieras. Hon 
föddes �877 i Ervalla (T) och ut-
vandrade �897, hon befann sig då i 
Lungsund. Sannolikt hade hon träf-
fat William där, då han var dräng på 
orten tills han emigrerade.

William skrev brev hem till Sverige 
och dessa ingår då i släktens brev-

samling. Men karlar kan ju vara 
litet fåordiga ibland, så mycket av 
den information jag skulle behöva 
saknas. Men det kan ju hända att 
Agnes också skrev brev hem till 
sin i Sverige kvarvarande familj, 
där några hade flyttat från Närke 
till Värmland.

Agnes far Adolf Söderholm dog 
�933 i Nor. Han hade då överlevt 
båda sina hustrur. Med sin första 
hustru Maria Ulrika fick han för-
utom Agnes även Augusta Matilda 
född �869 i Nora (T). Hon kom att 
gifta sig med Karl Johan Gustafs-
son född �873 i By.  Båda dog i och 
är begravda i Arvika.

Det jag då är på jakt efter är even-
tuella ättlingar till Augusta Matilda 
Söderholm och Karl Johan Gustafs-

Fortsättning om Allmänningen i Väse

Fortsättning sidan 20
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Nya medlemmar

Maria Jansdotter Lindgren, Alingsås
Torbjörn Söderlund, Anderslöv
Stig Rann, Arvika
Hasse Andersson, Arvika
Anders Bäck, Bollebygd
Bo Byberg, Borlänge
Sylvia Jansson, Bro
Eva Ekevik Balkin, Caniço, 
Madeira, Portugal
Age Pettersson, Dals Långed
Kenneth Tedfelt, Deje
Hans Hougaard, Deje
Arne Guttman, Deje
Sören Björlin, Djurhamn
Roland Andersson, Edsvalla
Inger Nord, Falkenberg
Marie Gustafsson, Falkenberg
Reidar Berglund, Falköping
Sven-Åke Nilsson, Filipstad
Göte Viklund, Filipstad
Birthe Stridsberg, Fiskebäckskil
Solveig Almyren, Floby
Sven-Erik Almyren, Floby
Solveig Johansson, Forshaga
Elisabet Bergström, Forshaga
Agneta Svensson, Forshaga
Margareta Nilsson, Forshaga
Reine Pettersson, Grums
Linda Magnusson, Gunnarskog
Eva Sjöqvist Persson, Hagfors
Håkan Axelsson, Hammarö
Ingegerd Wall, Hammarö
Marija Stråt, Hammarö
Helena Hurme, Helsingfors, 
Finland
Johnny Karlsson, Hemse
Håkan Elmquist, Järfälla

Birgitta Eriksson, Karlskoga
Ulrika Karlsson, Karlstad
Anita Nordberg, Karlstad
Bengt Hultsten, Karlstad
Kerstin Kindberg, Karlstad
Ingrid Andersson, Karlstad
Birgit Aronsson, Karlstad
Stefan Odh, Karlstad
Anette Porth, Karlstad
Morgan Nyberg, Karlstad
Ingrid Andersson, Karlstad
Karl-Erik Persson, Karlstad
Kjell Danielsson, Karlstad
Lennart Fernqvist, Karlstad
Bo Larsson, Karlstad
Elisabeth Hålldin, Karlstad
Hasse Ericsson, Karlstad
Yvonne Björklund, Karlstad
Ingrid Byman, Karlstad
Sven-Erik Karlsson, Karlstad
Jan Nyberg, Karlstad
Inger Olsson, Karlstad
Björn Westlund, Karlstad
Kjell Liljequist, Karlstad
Ylva Karlsson, Karlstad
Folkuniversitetet, Karlstad
Monica Unneberg, Karlstad
Per-Erik Bruhn, Karlstad
Lennart Johansson, Kil
Anders Skogemyr, Kristinehamn
Margita Hagel, Kristinehamn
Bo Johansson, Kristinehamn
Bodil Hagberg, Kristinehamn
Anette Hellqvist Granér, 
Kristinehamn
Eva Christensen, Kristinehamn
Lena Funcke, Kristinehamn

Ingrid Svanberg, Kungälv
Birgit Östlund, Leksand
Rolf Eriksson, Liden
Marguerita Haffling, Molkom
Eva-Lena Bergquist, Nödinge
Anne Frykholm, Nyköping
Lillemor Andersson, Partille
Anna Lindberg, Säffle
Gunn Höij, Skanör
Jan Granat, Skara
Gunde Gråberg, Skoghall
Ewa Friman Gustavsson, 
Skoghall
Paul Neptune, Skurup
Sten Uno Ragnar Room, 
Södertälje
Erik Björsson, Stockholm
Thomas Rynell , Stockholm
Inga Borg Lindkvist, Stockholm
Lars-Olov Björnsson, Storvik
Leif Bergfeldt, Sunne
Inger Elmlid-Nolfelt, 
Timmernabben
Ulf Sjögren, Trelleborg
Siv Lagerblad, Upplands Väsby
Gunilla Arvidsson, Uppsala
Eva Örtenberg, Uppsala
Ole Thyge Plannthin, Valby, 
Danmark
Camilla Craelius, Värmdö
Ulrika Johansson, Väse
Anita Ericson, Västerås
Lennart Ericson, Västerås
Siv Gustavsson, Västra Ämtervik
Sven-Åke Lans, Västra Frölunda
Elisabeth Roseng, Vestskogen, 
Norge
Jörgen Osvaldsson, Örebro

Som tidigare år så är Värmlands Släktforskarförening en växande förening. Vi vill på det här sättet välkomna 
�04 nya medlemmar sedan vår senaste redovisning! Vi hoppas ni skall få ett fint utbyte av medlemskapet, och 
att vi kan få se era forskningsresultat i våra spalter – både som artiklar och antavlor!

son. En bror till Augusta Matilda står 
som lösdrivare i Anno �890, noterad 
hemförsamling är Karlstad stadsför-
samling. Brodern hette Per August 
Söderholm och var född �87� i Nora 
(T) och uppges vara bagerilärling. 
Denna man skulle jag gärna vilja 
veta litet mera om. Finns det några 
Karlstadsberättelser?

Övriga Söderholmsbarn från När-
ke var Anna Elisabet född �867 i 
Linde, Axel �873 och Alfred �876, 
pojkarna födda i Ervalla. Om det 
finns ättlingar i Sverige till Adolf 
Söderholm och dottern Augusta 
Matilda gift Gustafsson vore jag 
mycket glad för kontakt. Båda 

överlevde den utvandrade systern, 
som dog �927. Det kan ju hända att 
William skrev till dem och berät-
tade om sin hustrus frånfälle.

Marianne Westman
rumawen1a@gmail.com

Fortsättning om Närkingar som blev 
värmlänningar
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Redan på fredagen åkte en grupp 
på nio personer till Nyköping. Det 
var dels de som på fredagsefter-
middagen skulle delta i förbundets 
riksstämma och dels vi som skulle 
bygga upp montern och förbereda 
för själva mässan.   

På lördagen var vi tidigt i farten 
– ja, inte lika tidigt som de värm-
länningar, som åkte med våra två 
bussar förstås. Det var lång kö 
för att komma in på mässan och 
därför var det många som mis-
sade invigningen. Ingen av oss 
kunde heller närvara hela tiden 
eftersom t ex föredragen startade 
innan invigningen var klar – synd 
eftersom invigningsprogrammet 
började bra.  

Vi var där för att arbeta i montern 
men också för att få möjlighet 
att besöka mässan och att gå på 
föredrag. Själv hann jag med 
fyra föredrag – två med finsk an-
knytning eftersom jag har finska 
rötter. Det var en bra blandning 
på föredragen, men lokaliteterna 
var inte de allra bästa. Jag hörde 
en hel del kritiska kommentarer. 
Man blev störd av allt ljud utifrån 
och tekniken fungerade inte alltid, 
vilket ju måste vara frustrerande för 
föredragshållaren.  

Kalle Bäck var för mig en positiv 
upplevelse. Hans föredrag ”Torpare 
och backstugusittare” var mycket 
informativt och ”lättlyssnat”. Han 
har många gånger fått frågan ”Är 
du en riktig historiker?” Ja, han 
vill ägna sig åt vanliga människor 
och deras historia och menar att vi 
inte får glömma dessa människor, 
som hade ett hårt och fattigt liv, 
men som ju faktiskt var Sveriges 
näst största yrkesgrupp under 
�800-talet. Slotten, herrgårdarna, 
kungarna, adeln och krigen har ju 
synats ur alla möjliga synvinklar 
av många.  

Släktforskardagarna 2015 i Nyköping  

Full fart i Värmlandsmontern på lördagsförmiddagen. Gunnar Jonsson, Lenah Hedin 
och Lars-Göran Jansson möter Värmlandsintresserade. Foto: Carl-Johan Ivarsson

Kjerstin Tungström och Ulla Karlsson var två nöjda medlemmar som följde med på 
föreningens bussresa. Foto: Carl-Johan Ivarsson

Mässgeneralen Barbro Stålheim i samspråk med Bo Peter Persson, förbundsstyrelsen. 
Foto: Carl-Johan Ivarsson.
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Nr 195

Anton Vildig var min farmors far. 
På Antons mormors sida finns sme-
der i generationer tillbaka och på 
hans fars sida några soldater.

Vid Antons dop missade prästen att 
anteckna namnet. Han var nog rätt 
oregerlig och i konfirmationsåldern 
beskrevs han som stygg och med 
grov stil. Han lämnade familjen, 
som då fanns i Vallsjön, Fröskogs 
socken, och efter ytterligare ett par 
flyttar drog han till Österhaninge 
i Stockholms län �880. Ännu en 
drängtjänst i Lilla Mällösa i Val-
lentuna, och så flyttade han mot 
slutet av �882 till Stockholm. Hur 
livet såg ut där de första åren har 
inte kunnat utrönas helt. Men �885 
flyttade han till Fjäderholmarna 
i Lidingö socken, som tunnbin-
dardräng över sommaren.

Ur Wikipedia hämtar man följande 
om Fjäderholmarna den tiden: 

“Ett omtalat inslag i Fjäderhol-
marnas historia är det så kallade 
“brännvinskriget”. Detta rasade 
i Stockholm under 1870-talet mel-
lan det nya brännvinsmonopolet i 
Stockholm, det så kallade utskänk-
ningsbolaget och “brännvinskung-
en” L. O. Smith med sitt “tiofaldigt 
renade brännvin” som hade rätt att 
bedriva handel med brännvin på 
Fjäderholmarna genom att det låg 

utanför stadsgränsen, mot att en 
avgift erlades till Stockholms hamn 
på 1 öre för varje försåld kanna 
(2,6 liter) brännvin som fördes in 
till Stockholm. Köpare av bränn-
vin fick kostnadsfri transport till 
och från ön. Ångbåtar avgick två 
gånger per timme från Stockholm 
året runt.”.

Under hösten flyttade han med 
blivande hustrun Anna Kjellander, 
född �854 i Motala och piga sedan 
några år hos inspektor Julin på 
Fjäderholmarna. De fann en bostad 
på Renstjernasgatan 22 på Söder, 
den första dottern föddes och först 
ett år senare gifte de sig. De hade 
helt säkert ett hårt liv. Anton drog 
sig fram som renhållningsarbetare, 
bodde inte alltid tillsammans med 
familjen, och man anar besvär 
med alkohol i bakgrunden. Hösten 
�893 fick han avsked från Ren-
hållningsverket och bodde sedan 
med familjen ett tiotal år men det 
var nog ingen riktig reda med livet, 
för samtidigt fanns han periodvis 
noterad på andra adresser än famil-
jen. Till nyåret flyttade – eller flyt-
tades – Anton till Skälby i Giresta 
socken, Uppsala län, som dräng 
hos inspektor Gerhard Wilhelm 
Fogelström. Han återvände enligt 
flyttningslängden till Stockholm 
redan i februari, sedan finns inget 
spår av honom förrän han flyttade 
från Giresta i januari �926 till en 
arbetsinrättning i Stockholm och 
inom ett år till ett vårdhem. Det lär 
inte ha varit några kontakter med 
familjen igen och då han avled, fyra 
år efter hustrun Anna, uppgavs han 
fortfarande som gift med henne!

Om någon träffar på min Anton 
Vildig i Stockholm, utöver vad 
Söderskivan kan ge upplysningar 
om, så är jag tacksam för upplys-
ningar.

Anita Dagmarsdotter, 
Horsensgatan 66, 
654 67  Karlstad

anita@dagmarsdotter.se

Jag fick också möjlighet att träffa 
en nyfunnen släkting, som har 
samma rötter som jag i Finland och 
vi har också en gren i Värmland, 
som vi kommit fram till att vi måste 
ta tag i eftersom våra uppgifter inte 
helt överensstämmer. Så det finns 
en hel del att företa sig också efter 
släktforskardagarna.  

Jag träffade också på flera av våra 
ditresta värmlänningar och fick 
deras uppfattning om årets eve-
nemang. Uppfattningarna var inte 
helt positiva – men det är klart det 
är alltid lätt att kritisera. Man ska 
väl inte bara reta upp sig på det som 
man inte tycker fungerar utan ta till 
sig av allt som visas upp och ta till 
vara allt nytt som man får till sig.  

På lördagen var mässhallen ”knök-
full” hela dagen och svetten rann 
om oss och mycket vatten gick det 
åt för att släcka törsten. Söndagen 
var betydligt lugnare, konstigt att 
de flesta prompt ska trängas första 
dagen.  

Mycket diskussion förs om släkt-
forskardagarna i framtiden. Ska de 
hållas varje år, ska vi ha ”lokala” 
släktforskardagar i stället för na-
tionella, kanske ska förbundet gå in 
mera och stötta. Ja, det finns många 
åsikter om detta. För många släkt-
forskare är släktforskardagarna 
årets höjdpunkt – det märks ju inte 
minst på besökssiffrorna - och då 
vore det ju synd om det bara skulle 
bli vartannat år.   

Man kanske inte ska jämföra årets 
evenemang med vårt eget, men jag 
vill ändå nämna att många kom och 
framförde beröm till oss, vilket 
kändes väldig roligt. Det var ju ett 
oerhört arbete som vi la ner med 
hjälp av många helt ideellt arbe-
tande såväl medlemmar som andra 
intresserade.   

Nästa år är Släktforskardagarna i 
Umeå. Redan har vi hört många 
kommentarer att då blir det allde-
les för långt att åka så då stannar 
vi hemma. Det vore väl synd? Jag 
hoppas trots allt att några från för-

eningen kan få möjlighet att åka dit 
och representera Värmland. Tänk 
på alla norrlänningar som nästan 
alltid har långt att åka. Släktfors-
kardagarna måste ju någon gång få 
arrangeras lite längre norrut. Och 
det är väldigt roligt att vara med på 
Släktforskardagarna!

Eva Lejrin
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Höstens program 2015
Arvika

Filipstad

Karlstad

Kristinehamn

Grums

Säffle

Sunne

Forskarjour på biblioteket den tredje tisdagen i varje månad, september till november, mellan 
kl �5.00 och �9.00.
Måndag 5 okt. kl �7.00 Landstingsarkivet. Henrik Landtmanson berättar vad som finns i arkivet.
Måndag 2 nov. kl �7.00 Diskussion och frågor. Några berättar om resultat och problem
Måndag 7 dec. kl �7.00 Hur man hittar rätt bland all information bland program och på CD-skivor

Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och den sista lördagen i varje månad med start den 
9 september. På onsdagarna är jourtiden �6 00-�8 00 och på lördagarna ��.00-�3.00.
Onsdag �4 okt. kl  �5.00  Vad finns i kommunarkivet? Arkivarie Björn Midböe berättar.  
   Folkets Hus, Wera Ludvigsson-salen

Forskarjour på Biblioteket kl. �5-�8 torsdagar den �7 sept. � okt. �5 okt. 29 okt. �2 nov. och 26 nov.
Tisdag 22 sept. kl �8.30  Vad döljer sig i Grums Hembygdsarkiv? Berith Sande, Folkrörel 
   sernas arkiv berättar. Plats: Konferensen, Gruvan.
Tisdag 20 okt. kl �8.30  Lite tå hôrt. Plats: Konferensen, Gruvan.
Lördag �4 nov. kl �0-�4  Arkivens Dag. Vi hjälper dig hitta dina rötter. Biblioteket.
Tisdag �7 nov. kl �8.30 När de värmländska järnbruken blev pappersmassebruk. Lennart  
   Stolpe berättar. Plats: Konferensen, Gruvan.

Forskarjour på biblioteket torsdagar kl. �4-�7 följande datum: �7/9, �/�0, �5/�0, 29/�0, �2/��  
Torsdag � okt. kl �8.00 Information om Emiweb. Plats: Aulan.
Lördag �4 nov. kl �0-�3 Arkivens dag med forskarjour på biblioteket

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen eller Edbergssalen.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl �6.00 – �9.00 under perioden �7/9-�0/�2
Torsdag �7 sept. kl �8.30   Datorhjälp i släktforskningen – DIS. Kjell Hasselroth
Måndag 5 okt. kl �4.00 Skriv ditt liv. Gun Berger, Folkuniversitetet
Torsdag 22 okt. kl �8.30 Mantalsforska! Magnus Bäckmark, redaktör för Svenska Släktkalendern.
Måndag 9 nov. kl �4.00 Så blev jag släktforskare - Minnen från pionjärtiden. Eva Fre driksson
Måndag 26 nov.kl �8.30  Historiska kartor – uppföljning. Morgan Nyberg
Måndag 7 dec. kl �4.00 De vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat. Inger och Per Berggrén

Läshjälp på biblioteket den andra tisdagen i varje månad kl �4.00-�7.00: 8/9, �3/�0, �0/��, 8/�2. 
Snacktajm för daglediga, hörsalen kl. �4.00-�7.00, tisdagar den �5/9, �7/��.
Studiebesök på Värmlands Museum tisdag 20 okt. kl. �4. 
Föreläsningar, hörsalen, biblioteket.
Tisdag 22 sept. kl �8.30 Anette Carlsson: Kartor på Internet
Tisdag 27 okt. kl �8.30 Linnéa Rydahl berättar om Marieberg  
Tisdag 24 nov. kl �8.30 Gunnar Edström: Vad gamla gravar berättar
Tisdag �5 dec. kl �8.00 Julkaffe, hörsalen �8.00. Endast medlemmar o anmälning gäller.

Forskarjour på Sunne bibliotek följande torsdagar kl. �3-�7: �7/9, �5/�0, 29/�0, 26/�� samt 
lördagar kl ��-�4: 5/9, 3/�0, �4/��, 5/�2.

Program- och diskussionskvällar måndagar kl. �9.00: 28/9, 26/�0, 30/��. Säffle bibliotek.

Hagfors


