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Varmlands
Slaktforskarförening

VarmIandsAnor
VarmlandsAnor utges som medlemstidning för
Varmlands Slaktforskarförening. Bidrag till
tidningen, synpunkter på inriktningen och tips
om händelser for bevakning mottas tacksamt
av Redaktören. Citat ur VarmlandsAnor far
göras, om kalla anges.

Föreningen bildades 1983 och har till ändamål
att stödja och stimulera intresset för slaktoch hembygdsforskning i Värmland och forena dem som delar detta intresse. Föreningen
ar ansluten till Sveriges Slaktforskarforbund.

Styrelsen
Ordförande Lars-Gunnar Sander, Norra
Berghaget, 66732 Forshaga. Telefon 054872754 Mobil te1 070 634 81 87
Vice ordförande Bernhard Granholm, Ljunggatan 39C, 664 32 Grums. Telefon 0555-61153

Organisationsnummer 873201-6897
Redaktionen förbehåller sig ratt att redigera
och satta rubriker i insända bidrag.
Upplaga 1100 ex, 4 ggrlår
Ansvarig utgivare och redaktör LarsGunnar Sander Norra Berghaget, 667 32 Forshaga. Telefon 054-872754
Layout Anette Carlsson, Tulegatan 4B, 703 54
Orebro, 01 9-18 69 54
Tryck Tryckeri AB Knappen, Karlstad

Föreningens adress: c/o Sander, Norra
Berghaget, 667 32 Forshaga
E-post: Igsander@algonet.se
Medlemsavgiften ar 120 kr för ordinarie medlem och 30 kr for familjemedlem (2000) till
svenskt postgiro 46 96 60-5. Medlemmar i
Norge betalar 110 norska kronor + porto 40
respektive 30 kronor till norskt postgiro
0806 1944339.
Arkiv: Arkivcentrum Värmland, Box 475,
651 1 1 Karlstad. Telefon 054-10 77 00.

Manusstopp for 2000:2 ar 4 maj 2000
Besöksadress: Arkivcentrum Värmland,
Hööksgatan 2, Karlstad

Sekreterare Gunnar Jonsson, Alvhagsgatan
25, 661 40 Saffle. Tellfax 0533-10559
Mobil te1 070 583 24 96
Kassör Liv Hagberg, Garvaregatan 4,652 20
Karlstad, Telefon 054-2 18232
Materialförvaltare Bo Cider, Skolgatan 12,
660 60 Molkom. Telefon 0553-10378
Ledamot Anette Carlsson, Tulegatan 4B,
703 54 Orebro. Telefon 019- 1869%.
Ledamot K-G Lindgren, Linnevagenl l ,
661 43 Same. Telefon 0533-14124
Registrator Sonja Peterson, Ölmegatan 9 A,
652 30 Karlstad. Telefon 054-219411

Föreningen har aven en hemsida på intemet:
http://www.genealogi.se/varmland
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Lördagen den 18 mars kl. 13.00 kallas Du till årsmöte
i Rolf Edberg-salen , Arkivcentrum Värmland i Karlstad.
Förhandlingar enligt förslag till dagordning.

Peter Olausson föreläser om släktforskaren och Kartan
Tag g a m a med gäster.
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Mötet öppnas
Fråga o m mötet anses stadgeenligt
utlyst
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordforande
Val a v sekreterare
Val av justerare
v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e o c h räkenskaper
Revisionsberättelse
Fråga o m styrelsens ansvarsfrihet
Medlemsavgift f ö r 2001 (styrelsen
föreslår oförändrade avgifter)
Budget for 2000

12 Val av ordförande for 2000
13 Val av ordinarie ledamöter för 2000-2001
(i t u r a t t a v g å ä r B e r n h a r d
Granholm, Liv Hagberg o c h Anette
Carlsson)
14 Val av suppleanter för 2000-200 1 (i tur
att avgå ä r E v a Fredriksson och
Gerhard Kaukerat)
15 Val av revisorer och revisorssuppleant
for 2000
16 Val av redaktör for 2000
17 Val av valberedning för 2000
l 8 Övriga frågor
19 Mötet avslutas
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Verksamhetsberattelse 1999
presenterat föreningen vid riksstämman i
Verksamhetsåret
Föreningens sextonde verksamhetsår om- Karlstad den 18 aug. Dessutom deltog
Lars-Gunnar Sander.
fattar tiden 1999-01-01 till 1999-12-3 1.
Gunnar Jonsson har övervakat ett
Medlemmar
sysselsattningsprojekt med som mest 16
888
Antal medlemmar98-12-31
deltagare i regi av Saffle kommun och
Nya medlemmar 1999
93
Arbetsförmedlingen dar bl a registrering
Uttraden, avlidna, ej betald avgift 55
av kyrkböcker for Näs härads tio forsamAntal medlemmar99-12-31
926
lingar ingått.
Karl Gustav Lindgren har lett en ALU(varav 26 familjemedlemmar)
grupp i Arvika som dataregistrerat födde,
Medlemsavgiften
vigde och döde i Ny socken.
För 1999 var medlemsavgiften 120 kr för
Gunnar Jonsson har under året överordinarie medlem och 30 kr for familje- tagit Anette Carlssons funktion som formedlem.
eningens webmaster och administrerat
hemsidan på Internet.
Hedersledamot
Gunnar Jonsson har varit redaktör och
Anders Höglund, Kristinehamn
ansvarig för föreningens nattidning
VarmlandsRötter. Tidningen ar länkad till
Styrelse
Sveriges Slaktforskarförbunds nattidning
Ordforand Lars-Gunnar Sander, Forshaga Rötter.
Vice ordfBernhard Granholm, Grums
Sekreterare Gunnar Jonsson, Saffle
Slaktforskardagarna 1999
Kassör Liv Hagberg, Karlstad
Föreningen stod som huvudarrangör av
Materialförwltare Bo Cider, Molkom
årets Släktforskardagar med Sveriges
Ledamot Anette Carlsson, Örebro
Slaktforskarforbundsriksstämma. Karlstad
Ledamot Karl Gustav Lindgren, Saffle
blev därmed den trettonde staden i landet
Suppleanter Arne Berg, Saffle, Eva dar denna begivenhet gick av stapeln. EfFredriksson, Karlstad, Anneli Johansson, tersom temat var Brukoch Smeder var FörKil, Gerhard Kaukerat, Slottsbron
eningen for Smedslaktsforskning engagerad som medarrangör. Evenemanget, som
Övriga funktionärer
var mycket välbesökt, ägde rum den 17 Revisorer Olle Skoog, Kristinehamn, 19 september. Utställning, föredrag och
Lennart Fallberg, Molkom
Revisorssuppleant Roland Hedström,
Molkom
Valberedning Ingrid Johansson, Klassbol
(sammank), Stig Jonasson, Kristinehamn,
Kenneth Larsson, Mangskog
Redaktör Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Registrator Sonja Peterson, Karlstad

riksstämma var förlagda till Arkivcentrum
Värmland och Centralsjukhuset. Ordforande- resp redaktörskonferens ägde rum
på Varmlands Museum och Rosenborgs
herrgård.

Extern verksamhet
Vid Arkivens Dag på Arkivcentrum Varmland den 13 nov deltog föreningen med
bokbord. Dessutom fick ett stort antal besökare pröva på släktforskning varvid de
assisterades av föreningsmedlemmar.
Lars-Gunnar Sander har föreläst om
soldatforskning på Medborgarskolans
kurs i släktforskning.
Medlemsmöten
29 jan Slaktforskarträff på Arkivcentrum
Värmland
27 mars Arsmöte med sedvanliga årsmötesforhandlingar. Föredrag av Jan-Olof
Larsson, Karlskoga om Europas kungahus
24 april Samarrangemang med StorStockholms Genealogiska Förening. Medlemmarna i resp förening samlades på
Arkivcentrum i Karlstad och på Stockholms
stadsarkiv samt kommunicerade via
Internet och telefax. Stockholmare fick hjalp
med anor i Värmland och värmlänningar
fick hjalp med anor i Stockholm.
29 maj Rundtur i Varmskog under ledning
av Ingrid Johansson.
Forrsatti~ingp4 sidan 4

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Dessutom har ett särskilt möte
hållits med funktionärernavid Släktforskardagarna 1999. Styrelsearbetet har helt dominerats av planeringen inför Slaktforskardagarna.
Anette Carlsson har deltagit i Slaktforskarförbundets redaktörskonferens i
Karlstad den 19 aug.
Bernhard Granholm, Liv Hagberg och
Karl Gustav Lindgren har som ombud re- Slaktforskardagarna: Ordförandekonferensen på museet. Foto: L-G Sander
u
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Hjälp
valberedningen!
16 okt Höstmöte på Arkivcentrum Varmland med föredrag av Sven Hugo Borg
om Borgviks bruk.
26 nov Släktforskarträff på Arkivcentrum
Värmland
Nyutkomna publikationer under året
Föreningens medlemstidning VarmlandsAnor har utkommit med fyra nummer, totalt 1 12sidor.
Botilsater födde 1721-l 920 sammanställd av Cresco och Gunnar Jonsson
Eksharads församlingsbok 1665-1 750
sammanställd av Mats Hellgren
Algå sammanställd av K G Lindgren:
Födde 1688-1835
Födde 1836-1924
Vigde 1688- 1920
Döde 1687-1920
Varmlands Slaktforskarkatalog 1999,
sammanstalld av Gunnar Jonsson.
Värmlands Ortregister, utökad utgåva,
sammanställt av ALU-projekt under ledning av Gunnar Jonsson

därför ett överskott på 33 tkr redovisas.
Arets forsäljning av föreningens publikationer visar ett överskott på 20 tkr, aven
detta avsevärt bättre an budget. Medlemsavgifter och bidrag borde tacka övrig
verksamhet men har redovisas ett underskott på 7 tkr, främst beroende på ökade
produktionskostnaderfor Varmlandshor
samt porto. Även kostnader för nattidningen VarmlandsRötter har tillkommit
jämfört med föregående år. Styrelsen foreslår att årets överskott 46 197,77 jämte
föregående års balanserade vinstmedel 40
842,81 tillhopa 87 040,58, balanseras i ny
rakning. Vidare föreslås att de 30 tkr som
tidigare var reserverade for Riksstämma
99, nu far disponeras for framtida projekt.
Slutord
Slaktforskardagarna 1999 ar det hittills
största arrangemang som Varmlands
Slaktforskarforeninggenomfört. Styrelsen
vill framföra sitt varma tack till det 40-tal
medlemmar som ställde upp som funktionärer vid detta tillfalle och såg till att allting fungerade. Slutligen vill vi också tacka
personalen vid Arkivcentrum som ställde
upp och gjorde ett enastående arbete till
vårt gemensamma fromma. När denna riksgemensamma uppgift nu klarats av, kan
föreningen i fortsättningen agna sina krafter åt projekt som specifikt främjar den
värmländska släktforskningen.

Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen
har varje måndagskväll biträtt forskare
med rådgivning i forskarsalen under janapril och sept-dec på Arkivcentrum Värmland i Karlstad.
Utbyte av medlemsblad har skett med
103 andra slaktforskarforeningar. Dessa
publikationer förvaras i pausrummet i anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Karlstad i februari 2000
Värmland dar de kan läsas av medlem- Lars-Gunnar Sander, Bernhard Granholm, Gunnar Jonsson, Liv Hagberg,
marna.
Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har Anette Carlsson, Bo Cider, Karl Gustav
verkat som faddrar för DIS (Föreningen Lindgren.
for Datorhjalp i släktforskningen) och I
därvid servat medlemmarna med uppdatering av nya programversioner.
Slutligen har ett mycket stort antal Ur Slakthistoriskt Forum har vi saxat
slaktforskarfrågor per brev , fax , telefon följande ur en artikel skriven av Elisaoch e-post besvarats av styrelsemedlem- beth Thorsell:
marna. Även från Norge och USA komEn serie i kyrkoarkiven som kanske
mer förfrågningar.
inte ar så vanlig, ar serie G, som kallas
avlösningslangder eller något liknande
Ekonomi
namn. Den innehåller uppgifter om
Resultat- och balansräkning bifogas verk- sockenbor, som ådömts olika kyrkliga
samhetsberättelsen. Slaktforskardagarna straff, och sedan undergått dessa och
med riksstämman blev betydligt mer val- därpå erhållit absolution och Ater upptabesökt än vad som forkalkylerats. I stallet gits i den kyrkliga gemenskapen. Dessa
för en budgeterad kostnad på 30 tkr, kan längder ar inte filmade, om de inte ingår i

Den 18 mars ar det åter dags for årsmöte.
Du som ar medlem har nu chansen att
påverka valet av styrelsemedlemmar m fl.
Lämna således Ditt förslag till valberedningen på vilka Du skulle vilja ha
med bland föreningens funktionärer.
Långa avstånd i vårt vidsträckta landskap
kanske gör att några drar sig för att ta på
sig ett styrelseuppdrag. Men du skall veta
att reseersättning utgår och att i möjligaste
mån försöker vi aven förlägga möten utanför Karlstad.
Utöver de funktionärer som väljs på
årsmötet, så vill styrelsen komma i kontakt med medlemmar som ärvilliga att stalla
upp som rådgivare i forskarsalen på Arkivcentrum. Studieförbunden fragar oss ofta
om vi har någon som kan vara cirkelledare
i slaktforskningskurser, och då ar det bra
att kunna hänvisa till någon. Samma sak
galler nar vi far förfrågningar om uppdragsforskning.
Valberedningen:
Ingrid Johansson
Värmskog, Sätra
671 95 Klassbol
te1 0570-46 10 70
Stig Jonasson
Drevstagatan 49 A
681 01 Kristinehamn
te1 U550-l7l 09
Kenneth Larsson
Slobyn, Lyckan
671 96 Mangskog
te1 0570-914 05

Ett bra tips
till exempel en födelsebok, och kan dafor
vara litet svårare att hitta. Det räcker inte
med att titta i SVAR:s katalog, utan man
måste kontrollera arkivets egen forteckning för den församling man ar nyfiken
på. Denna förteckning kan man for det
mesta hitta i början av forstamikrofilmade
volymen husforhörslängd, AI: l. Det kan
löna sig, for man kan hitta de mest markliga anteckningar, som kan leda vidare in i
domböcker och andra kallor.
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Resultaträkning

Balansräkning

1999

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Fordringar
Varulager
Inventarier
Sum tillgångar

121 364,26
68 753,32
11 172,OO
12920,OO
2831,OO
217 040,58

Skulder och Eget kapital
Skulder
1O0 000,OO
Reserv för projekt
30 000,OO
Eget kapital
Ingående eg kap
Arets resultat
Sum Eget kapital

40 842,81
46 197,77
87 040,58

Sum Skulder och
Eget kapital

217 040,58

Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser
finns

Ordspråk från Övre Ullerud
Det ar ingen ordning sa katta nar de kasta utna
om julkväll.

1998

2000 Budget

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Riksstämman 99
Kommunbidrag
Landstingsbidrag
Summa intäkter

108940,OO
50 809,50
32 661,50
500,00
5 000,OO
197 91 1.00

89 210,OO
36459,OO
-2 700,OO
500,00
5 000,OO
128469,OO

500,00
5 000,OO
155500,OO

Kostnader
Tidskriften
Kostn, sålda varor
Porto
Möten
Resor
Förbrukn mtrl
Riksstämman 98
Riksstämman O0
Externa gåvor
Försäkring
Diverse kostn
Externa med1 avg
Riksförbundet
Summa kostnader

-6 21 6,OO
-151 869,80

-6 195,OO
-138302,60

-5 800.00
-151 500,OO

Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar

46 04120
-2 830,OO

-9 833,60
-2 830,OO

4 000,OO
-3 800,OO

Resultat efter
avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostn

43211,20
4061,07
- 1074.50

-12663,60
4 658,71
-184.00

200,OO
2 000,OO
-1 100.00

Arets resultat

46 197,77

-8 188,89

1 100,OO

110000,OO
40 000,OO

En originell lekkamrat
värmlänningar i
förskingringen
I Hammar, Ytterlannäs socken i Angermanland har
Johan Sjöberg funnit dessa värmlänningar:
Johannes Larsson Sjöqvist, arbetare, f 1861-02- 11
i Visnum, inflyttad fran Visnum 1887-09-10.
Sara Eriksson, hushållerska, f 1860-09-03 i Kila,
inflyttad fran Söderhamn 1887-09-10.
Johannes Mårtensson, rättare, f 1855-12-01 i Östmark, flyttat E n Östmark 1885-11-26.
Uppgifterna ar hämtade ur Ytterlännäs hfl 18791887 (AI:l OA).

I Fiyksdalens herrgårdar och bruk berättar Linus Brodin om länsman Karl
Samuel Robsahm (1 822- 1871) i Östmark. På länsmansgården Millmark hade
hans barn en originell lekkamrat, nämligen en tam björnunge. Det roligaste
denne visste var att åka kalke med barnen då skaren låg hård i sluttningen vid
gården. Man kunde riktigt se hur han njöt av farden där han satt mitt ibland
småttingarna, och till tack drog han kalken uppför backen. En dag spelade
barnen honom ett spratt, de Iato honom satta sig upp och sedan knuffade de
till kalken så att denne fick en väldig fart och till råga på eländet stjälpte den
nere i slutet av slänten. Nalle fick en bra skjuts och slog sig duktigt mot ett
trad. Sedan ville han aldrig se åt en kalke, långt mindre åka. Men nalle hamnades på barnen en dag medan de lekte på gårdsplanen. Bast som leken var i
gång kom en tegelpanna singlande från taket mitt i barnhopen, därpå en till
och sedan regnade tegelpannor över de förskräckta småttingarna. Högst uppe
på takåsen satt nalle och roade sig med att kasta till måls. Men den leken blev
nalles sista. Länsman tog fram bössan och sköt lekkamraten.
Insänt av Marianne Fröding, Karlstad

Världen är liten

-

eller ett mej1 betyder så mycket!
Att internet och e-post på många satt
har förändrat släktforskningen torde val
ingen säga emot. Förutom att det finns
mycken matnyttig information att ta del
av, så blir det så mycket lättare att hålla
liv i gamla kontakter och skapa nya,
särskilt med andra världsdelar. Oväntade kontakter leder till att nya vägar
öppnas i forskningen. Sådant brukar
kallas for "serendipity". Har kommer
mitt bidrag till denna följetong i
släktforskningssammanhang.
Min berättelse börjar den 3 mars 1999. En
grupp emigrationsintresserade slaktforskare i Säffle, däribland jag själv, hade
stämt träff med Jörgen Axelsson och
Monika Urtti från projektet Emigration &
Historia i Östmark. Eftersom vi planerade
att samla in uppgifter om emigranter från
Saffle. Vi ville diskutera ett eventuellt projekt med tillhörande samarbete. Vårt möte
ägde rum hos familjen k e r b l o m i Saffle.
Mera i förbifarten nämnde Jörgen Axelsson om att projektet har en hemsida:
www.tordata.se/emigrant. Jag var nyfiken
och beslöt mig för att göra ett besök på
denna sajt. På gästboken fann jag ett meddelande som postats knappt en vecka tidigare, fredagen den 26 februari. Det löd
så här:
"I would like to h o w if anyone has
ever heard of the name UPWAHL or
something spelled like that in Varmland,
Sweden. It was my husbands greatgrandparents surname when they came
to America. Any information would be
appreciated. Andersons in Minnesota"
Ungefarlig Översättning: Har någon
hört talas om namnet Upwahl eller någonting liknande i Värmland, Sverige. Detta
var min makes farfars föräldrars (motsv.)
släktnamn nar de kom till Amerika. All information mottages tacksamt. Andersons
i Minnesota. Inte mycket att gå på dar
inte! Men eftersom jag på något satt
kande att jag ville hjälpa till så svarade
jag direkt. Mitt svar hade innebörden att
Upwahl säkert ar Uppvall, och att det
finns en familj med namnet i Tveta i södra
Värmland. Jag fick svar nästan genast, dar
"Noritta in Minnesota" frågade om jag
bodde i Sverige, och hon beklagade sig
över att källorna i Norge var bättre an i

Lars Andersson, född l827 i Björbyn,
Svanskog, död 1920 i Vining,
Minnesota, USA.Hans barnbarn
Noritta Anderson sökte sina rötter i
Sverige - och blev återjiunnen av den
svenska slakten.
Sverige.
I mitt svar fick jag berätta att jag bor i
Kila i Värmland, nara Tveta och att jag
hade släktingar dar. Jag marker nu av det
svar jag skrev att jag var rädd för att lova
för mycket, eftersom jag poängterar att
jag inte har så mycket tid till forskning.
Det verkade ju också lite underligt med
de mycket knappa upplysningar som
Noritta lämnade om sig själv. Noritta började sitt svar med: "Wow, this is unreal".
Hennes farfars far Lars Andersson var ju
från "Kila, Sweden"! uppgifterna kom,
berättar hon senare (14 mars) från en viss
Arne Sivertsen i Stavanger som hjälper
folk med slaktuppgifter som hobby. I
samma mej1 ber hon också att översatta
ordet "Grotval" som ju inte kan vara någonting annat an Gröttvål i Gunnarskogs
socken.
Den 17 mars förklarar Noritta något
närmare om sin egen anfader Lars Andersson. Han skall vara född 1018 1827 i Kila,
och vara son till Anders Svendson - uppgiften fran norska kallor. Jag kommer ihåg
att jag kollade uppgiften utan att hitta
någon Lars Andersson, men det tycks inte
som om jag ens skickat något meddelande

for att bekräfta detta tråkiga faktum.
Så blev det ett avbrott i kommunikationen mellan Värmland och Minnesota.
Jag agnade mig åt andra syssior an
amerikakontakter och agnade val inte så
många tankar åt Noritta Anderson i
Evansville, Minnesota, och hennes problem. Men den 8 juli var det dags igen for
ett nytt meddelande. Nu visste Noritta att
berätta att Lars Andersson, som hon tidigare angivit som född i Kila, egentligen
var född i Svanskog på det datum hon
angivit tidigare. Eftersom hon bad om hjälp
och var nyfiken på Lars och hans ursprung föll jag till foga för den envetna
amerikanskan - som tur var, skulle det visa
sig.
Så i början av augusti tog jag mig tid
att söka efter Lars Andersson, och fann
mycket riktigt en Lars Andersson som
fodd i Högen, Svanskog 1418 1827, son
till Anders Svensson och Britta Nilsdotter,
utvandrad till Kristiania, Norge 1857 från
Kila. Föräldrarnas namn angavs så i
födelseboken, men någon lämplig familj
fanns inte i Högen. Att det skulle vara så
svårt? Jag konsulterade Marianne och
Sigge Magnusson, som är experter på
Svanskog, men inte heller de kunde hitta
Lars och hans föräldrar i Högen. Efter att
ha följt Lars bakåt från Kila till Svanskog
kunde jag hitta honom i Björbyn, dar hela
familjen stod i husförhörslängden, och där
också syskonen stod som födda enligt
födelseboken. Varför Lars anges som fodd
i Högen verkar vara ett mysterium, eller
kanske var det bara en felskrivning.
3klam på faSå eftersom jag började f
miljen så var det lika bra att forsöka hitta
något mer om Lars och hans anor i
Sverige. Det blev en del sökande, mest i
Svanskog på Lars mors sida. Fadern var
född i Kila men föräldrarna kom senare till
Svanskog. När jag sökte efter Lars Anderssons farmors dödsnotis fann jag att
hon på ålderns höst bodde hos makarna
Johannes Svensson Sjöberg och Britta
Maria Derreblad i Norra Skarbol, Svanskog, dar hon kallades "modem '. Med
just namnet Derreblad var det något bekant. Var hade jag sett det förut? Jo, i en
slaktutredning kallad "Staffansläkten" av
Sven och Claes Akerblom, i vilkas hus vi
möttes som kom att leda till besöket på
7

Nils Sundelius värmländska samling
Under Slaktforskardagama fick vår forening av årets Örnberg-pristagare Nils
Sundelius som gåva ta emot tre parmar
innehållande värmländsk genealogi. Jag
vågar påstå att detta material ar av samma
dignitet som t ex den Bromanderska samlingen i Varmlandsarkiv. Det ar alltså har
fråga om något helt enastående. Excerpter
och sammanställningar av olika slag ar antingen maskinskrivna eller skrivna med en
vacker handstil som ar en fröjd för ögat.
Vi vill framföra ett varmt tack till Nils
Sundelius for denna gåva, som nu stalls
till de värmländska slaktforskamas forfogande. Samlingen har deponerats i
Varmlandsarkiv dar det som arkivmaterial
kommer hanteras på ett professionellt satt
och bli tillgängligt for forskare.
Materialet ar uppdelat på ett antal gårdarhyar i Värmland, som Nils Sundelius
forskat i. Under varje gårdhy kan man
finna:

Släkttavlor
Kartol; översiktliga och detaljerade
Utdrag ur mantalslängder
Utdrag ur domböcker
Bouppteckningar
Utdrag ur sockenstammoprotokoll
Utdrag ur landskapshandlingar
Ägarlangder
Fotogrqfier av gårdar och i något fall
aven personer
Tidningsurklipp
Kopior av originalhandlingar
Kopior och utdrag ur diverse litteratur

Världen är liten ...
Fortsättning från sidan 16

hemsida osv. Nar jag slog upp boken, så
kom jag att hitta Lars Andersson, född
på angivet datum i Svanskog, utvandrad
1857 - inga fler spår. Således en hittills
helt outforskad gren på släktträdet!
Självfallet så meddelade jag min upptäckt till Noritta, och hon berättade i sitt
svar att hon höll andan nar hon läste vad
jag kommit fram till. Till saken hör attjag
sedan mer an 3 år har deltagit i sökandet
efter outforskade grenar i "Staffanslakten" - men att jag inte hade en tanke
på att kunna hitta Lars Anderssons efterkommande. Att han dessutom från Norge

Rudskoga socken
Revsten

Samlingen innehåller följande orter:

Alsters socken
Bjurerud
Forsnas bruk
Mellsjö
Mosstorp
Nybacka
Snarstad
Säter

Vase socken
Berg
Björkåsen
Backelid
Glumserud
Mosserud
Valinge
Älgånas

Filipstad
släkten Fernlöf
slakten Knöppel

Ölme socken
Buckåsen
Mårön
Nore
Rudsberg
Västra Vall

Fryksande socken
Rådom
Nedre Ulleruds socken
Berg
Gylterud
Halla och Dalen
Hammartorp
Hedås
Håberg
Högberg
Mosserud
Nordsjö
Prästgården
Risatter
Rudshult
Skarsjötorp
Solberg
Torp
Uved

Östra Fågelviks socken
Berg
Flatvik
Vång
Övre Ulleruds socken
Edebj~
\

Har du betalt
medlemsavgiften?

I
I
(dar det kan vara svårt att hitta bra sökvägar) strax visade sig ha dragit till Amerika visar också att det varit ett omöjligt
företag att söka honom från vår sida.
Noritta, som tidigare inte visste någonting alls om sin farfars far Lars Anderssons rötter, fick nu mer an 6000 "nya" slaktingar genom "Staffanslakten"!
Nu har också Staffanslakten kunnat
kompletteras med Lars Anderssons attlingar. Och inte nog med det! Norittas
make Jim Anderson hade rötter i Gunnarskog, och nar jag undersökte dem visade
det sig att jag var slakt på riktigt med Jim
dar. Min mormors farmors mor Maria
Kjellarsdotter (f. 1816 i Tvarud, Gunnar-

Det ar fortfarande ett antal medlemmar
som inte har betalt medlemsavgiften
som är 120 kr för 2000. Inbetalningskort
bifogades i förra numret av Varmlands~ n & .Har du tappat bort det är
postgirokontot 46 96 60 - 5.

skog) hade en halvbror Anders Kjellarsson (f. 1803 i Tvarud), som blev anfader
till Jim. På Lars Anderssons sida har vi
inga blodsband, men många gemensamma
släktingar!
Det märkliga ar alltså, att kontakten
som inleddes på ett så slumpartat satt visade sig leda till flera oväntade lösningar
och att vi kunde återupprätta slaktkontakten mellan Värmland och Evansville, Minnesota!
Carl-Johan Ivarsson
0533-640 82
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Tabell 5
ma ria Fröding f 1812, d 189 l, g m Johannes Larsson f 1814, d 1862 av håll och
styng, bodde i Brixnäs, Nyed.
De tog namnet Fröding i samband med
vigseln.
Barn:
1. Märta Fröding f l842
2. Johannes Fröding, skomakare, f 1845,
se tab 6.
3. Alfred Fröding, arbetare, f 1854,
se tab 7.
4. Karl Fröding, arbetare, f 1843, se tab 8
5. Anders Fröding f 1848, d 1862 i massling
6. Nils Gustaf Fröding f 185 1, d 1862 av
blodkräkning
Barn utom äktenskapet med Per Pettersson:
Britta ivaria f 1 835-10-09

Tabell 6
Johannes Fröding, skomakare, f 1845,
g m Johanna Svensdotter f 1848. Familjen bodde 1890 i Bråxnäs, Nyed.
Barn:
I. Emma Karolina Fröding f l874
2. Carl August Fröding f 1879
3. Hanna Maria Fröding f 188 1
4. Johan Herman Fröding f 1884
5. David Hjalmar Fröding f 1890
Tabell 7
Alfred Fröding, arbetare, f 1854, g m
Karin Jonsdol/er f 186 1 i Gräsmark. Familjen bodde 1890 i Höglunda, Stuguns
sn i Jämtland.
Barn:
1. Alfhild Johanna Fröding f 188 1
2. Emil Edvin Fröding f 1885
3. Elvira Elisabeth Fröding f 1887
4. Johan Albert Fröding f 1889

Tabeii 8
Karl Fröding, arbetare, f 1843, g m Karin
Olsson f 1851. Familjen bodde 1890 i Mons
ingsåg, Sköns fs i Medelpad.
Barn:
1.Anna Katarina Fröding f l875
2. Karl Julius Fröding f 1887
3. Helga Maria Fröding f l889
Tabeil 9
Thomas Fröding. bokhållare f 1824, ogift
men definitivt inte barnlös. Han star som
uppgiven far till Carl Johan, som vi konstaterade tidigare. Han kommer mycket
ung till sin farbror Jan Fröding i Karlstad
som bokhållare och arbetar där i flera år.
Flyttar sedan till Molkom dar han också
arbetar som bokhållare. Han flyttar till
Stockholm 2614 1853. Spåren efter honom
i Stockholm försvinner 1854. Han står antecknad som bokhållare hos en handlande

Carl Johans 90-årsdag. S/Gende.fiån höger: Signe Johunsson, Ester Andersson, David Fröding, Einar Fröding, Hilding
Fröding, Oskar- Fröding, Elsa Johansson.
Sittande @ån höger: Jenny Johansson, Carl Johan Fröding, Karl Fröding, Elin Holmberg, Olga Fröding.

( ~ a r m l a n d s ~ n o2000:l
r
- Sida 10

i kvarteret Triton 8. Han dyker sedan upp
i Dalby på 1870-talet för att sedan försvinna igen. Var han dog harjag inte lyckats reda ut.
Nyligen gick jag igenom Bromanders
dokumentation om slakten Fröding. Då
såg jag i marginalen en anteckning: Carl
Fredrik Fröding 1853 26/4 Nyed. Datumet kändes bekant, så jag letade upp honom i Nyeds födelsebok. Vad står dar?
Carl Fredrik oakta son till Lovisa Jansdotter Kulander f 1830 och uppgiven far
Thomas Fröding! Varför kändes datumet
igen? Jo, det ar samma som utflyttningsattesten till Stockholm utställd på Thomas! Det kanske var lika bra att fly faltet
nar man fatt två söner inom loppet av 7
månader.
Utomäktenskapliga barn:
1. Carl Johan Fröding, skomakare, f 185309-24 i Nyed, se tab 10.
2. Carl Fredrik Fröding, f 1853-04-26 i
Nyed. Carl Fredrik flyttar med sin mor till
Frykerud, dar de bor i Östra Glanne och
Klaxås. 1873-04-12flyttar han till Ölme för
krigstjänstgöring och hans vidare öden
ar inte kända (men kommer att bl.. .).

Tabeil 10
Carl Johan Fröding, skomakare, f 185309-24 i Nyed, g m Kristina Jonsdotter
f 1864-05-02 i Alster. Carl Johan var kand
av slakten, det vittnar det brev som Gustaf Fröding skrev till prosten Johannes
Fröding i Visnum, angående hjälp till
deras fattige släkting Skom, KJ Fröding.
Det berättas aven att Carl Johans barn
gick till Gustaf med skor han hade lagat,
och att David varit i Stockholm och då
passat på att halsa på hos Gustaf, han
skulle då ha sagt att "Är det lelle Carl Johans pöjk som halsar på?" Så hade han
fått en sedel av Gustaf.
Barn:
1. Hiima Fröding f 1879
2. Karl Fröding f 1880
3. Jenny Fröding f l883 (tvilling)
4. Maria Fröding f 1883 (tvilling)
5. Hjalmar Fröding f 1885
6. Signe Fröding f 1888
7. Einar Fröding f l890
8. Ester Fröding f l891
9. Oskar Fröding f l894
10. David Fröding f l895

\

11. Elsa Fröding f 1896
12. Konrad Fröding f l898
13. Oskar Fröding f 1900
14. Hilding Fröding f l902
15. Olga Fröding f 1903
16. Ivar Fröding f 1905
17. Elin Fröding f 1907
Tabell 11
Jan Fröding, brukspatron i Alster, f 1791,
d 1858, g m Gustava Branzell f 1800,
d 1872.
Barn:
1. Johan Bernhard Fröding, f 1823,d 1829
2. Emelie Mathilda Fröding, f 1825,
d 1889, ogift
3. Marta Gustafva Fröding f 1829, d 1891,
g m Sven August Cedewoth f 1820, d 1887,
2 söner
4. Hedvig Elisabeth Bemhardina Fröding
f 1830, d 1872, g m Christian Anton
Wrangelf 1820, d 1892,l dotter
5. Jan Abben Bernhard Fröding, brukspatron, f 1834, d 1901,ogift, se tab 12.
6. Bengt Rudolf Fröding, brukspatron,
f 1836, d 1920), g m Hedvig Gustava Fröding f 1839, d 1887, hans kusin, dotter till
Anders Fröding och Elisabeth Maria
Warodell.
7. Gustav Ferdinand Fröding, löjtnantoch
brukspatron, f 1826, d 1881, se tab 13.
Tabell 12
Jan Abben Bernhard Fröding, brukspatron, f 1834, d 1901, ogift. Han hade fyra
oakta barn med Kajsa Andersdotter Två
av sönerna finns antecknade i Nygrens
matrikel över elever vid Karlstads Högre
Allmänna Läroverk. Dar ar föräldrarna
antecknade BADA två. Mathilda gifte sig
1919 med målarmästare Lindström i Grava,
de hade inga egna barn. De andra barnens vidare öden ar inte kända. Det uppges finnas ättlingar till dem.
Utomäktenskapliga barn:
1. Gustav Fröding, köpman i Örebro
2. Bror August Fröding, förgyllare,
f 1878-03-20
3. Johan Oskar Fröding, ingenjör,
f 1874-10-02
4. Anna Mathilda Fröding
Tabell 13
Gustav Ferdinand Fröding, löjtnant och

brukspatron, f 1826, d 1881, g m Anna Eliana Emilia Agardh f 1827, d 1887.
Barn:
1. Marta Kristina Cecilia Fröding f 1855,
d 1914,ogift
2.Anna Elisabeth Fröding f 1857, d 1869,
ogift
3. Carolina Mathilda Fröding f 1859,
d 1917,ogift
4. Gustaf Fröding, skald f l 860, d 19 1 l. På
senare tid har det påståtts att Gustaf skulle
vara far till en gosse som syflickan
Kristina Johannesson fatt. Enligt Staffan
Bergsten: Gustaf Fröding, Frödingsällskapets årsbok 1999 hette den påstådde sonen Johan. Författaren tar avstånd från detta, då han menar att Gustaf
i ett brev till Kristina av den 10 oktober
1895 skriver: "Nifårförsöka varaförståndig och snäll och tänka på gossen så att
det blir en bra karl av honom och inte en
sådan stygg vildhjärna som jag." Varför
skulle han referera till sig själv, om han
inte ansåg sig stå i relation till gossen?
5. Hedvig Margareta Fröding f 1864,
d 1951

Tabell 14
Nils Fröding, bruksbokhållare i Dalby och
N Ullerud, f 1800, d 1827, ogift. Han fick
tvillingar med ankefiu Helena Olsdotter
Chenon f 1794 i Trysil, d 1860 i Dalby.
Hon var anka efter timmerman Torbjörn
Chenon från Dalby.
Utomäktenskapliga barn:
1. Amalia Wilhelmina Chenon f 1826,
d 1909,se tab 15.
2. Alexis Valfrid Fröding f 1826, se
tab 16.
Tabell 15
Amalia Wilhelmina Chenon f 1826, d
1909. Hon kallas felaktigt för Amalia
Chenon i kyrkböckerna i Dalby. Hon gifter sig med skolläraren Nils Sunden f 1832.
Barn:
1. Nanny Vilhelmina Sundén f 1858
2.Anna Sundén f 1872
Tabell 16
Alexis Valfrid Fröding f 1826. Han kallas
garvare och han gifter sig med Anna
Olsdotter f 1840, d 1861. De far döttrarna
Hilma Carolina 1860 och Anna 186 1. De ar

h'armlands~nor 2000: 1

bagge fodda i S:a Persby, Dalby. Nar hustrun dör blir "vår" Thomas formyndare till
dessa flickor, for Alexis flyttar ensam till
Torpshammar i Medelpad. Han lämnar
alltså sina barn kvar.
På mormonerna hemsida söker jag på
Fröding, och hittar dar en familj med fadern angiven som Alexis. Jag tar kontakt
med Johnny Edwards, han som lämnat
uppgiften. Jo, det ar hans släktingar på
morfaderns sida. Han hette Kjerf. Söker
nu på Anbytarfonim och får dar napp på
att Alexis Fröding, inflyttad till Stöde, gifter sig med Anna Maria Kjerff 1841.
I Anno 1890 står Alexis som bagare,
och de är bosatta i Westerhångsta, Torps
sn. Efter detta år emigrerar de till Amerika,
men jag har inte hittat dem på EmigrantCD:n. Jag kommer att försöka hitta attlingar till dem, om nu inte någon av er 1asare känner till någon?
Barn i första äktenskapet:
1. Hilma Carolina Fröding f 1860, se
tab 17
2. Anna Fröding f l861, emigrerade till
Amerika
Barn i andra äktenskapet;
1. Amanda Fröding f 1870
2.Alex Fröding f 1871
3. Selma Fröding f 1874
4. Murad Fröding f 1876
5. Fredrik Fröding f 1878
6. Nanny Fröding f 1880
7. Valfrid Fröding f 1883

Tabell 17
Hilma Carolina Fröding f 1860,
emigrerade till Amerika men kom tillbaka
och gifter sig med Nils Olsson f 1856 i
Vitsand. De tar namnet Fröding. Barnen
ar fodda i Hagen Overbyn, Vitsand.
Barn:
1. Hillevi Fröding f 1884
2. Henning Alexius f 1887-04-11. Han finns
med i Nygrens matrikel. Dar står att han
blev underlöjtnant vid Gotlands Art.kår
1907.
3. Olof Einar Fröding f 1891-07-03
Namnet Fröding
Namnet Fröding ar starkt förknippat med
Gustaf och Värmland, och vart man an
kommer och man uppger sitt namn, så
kommer alltid frågan; "Är du slakt med

- Sida 11 \

Gustaf.. .?"
Jag har försökt att visa på de Frödingar
som inte blivit erkända i officiella sammanhang tidigare, nar kultureliten varit slaktforskare. Slakten själv har ju kant till de
flesta och det verkar som om man inte
tagit avstånd från dem.
Många har hjälpt mig i detta arbete
och till dem riktarjag ett stort tack. Detta
arbete ar långt fran slutfört, så jag tar gama
mot mer fakta, brev, skrönor, ja allt som
rör dessa Frödingar. Flickorna som ar svårare att följa, är av intresse. Sist men inte
minst, kort; har någon kort på Jan Rymans barn, vår Thomas t.ex.? Tidningsartiklar från förr - har någon sparat?
Så återstår att forska fram vem som ar
far till hustru Lena Nilsdotter Alstergrens
utomäktenskapliga dotter Charlotta Fröding f 1830-11-06 i Karlstad samt vika som
ar foraldrar till Elisabeth Fröding f 18 1201-30 i Nyed och boende omkring 1850 på
Nygatan 42 i Stockholm.
Marianne Fröding (ogift Eriksson)
froding@mail. bip.net

Källor:
Slakt och Havd nr 1 1957
Nyeds Födelsebok
Husforhörslangder for Nyed, Dalby,
Karlstad N Ullerud m.fl.
Handskrivna anteckningar av J. Fröding
"Käre Gustaf! Högadle Herr Fröding"
sid 278 av Germund Michanek
www.foark.umu.se (Anno 1890)
Bromanders Handskriftsamling
Larsssons Handskriftsamling
Biografiska anteckningar över lärjungar
intagna vid Karlstads Högre Allm.
Läroverk av C.E. Nygren
Anteckningar gjorda av Olof Svensson,
Uppsala
Slaktforskarvanner
Slakten
Du kan bli Stö@andemedlem i Sveriges
Slaktforskarförbund, för bara 180
krlar. Du får Slakthistoriskt Forum,
Svenska Antavlor, köprabatter m.m.

Sveriges Slaktforskarförbund,
Box 30222, 104 25 Stockholm. Tel. 08-695
08 90. E-post: genealogi@genealogi.se

Vinstlista
Lotteriet vid
Slaktforskardagarna 18-19 sept.
Några vinster har ännu inte tagits ut, så vi förlänger deadline till årsmötet
den 18 mars. Vinster som därefter inte avhämtats, tillfaller lotteriet.
Vinst nr 1: Läsapparat Indus Mode1 456-HP - lott nr 220
Vinst nr 2: Dataprogrammet History - lott nr 232
Vinst nr 3: Värmländsk boksamling I - lott nr 282
Vinst nr 4: Släktträd - lott nr 611
Vinst nr 5: Värmländsk boksamling II - lott nr 391
Vinst nr 6: Flamskvävnad - lott nr 374
Vinst nr 7: Böcker "Glad från Gillberga",
"Från Handelsplats till Storstad" - lott nr 678
Vinst nr 8: Bok "Vägar till Varmlands historia"- lott nr 161
Vinst nr 9: Bordslöpare - lott nr 250
Vinst nr 10: Korg - lott nr 164
Vinst nr 1 l : Servettstall - lott nr 213
Vinst nr 12: Medlemskap i Värmlands Slaktforskarförening år 2000 - lott nr 1
Vinst nr 13: Bok "Tralbåtarna"- lott nr 338
Vinst nr 14: Bok "Tralbåtarna"- lott nr 186
Vinst nr 15: Bok "Tralbåtarna"- lott nr 257
Vinst nr 16: Bok "Tralbåtama"- lott nr 43
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John Ericssons mf ff fm f och mf ff ff f?
I sin bok om hkagssläkten' redogör
Karl LÖJström for Johan Ericssons slaktskap medStina Eriksdotter i Yngshyttan,
som var dennes morfars farmor.Avstinas
föräldrar tillhörde fadern, Erik Sigfridsson, Askagsslakten medan modern, Annika Persdotter, var dotter till bergsmannen och häradsdomaren Per Jonsson i Yngshyttan.
Johan Christophersson Horn
Stina Eriksdotter var gift med gruvbrytaren
och gästgivaren Johan Christophersson
Horn vars ursprung Löfström inte kommenterar. S Erik Bjuggren konstaterar i sin
utredning om släkten Feme112 att Johan
kommer från Honikullen, dock utan att
ange någon källa. Jag har trots flitigt sökande inte kunnat finna nigot skriftligt
bevis for härkomsten, som t ex Stinas och
Johans vigselnotis. Men däremot en lång
rad indicier knutna till e n Johan
Christophersson i Hornkullen, som visar
dennes och hans familjs tidiga och nära
relationer med Askagssläkten. Han föds
för tidigt för att födelsen skall vara
kyrkbokförd - Kroppas kyrkböcker börjar
föras 1687 - men uppgifterna i mantalslängder och notiser om fadderskap i
födelseboken visar på ett födelseår ca
1673, det år då hans namne i Yngshyttan

Hornkullstorp idag. Foto: Axel Fornander

- enligt åldersuppgifi i Färnebos dödbok
- föddes. Att Johan Christophersson i

Yngshyttan efter några år i Yngshyttan väl etablerad och med tre barn - år 17 16
börjar kalla sig Horn, betraktar jag - mot
bakgrund av nämnda indicier - som bevis för hans härstamning. Bruket att taga
namn efter sin by eller socken var ju spritt
A s p , Bratt och Femell ar kända exempel
på detta. Johan Christophersson Horns
far var Christopher Larsson, åbo i Homkullen. Och låt mig nu göra ett långt hopp
i tiden.
Fem torpare
Den 2 l april 1747 avhandlades vid bergsoch gruvtinget i Filipstad3 ett mål, till vilket instämts femtal Torparna på Hornkullen med påstående 1. at theras Rattighet, at therstades hafia tillhåll måtte
upvisas 2.0 af Ratten profias huruledes
the sig till fast många hushall utvidgat,
samt i anledning therutaf the bast berättigade bibehållas och the onödiga
utdömmas 3. the qvarblzfiande pålaggas, at till Parsbergs Grufian något vist
årligen utgjöra och vid påfor-dran med
nödig antiening tilhandagå, efter som
besagda Grufa ej allenast erhållit
Konglig donation på skogens nyttjande;
Utan ock emot skatteskillingens utbetalande fått inlösta sielfia torpen.

Bakgrunden var den mångåriga kampen om kontrollen över virkestillförseln
till gruvorna i Persberg liksom till masugnar och smedjor i Filipstadsområdet.
Det ansågs att Homkullen var överbefolkat och att alltför mycket skog avverkades for husbehov.
De fem instämda torparna hävdade sin
besittningsrätt på grund av eget släktskap
eller släktskap genom sina hustrur med
Christopher Graff. De uppvisade for rätten först Högst Saliga Drottning
Christinas bref af den 22 octob: l613,
hvari nådigst Bergmästaren Christopher
Grafförunnats besittningsfrihetpå hemmanet Hornkullen 2, 2:do Konung Gustaf Adolph af den 22 martii 1629 ,for
salige Grafs hustru Abblunna och 3:o
Drottning Christinas af den 30 junii
l646 för Grafs son Bergsmannen Anders
Christophersson.
En förteckning över samtliga åbor
upprättas och omfattar sex åbor i Hornkullen och fira i Hornkullstorp. Av de sex
i Hornkullen omnämns endast två som
släktingar till Christopher Graff genom sina
hustrur.
En rimlig slutsats blir att i varje fall tre
av de fem instämda torparna bor i Hornkullstorp, vars fira åbor förtecknas som
följer:
I Christopher Nilsson vaktare med hustru, har kommit till Bostadefter fadren.
2 Svågren Mats Jonsson, Sockenskräddare, enligt Konungens befallningshafvandes fullmakt den 7
Januariii 1732 äger haljien emot den
förra, och hafia thesse Bostäderförrut
varit delta, emellan Christoflers,fader,
Nils Christophersson och dess Broder
Hindrich, hvilcken tagit skräddaren
Matts Jonsson till sig såsom arfvinge,
och hvarefier han bl?fvitg$ med Nilsses dotter, hos desse bagge sitter inhyses, gamla upsattjaren Matts Figur: som
på lång tid tillbaka ej.f6rmåt giöra
något Hyttearbete.
3 Hans Hansson giör snickarearbete, ar
blefven gift hit och äger 1/4del i
Hornkzrls Torpet har i början innehaft
hela egendommen, then han .förmalte
sig hafia löst utur skuld, som Svarfadern åsamkadt, men sedan kommit
så ofierens med
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4 svågern Jean Carlsson, som är
skräddaredräng, at the til~sammans
skulle utlösa tvenne Systrar; s8 at the
hllfia ägare af lika stor del hvartera,
och på thet sättet har innehaft. Eljest
upviste Jean Carlsson Arfsinstizrmentet
e)er sin fader; hvaraf befants at sedan
Modren jatt zrt thess Ankeför.de/ och
Giälden blefiet betald, har för sonen
äntå varit en behållning af 137 C:r 27
7/15 .L Kopp:nzt och proportion lika
for Systrarna.
Av dessa fyra var Johan (Jean) Carlsson son till Carl Carlsson (1 678-1736) och
dennes hustru Maria Johansdotter, som
var född i Hennickehammar. Carl var son
till Carl Christophersson (ca 1620- 1679),
sonson till Christopher Graffd y (ca 1588
- ca 1658) och sonsonsson till bergmästaren Christopher Graff. Därmed är
även Hans Hanssons - Johans svåger släktskap med Christopher Graff klarlagt.
Christopher Nilssons (f 1701) och
sviigem Mats Jonssons hustni Stinas far
Nils Christophersson (1660-1732) var son
till Christopher Larsson. Denne var torpare i Hornkullstorp,dog 87 år gammal 1698
och var alltså född 16 10 eller 16 1 1. Hans
hustni Anna (1624- 1719) kan - med tanke
på att äldste sonen döptes till Nils - ha
haft Nilsdotter som patronymikon. Av
hennes @ra kyrkbokförda fadderskap står
hon två gånger fadder till barn i Hornkullen och en gång till barn i Gamla
k o p p a , där hon möjligen har anhöriga.
Någon släktskap med Christopher Graff
har jag alltså inte kunnat spira.
Aterstår alltså Christopher Larsson
som släktlänk mellan ChristopherNilsson
och bergmästaren och jag hävdar att hans
mor Ingrid Christophersdotter är dotter
till Christopher Graff.
Christopher Graff
Christopher Graff ar en välkänd person i
den värmländska bergslagshistorien. Han
nämns Första gangen i lönelistan för
Nykroppa tredje kvartalet 1586 bland de
tyska "bergsellerna" vid Hornkullen. Enligt Harald Carlborgs historik över Filipstads bergslag4 övertog Christopher Graff
For/suiining på siLinti 14

Copia af Högl. Kongl. Bergs Collegii Ingeniezrr Petter Mörts ajiagne Geometriske
Charta på hornkuls Silverp-uveskogs omgränser, opprättadt Ao 1685

Christopher Graff
bergmastare
f ca 1560 i (Meissen?), Tyskland
d ca 1621 i Hornkullen
g m Abbeluna
f ca 1565
d ca 1645 iHornkullen

I
Anders Graff

Christopher Graff d y

f ca 1586 i Hornkullen
d ca 1665 i Hornkullen
g m Sigrid
d ca 1658 i Hornkullen

åbo i Hornkullen
f ca 1588 i Hornkullen
d ca 1658 i Hornkullen
g m Elin ,

Ingrid Chri
f ca 1590 i Hol
d ca 1657 i Ho
g l:o m Lars C
f ca 1585 i He
g 2:o ca l655
Anders Jons9

l
Abbeluna
Andersdotter
f 1629 i Hornkullen
d 1689 i Hornkullen

Sigrid
Christophersdotter
f 1615 i Hornkullen
d 1695 i Hornkullen

g m Osten Månsson
f 1601
d 1689 i Hornkullen

g m Bengt Eriksson
Abo i Hornkullen

Carl
Christophersson

Erik
Christophersson

Mallker
Christophersson

åbo i Hornkullstorp
d 167819 i Hornkullstorp
g 167415 m
Lisbet Håkansdotter

Christophe
f 1610111
d 1698 i Hornk
g m Annika
f

1624

d 1719

I

I
Carl Carlsson
åbo i Hornkullstorp
f 167718 i Hornkullstorp
d 1736 i Hornkullstorp
g 1709 m
Maria Johansdotter
f 167516 i Hennickehammar
d 1743 i Hornkullstorp

så småningom driften av Hornkullens silvergruva. Malmen vaskades vid Herrhultshyttan och silvret utvanns vid
Nykroppa. 1605 anställdes Graff som
bergmästare med tjänstgöring i Värmland
eller vid Salberget.
Inget ar kant om Christopher Graffs
ursprung, men ledtrådar kan möjligen
sökas dels i det uppenbarligen tyska namnet, dels i Carlborgs uppgift att en bergmästare Jakob von der Heyde 1583 anlände till Hornkullens bergverk med ett
parti tyskar. Jakob von der Heyde var enligt J A Almqvist5 införd från de Meissenska bergverken. Graffs tjänst som
bergmästare indrogs 1613 då han som
ersättning fick sig upplåtet torpet Homkullen6.
Bland John Ericssons anor är Christopher Graff säkerligen en av de mest intressanta. Låt mig har återvända till Chnstopher Larsson och agna något utrymme
aven åt hans förfader för att dar söka yt-

I

I
Nils
Christophersson

Lars
Christophersson

Ingrid
Christophe

åbo i Hornkullstorp
f 1660 i Hornkullsstorp
d 1732 i Hornkullen
g c a 1700m
Kerstin Johansdotter

skräddare
f 1660161 i Hornkullstorp
d 1698 i Nykroppa

f i Hornkullstor
g 1694 m Sver
dräng i Herrhul

terligare Ericsson-anor.

Christopher Larsson
Den 10-1 1 augusti 1655 förekom vid häradstinget i Filipstad följande ärende:
Näst krefde Christopher Larsson
widh Hornkullen 86 % dlr kopparmynt
af sin styfSader Anders Joensson soldat
thersammastades, för arfefter sin sal fader Lars Clemetzson, och 32 dlr af målsmannen Anders Andersson i Forss. Men
emedan be:te Anders Andersson var sin
koos rymbder, och thenne Anders
Joensson medh sin hustru och
Christophers modher Ingrid Christophersdotter; bekente icke mehra an 20 dlr
och ett oxevardh om 3 faut jern thet the
ville betala, och ofuan be:te Christopher Larsson sade sigh hafua vitne på
nambliga M:r Lars vidh Croppan, Morten och Jöns i Lilleforss, som vor0 medh
på bytet, att thet var lickvall mehra. Ty
palades honom att skaffa sigh beskedh

therom till annat tingh.
De personer, som namns av Christopher Larsson, finns alla inom Kroppa
socken. M:r Lars ar Laurentius Nicolai
Philipstadius, kyrkoherde i Kroppa 1632
till 1642. Mårten Drost ar den som 1633
skriver under redovisningen for Kroppa
bruk och han sitter i egenskap av kronans
befallningsman över Varmlands
Ostersyssle som ordförande vid Farnebo
häradsting från 1629 till 1643. Jöns i Lillefors kan vara fjärdingsmannen Jöns
Joensson i Fors, som bland annat
omnämnes i ett tingsprotokoll i augusti
1651.

Lars Clemetsson
Lars Clemetsson bör rimligtvis ha bott i
Kroppa socken och var 1610 - nar Christopher föddes - en mogen man. Dessa
båda kriterier stämmer in på en Lars
Clemetsson, som i langderna för
Älvsborgs lösen finns upptagen som
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itophersdtr

Melker Graff

?kullen
nkullen
lemetsson
rhultshyttan ?
n
i.soldat

hovharneskmakare
f 1592
d 1680 i Stockholm

Bryngel Christophersson Graff
levde ännu 1652
på Hagen iFilipstad

l

Larsson

'

IIIS~O~D

sdotter
1

Jonsson

Henrik
Christophersson

Johan Christophersson Horn

Ilin (Elin)
Christophersdotter

skräddare

gruvbrytare i Persberg
gästgivare i Yngshyttan
f 1672173 i Hornkullstorp
d 1738 i Yngshyttan
g m Christin Eriksdotter
f 1682 i Filipstad
d 1761 i Yngshyttan

f i Hornkullstorp
d i Bottnaren
g 1700 m
Nils Olofsson
skraddare

f 1667 i Hornkullstorp
d 1743 i Hornkullstorp

dagkarliBergslagen 1613,1615,1617och
1618. Visserligen anges i Älvsborgs 1ösen dagkarlar endast under Bergslagen,
men i senare längder redovisas dagkarlar
som grupp endast under Kroppa bruk, så
t ex i lansräkenskaperna for Karl Filips
hertigdöme: Bestalningar och Ahrslöningar vidh Kroppa Bruuk åhr 1621.
Samme Lars Clemetsson namns i
boskapslangderna 1628 och 1629 som
bonde i Fors med hast, kor, kvigor, getter
och svin. 1629 ar han aven upptagen med
tre mantal bland bruksfolket vid Kroppan.
Då han saknas i boskapslangden för 1632,
har jag antagit att Lars Clemetsson dog i
början på 1630-talet.
Ingrid Christophersdotter namns första gången i mantalslängden för Hornkullen 1654 som hustru till soldaten
Anders Jonsson och boende tillsammans
med sonen Christopher och dennes
hustru Anna. Hon ar troligen död 1658;
detta år finns hon inte längre i mantal-

Christopher
Bryngelsson

Sebastian
Bryngelsson

f 1623 i Filipstad
d 1705 på Hagen,
Filipstad

handelsman o rådman
d 169112 i Filipstad

Bryngel Sebastiansson Grave

Marta Sebastiana
Grave

handelsman

f 1663 i Filipstad
g 1688 m Johannes Petraeus
komminister
f 1649 i Filipstad
d 1733 i Filipstad

f 1656 i Filipstad

d 1713 i Kristinehamn
g m Brita Torstensdotter

slängden. Med tanke på sonens födelseår
- 16 10 eller 1611 - bör hon vara fodd se-

nast 1590. Jag har inte kunnat finna några
noteringar, som kastar ljus över vare sig
Ingrids eller Christophers tillvaro efter
Lars Clemetssons död. Men att de flyttar
till Hornkullen ar helt naturligt om Ingrd
ar syster till bröderna Christopher d y och
Anders Graff som båda bor dar.
I Herrhultshyttan, som ar närmaste
granne till såväl Hornkullen som
Nykroppa - alla tre Christopher Graffs
verksamhetsplatser - bodde en husman
Clement, nämnd i skattelangderna för1560
och 1566. Några andra noteringar har jag
inte funnit och jag kan därför endast spekulera över hans ålder. Han bör ha varit
född senast omkring 1530 och kan därför
ha levt tillräckligt länge för att vara far till
Lars, som bör vara fodd i början av 1580talet.
Om Lars Clemetsson föddes i Herrhultshyttan har han växt upp i Christop-

l

her Graffs närhet, vilket synes kunna vara
en god förklaring till hans gifte med dennes dotter.
Lars Clemetsson i Fors forefaller mig
vara helt klar som morfars farfars farfar till
Johan Ericsson. Huruvida Clemet i
Herrhultshyttan skall raknas in bland
anfaderna överlåter jag åt läsaren att bedöma.
Sven Hesslow, Stockholm
sven.hesslow@alfa.telenordia.se
1. K a r l Löfström: Askagsslakten, en varmlandsk bergsmansslakts historia. Filipstad 193 1.
2. S Erik Buggren: Slakten Femell och Filipstad omkring år 1700. Genealogiska Föreningens arkiv, Stockholm
3. Protokollet finns på Riksarkivet i
Bergskollegii arkiv 2, advokatfiskalens arkiv
1508 El1i:lO 1745-47.
4. Malmsten och Carlborg: Filipstads bergslag, s 331. SGU, Stockholm 1925.
5. J A Almqvist: Bergskollegium och bergslagsstaterna, s 2 19
6. J Johansson: Noraskogs arkiv. 11, s 521 ff.
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Kil, Kil eller Kila? Eller kanske Köla?
Något som kan satta myror i huvudetpå
släktforskare, såväl nybörjare som erfarna, ar att ortnamn och sockennamn
riskerar att förviU:Ias eller att på olika
satt förundras. Naturligtvis så finns det
exempel på det också i Värmland.

Kil, Kila etc
Före 1885 fanns två socknar i Värmland
med namnet Kil. Den större av dem ligger
vid Nedre Fryken i Kils härad, medan den
andra ligger i Visnums härad på en udde i
Vänern. Den förra socknen heter fran 1885
Stora Kil, men det ar ett namn som numera sällan används i dagligt tal, utan
mest i kyrkliga sammanhang. Detta beroende på att det samhälle som växte fram
kring järnvägsknuten fick namnet Kil, som
också från 197 1 ar namnet på hela kommunen. Visnums-Kil kallas ibland felaktigt för Visnum-Kil. Även om den varit
annex till Visnum ar den inte någon utbrytning. Sockennamnet Kil förekommer
redan på 1300-talet och socknen har stundom kallats för Fiskekil. Genom sitt läge i
Visnums härad fick den nar Kungl. Maj:t
1885 beslutade att särskilja församlingar
med identiska namn heta Visnums-Kil.
Principen tycks ha varit att varje församling i resp. stift skall ha ett unikt namn.
Denna princip har sedermera rubbats något men gäller ännu i sina huvuddrag.
Kil i Kils härad (alltså Stora Kil) skrevs
ibland förr som "Kiln" (d.v.s. som bestämd
form). Detta ar viktigt att kanna till, eftersom n-et gärna läses som ett a och då blir
Kila. Jag har mer an en gång sett slaktforskare som trott sig läsa så och på så
vis kört fast i sin forskning. Var uppmarksamma på detta! Det ar mer sannolikt att
en person boende i t.ex. Grava eller
Frykerud är född i Kil an i Kila!
Om man byter en vokal på Kila så far
vi en annan varmlandssocken, Köla i
Jösse härad. Namnet ar numera obestämd
form plural av ordet köl - höglänt skogstrakt, men har i aldre tider skrivits som
bestamd form singular och sålunda ofta
stavas "Kjöln". Nar denna stavning dyker upp i värmländska kyrkböcker så rör
det sig inte om Köln i Tyskland.. .

Ed
En genuin dalslänning tar sällan namnet

Dals-Ed i sin mun. Denna tätort, församling och kommun i Vedbo härad, i landskapets västra del kallas i dagligt tal för
Ed och ingenting annat. Belagen som den
ar på edet mellan sjöarna Stora och Lilla
Le. Ed var också det officiella namnet anda
till 1885. Eftersom det i Karlstads stift
fanns ytterligare en församling med namnet Ed, nämligen i Grums härad i Varmland, så fick denna församling behålla sitt
namn. Församlingen i Dalsland fick sitt
nya utökade namn. Ed ar fortfarande officiellt namn på den dalsländska tätorten
och tillika postadress, medan Ed i Varmland ar en av Värmlands mindre kända
socknar, åtminstone till namnet. Istället
refererar man oftare till de tre industrisamhällena i Eds socken: Segmon, Slottsbron och Liljedal.
Nordmark
Förväxlingsrisk kan också förekomma
mellan Nordmarks härad och Nordmarks
socken, belägna i varsin ande av Varmland. I dagligt tal, liksom i aldre tider och
ännu ibland i skrift använder man om den
förra benämningen Nordmarken.

Ny
1885 fick också de flesta socknar med
vaderstrecksbestamningar sina nuvarande namn. I värmland finns tre Ny och
två Råda, belägna på olika håll i landskapet. Av de tre Ny blev Ny i Älvdals härad
Norra Ny, och Ny i Näs härad Södra Ny.
Det tredje Ny, belaget i Jösse härad fick
behålla sitt gamla namn, men kallas ibland
"Jösse-Ny", något som dock inte ar officiellt vedertaget. För att komplicera det
ytterligare slogs 1970 Södra Ny och
Huggenas församlingar samman till NyHuggenas församling. Detta ar val ingenting som behöver bekymra dagens slaktforskare, men i framtiden kan det ytterligare förvärra begreppen.

Rada
Nar det galler de båda Råda så blev Råda
i Älvdals härad Norra Råda. I denna
socken ligger också samhället som fortfarande bara heter Råda. Råda i Visnums
härad fick bli Södra Råda, något som förvirrar när församlingen numera slutgiltigt
(?) överförts till Västra Götalands (Skara-

borgs) lan och Skara stift, med tanke på
att det finns ett Råda i Kållands härad nara
Lidköping - i samma lan och stift.. .
Fågelvik, UUerud och Ämtewik
I värmland finns också två Fågelvik, Östra
i Vase härad (nara Karlstad) och Västra i
Nordmarks härad (nara norska gränsen).
De båda Ullerud respektive Amtervik ligger dock intill varandra och har i äldre tid
hört samman.
Socken, församling och kommun
Att indelningar ofta kan vara mer förvirrande an klargörande ar sant. Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att
jag använt benämningarna socken och
församling om vart annat. Det finns ju inga
entydiga definitioner av någon av dessa
indelningsenheter. Sockenbegreppet ar
dock mest relevant för oss släktforskare.
De kyrkliga församlingarnas indelning
förändras efter hand, nya bildas och
gamla slås samman. Det ar en utveckling
som har pågått under lång tid och helt
säkert kommer att fortsatta. Sockenbegreppet ar mer en fråga om identitet och
tillhörighet, efter 1862 då det mist sin officiella betydelse i kommunala sammanhang. Det begrepp som man bör undvika
i dessa sammanhang ar "komnlun". En
kand fotbollstränare presenterade sig själv
som född i "Köla f. d. kommun '- jag tror
inte att kölaborna känner sig som några
föredettingar.
3

Förkortningar
Ett annat fenomen som släktforskare
ibland stöter på ar att man har använt sig
av hemsnickrade förkortningar i kyrkboken. Att "Gbga" betyder Gillberga eller
"Bv" Borgvik, eller vad det nu kan vara,
ar inte helt självklart. Speciellt inte om man
inte har den värmländska geografin helt
glasklar för sig. Nar man likaledes möter
benämningen "Ny" utan efterföljande
pastorats eller haradsbeteckning - vad
göra? Försumma inte kartan som hjalpmedel. Det ar mest troligt att den sökta
personen kommer fran den närmaste socknen.
Litteratur
Nar tvekan råder finns det också en del
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Två främmande fåglar i Gunnarskog
litteratur som kan konsulteras. Gunnar
Jonssons Värmlands Ortregister, utgivet
av Varmlands Slaktforskarförening ar ett
hjälpmedel som varje släktforskare som
sysslar med Värmland har nytta av. Den
visar till vilken socken en viss ort hör. Om
man vill ha utförligare uppgifter så finns
verket Sveriges ortnamn - Värmlands län
att tillgå. Det utgavs med ett häfte for varje
härad från 1920- till 1940-tal och visar på
dialektuttal och äldre stavningsformer.
Fördjupning ger också det verk som av
släktforskare inte brukar kallas något annat an "Rosenberg" efter sin utgivare.
Egentligen heter det Geografiskt-Statistiskt Handlexikon ojber Swerige och redogör i @ra band för alla orter ner på hemmansnivå och for deras indelningar. Det
utgavs för mer an 100 år sedan men har
nytrycks av Slaktforskarförbundet som
gjort det tillgängligt för dagens forskare.
Sveriges församlingar genom tiderna
utgavs av Skatteforvaltningen 1989 och
ar numera slutsåld men finns på de flesta
bibliotek och numera också på Internet.
Den visar på alla de församlingar som har
existerat och på de ändringar som gjorts i
församlings- och pastoratsindelningen.
Det senare ar inte oviktigt att kanna till
för släktforskare då det ibland fördes kyrkböcker gemensamma för hela pastoratet.
Oftast finns också kortfattade församlingshistoriker i SVAR-katalogen och i inledningen till varje arkivforteckning.
Nar det galler det specifikt varmlandska så rekommenderas Karlstads stifts
herdaminne av Anders Edestam. Deninnehåller inte bara prästbiografier utan
också innehållsrika forsamlingshistoriker,
innehållande uppgifter om forsamlingarnas tillkomst, liksom pastoratens indelning. SVAR:s sockenkataloger ar också
användbara. Efter hand kommer också vår
förenings webbplats Väi-mlandsrötterati
bli en kunskapsbank for våra socknar och
härader.
Carl-Johan Ivarsson
Red anm. 1 detta sammanhang fortjanar
också påpekas att Gillberga socken, inte
som många tror ligger i Gillberga härad,
utan i Gillbergs härad (att det sedan finns
en socken Gillberga i Sörmland liksom
också ett Kila, ar en annan femma).

När man går igenom en sockens dödoch begravningsböcker händer det
ibland att man JNEneratt prästen forfattut verkliga minnesrunor över de avlidna, Detta är till mycket stor hjälp, och
ibland kan manf i n a att de avlidna har
sitt ursprung mycket långt ifrån den
plats där de hamnat vid livets slut.
Två exempel på sådana "främmande
faglar" med mindre vanliga levnadsöden
har jag hittat i Gunnarskog. Det galler
klockaren Anders Rosenquist och brukspatron Jacob Juel (Jiiol). Jag har har bibehållit originalstavningen. (Kalla: Gunnarskog C:6 sid. 639f och 650).
Klockaren från Lovisa
Klockaren i församlingen och Tragårdsmestaren Anders Rosenquist från S.
Backa dog af upslagen Gyllenåder och
Inflamation d. 12 april [l 7981k: 7 f: m: Född
d. 28 Sept 1741 uti Finland, Lowisa stads
Landshöfdingedöme Torno Sn och
hemanet Rosendahl under dåvarande
ofred med Ryssland uti öpne Skogen. Han
var 56 år 6 m: 2 v 1 Dygn gl: Par B: Anders
Samuelsson Rosenquist och H. Maria
Sigfndsdr Halman. Kunde särdeles val läsa
med ganska godt begrepp. Vistades uti
sine Föräldrars hus till 13 år: då kom han
år 1754 i tjenst hos hr Baron Ridd: och
Ofverst: E. Armfeldt på Isnas Saterie i Finland i 2 år., hwarefter hr Öfversten 1756
satte honom i Tragårdsmest. Läran uti
Kongl. Academize Tragården i Abo
hwarest han war i 4 h.
Ar 1761 d. 1. Sept
begaf han sig på resan till Götheborg med
led sjönöd natten emellan d. 3 och 4 OctBr
samma år, samt förlorade alt hvad han
ägde. Fartyget strandade på Bornholm
hvarest han vistades i 3 veckor tills en
svensk Jackt kom öfwerförde honom och
andre olycklige till Ahus i Skåne hvarifran
han reste landvägen till Götheborg. der
han ankom den 11 Decembr och hvar sedan Tragårdsmest. Därstädes i 2 år. Ar
1763 reste han därifrån till Stockholm, och
sedan han därstädes undergådt examen i
Botaniquen och Tragårdsvettenskapen
blef han antagen till gesäll i Kongl. Lust
Tragården vid S. Jacob i Stockholm och
arbetade dar i 2ne Somrar. 1764 for darifrån med Hr BniksP Roman till hans landtegend. Fornas och var dar i 5 år. 1769

antog Tragårdsmest tjenst hos BruksP:
Lönbom på Hildringsberg uti 4 år, år 1774
d. 6 OctB: vigd med dåvarande hushållerskan på Hidringsberg efterl. Enkan
Annicka Larsdr Eskrnan. Under ett ljuft
Äktenskap som varat på 24 året haft med
henne en Dotter som ar död och 2ne Söner som lefva. 1776 Förestod Klockaren
Sysslan i Glafva uti 3 månad och år 1785
blef han Klockare i Gunnarskog after
Xtelig stadgad och beskedelig wandel
och sinnelag.
Begr D. 29 April af Pastov:
Brukspatron från Christiania
Bruks Patron Herr Jacob Ju01 från Fredros dog af vattensot d: 21 Aprill [l 8001.
Född i Christiania d: 17 Junii 1744,55 år,
10 mr, 4 dr gl: Par. Justitiz Rådet och
Justitiarien i Kongl: HofRatten Hr Juol och
Fru Rasch. Han upfostrades, enligt sin
börd, dels i sine föräldrars hus, dels i
Christianize Schola. Ar l761 blef Han Student i Köpenhamn och forblef dar till 1764.
Ar 1767 blef han Assessor i Christianiz
Kongl: HofRatt. 1772 reste til England.
1776 Zahl. Casseur i Norrige och 1778
varkelig Justitize Råd. Förföljd af ovanner, reste Han 1784 genom Sverige till
Tyska Orterna och forblef en tid i Berlin.
Följande året återkommen hit, köpte Han
Salboda, Rexeds, Traskogs och Fredros
Bruk och Egendomar samt har sedan bodt
dar. Gift med Fru Sophia Dorothea Hersleb,
haft med Henne 4 Söner och 2 Döttrar,
som lefva. Hans hufvuddrag vor0 godhet emot alla, hjelpsamhet emot
behöfvande, upriktighet och välvilja emot
vänner, ett odladt förstånd och lyckliga
naturs gåfvor. Med en stark kroppsbyggnad, uthärdade Han sin oboteliga sjukdom, förenad med de största plågor, uti
3ne år. Begr: med Solennite d. 1 Junii af P
& P Lagerlöf.
Carl-Johan Ivarsson
-,

Register till Slakt och
Havd
Genealogiska Föreningen raknar med att i
början av detta år komma ut med en CDROM innehållande register till sin tidsknft
Slakt och Havd. Registret omfattar över
80 000 poster.

f v a r m l a n d s ~ n o r

2000:l - Sida
- 381

Arkivcentrums
forskarservice under luppen
Under några höstmånadergenomfordes
en enkätundersökningbland besökande
forskare vid Arkivcentrum i Karlstad,
ganska precis ett år efter lokaliseringen
till nya lokaler i "Seminariet't Avsikten
var att med ledning av enkätsvaren kartlägga vilka forskarkategorier som använder sig av Arkivcentrums tjänster,
vilka förväntningar de har på verksamheten samt få in synpunkter på hur
forskarservicen eventuellt kan forbättras.
Forskarserviceundersökningar har under
de senaste åren genomförts vid några av
landsarkiven. Bakom Arkivcentrums enkat står de Sira institutioner som tillsammans svarar for forskarservicen: Varmlandsarkiv,Folkrörelsernas arkiv for Värmland, Landstingsarkivet och Emigrantregistret. Själva enkäten innehåller 20 frågor som på olika satt belyser verksamheten. Vid undersökningens slut hade omkring 100 enkatsvar inkommit, vilket ger
en svarsprocent på omknng 66 %.

Vilka ar forskarna?
De inledande frågorna i enkaten berörde
forskarnas bakgrund; kön, ålder, geografisk hemvist, utbildning och nuvarande
sysselsättning. Det visade sig att något
fler man an kvinnor finns bland besökarna.
Alderskategorin 51-65 år ar bast representerad (37 %), följt av 66-80 år (35 %).
Andelen pensionärer bland besökarna ar alltså ganska stor, eftersom
många i åldrarna 51-65 år ar förtidspensionerade. Besökare under 20 år saknas i undersökningsresultatet. Dessa tillhör dock en grupp besökare som har kontakt med verksamheten genom t.ex. studiebesök och riktade insatser i form av
arkiv- och skolprojekt. 46 % av forskarna
kommer från Karlstads kommun, av de 32
% som kommer fran övriga Värmland svarar kranskommunerna för merparten av
besöken. Varmlands befolkningsstruktur
med stor koncentration i karlstadsregionen förklarar detta. Av de 16 % som
kom ffån övriga Sverige går en linje via
~arlsko~a-Örebro-västerås
till Stockholm.
Det förekommer även en del norska
forskarbesök.
38 % av forskarna har högskolduni-

versitetsutbildning vilket får bedömas
vara en ganska hög siffra. 52 % ar pensionerade, medan de yrkesverksamma svarar for 30 % av forskarbesöken. Bland yrken som förekommer finns en spännvidd
från fotvårdsterapeuter till professorer.
Studenter svarar för 14 % av besöken,
men detta ar nara knutet till huruvida de
befinner sig under en uppsatsskrivarperiod eller inte.

Hur sprids kunskapen om Arkivcentrum?
Cirkelverksamhet, t.ex. i form av slaktforskningskurser var den första kontakten med Arkivcentrum for 24 % av forskarna. Även vänner och bekanta ar viktiga informationskällor (21 %), och besök
vid andra arkiv ( l 6 %). Internet har daremot inte fatt så stort genomslag bland
besökarna an. Bara 3 % hade fatt vetskap
om verksamheten den vägen. 22 % av
besökarna hade dock besökt någon av
institutionernas hemsidor.
Vad gör forskarna?
En Överväldigandemajoritet av forskarna
(85 %) bedriver privata efterforskningar.
Hälften av forskarna kommer på regelbundna besök några gånger per år, och
32 % kommer oftare an 1 gånglmånad. 20
% var förstagångsbesökare. Många av
forskarna hade inte förberett besöket på
något särskilt satt.
släktforskarna dominerar bilden av
besökarna och svarar for 66 % av forskarbesöken. 18 % uppger att de bedriver
lokalhistorisk forskning. Man far också
ta med i beräkningen att många forskare
bedriver flera olika typer av forskning, och
gränsdragningen mellan forskningsområden kan vara väldigt flytande. Det ar
t.ex. inte ovanligt att en student skriver
på en uppsats, men samtidigt också ar
hängiven släktforskare.
Mikrokort och en kombination av mikrokort och originalhandlingar ar det material som används mest. 13 % uppger att
de har använt sig av referensbiblioteket,
vilket förmodligen är en ganska bra siffra
for arkivinstitutioner. Databaser används
dock i liten omfattning. De som uppgett
Fortsättning på sidan 20

Antavlan tillhör min farfar, probanden
Karl Andersson Forsberg. Han var fodd i
Ortnas, Älvsbacka, Varmlands lan
d. 2519 1848.
Han tog sig upp till Norrland, genom
att arbeta som rallare vid järnvägen och
hamnade så småningom i Hälsingland. Bosatte sig i Ljusne och fick arbete som
stabbläggare i brädgården på Ala sågverk.
Han hyrde in sig hos en familj på bruket
och blev kar i värdfolkets unga dotter, som
skulle bli min färmor. Hon hette Britta Forsberg och var fodd 1816 1856 i Långblå,
Skog socken, Hälsingland. Märkligt nog
hade farfar och farmor samma efternamn
utan att vara slakt med varandra. Farfars
anor ar värmländska, medan farmors slakt
kommer från Hälsingland.
Farfar och farmor gifte sig i Söderala
2/12 1877. De fick elva barn. Det yngsta
barnet var min far, David Efraim Forsberg,
född 2812 1896.
Farfar blev änkeman 3 1 /3 1901. Han
gifte om sig 21/12 19 13, men blev ankeman redan 2319 1914. Farfar avled i Ala,
Ljusne 1911 1932,83 år gammal.
I farfars antavla fattas många anor. Delvis pga att hans far var sk "oäkta" son till
pigan Stina Forsberg och barnafaderns
namn ej finns uppgivet i födelseboken.
Om någon som laser antavlan kan
komplettera med någon uppgift ar jag
mycket tacksam.
Wiolet Holmström
Idegransvagen 22
372 53 Kallinge
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Arkivcentrums ...
Fortsättning från sidan 18

att de använder sig av arkivhandlingar
forskar mest i kyrkoarkiv (56 %) och
domstolsarkiv (l l %). 6 % uppger att de
använder sig av bruksarkiv, vilket kan
tyckas vara en låg siffra. Detta kan dock
gå i perioder beroende på om studenterna
skriver uppsatser eller inte. De forskare
som använder denna typ av arkiv arbetar
också ofta med större kvantiteter av material.
Hur fungerar forskarsewicen?
Generellt sett ar användarna mycket
positiva till den service de möter vid Arkivcentrum. Detta hindrar dock inte att vissa
saker kan fzrbattras, och en hel del tips
och synpunkter kom in under enkatperioden.
Forskarna fick tycka till om öppettiderna i forskarsalen. 7 1 % ansåg att tiderna
var tillräckliga, och det ar ingen forvånande siffra då 77 % av forskarna uppger
att de vanligen forskar på dagtid. Av de
62 % som ansåg att lördagsöppet var nödvändigt, hade 43 % utnyttjat detta själva
medan 57 % inte gjort det. I valet mellan
lördagsöppet eller två kvällar blev det
närmast dött lopp.
Majoriteten av forskarna var nöjda
med den handledning de far i forskarexpeditionen. Samtidigt konstaterade en
del att det kan vara väldigt individuellt
beroende på vem som tjänstgör i expeditionen. Dock möts forskarna nästan alltid
av ett vanligt och trevligt bemötande. Den
kontinuerliga framtagningen av originalhandlingar tycks fungera till belåtenhet
utan långa väntetider. Det ar dock ibland
svårt att förklara för forskarna varför det
tar längre tid att beställa fram handlingar
från depån i Forshaga. Många tror också
att depån idag ar avvecklad vilket ju inte
ar fallet.
Synpunkter på tillgängliga register
gällde främst de register som saknas i
forskarsalen. Att datorterminaler finns tillgängliga för forskarna var ett närmast
okänt faktum. Sjalvplockningssystemet
med mikrokort fungerar med undantag för
dålig belysning vid mikrokortslådoma.
Om forskarsalsmiljön sades att lokalen i
sig ar mycket funktionell och vacker.

Kritik riktades främst mot den höga ljudnivån från pågående samtal, men framforallt från gymnastiksalen som ar belagen
under forskarsalen.
Forskarna tycker det ar bra att det
finns kopieringsmöjligheter, men att det
ar dyrt. Pentry och toaletter ar uppskattade. Om förvaringsskåpen sades att en
del av dem ar for små. Även informationsskyltningen fick viss kritik. Parkeringsplatserna upplevs ibland vara för G, men
det uppskattas ändå att det ar gratis att
parkera.
Vilka konsekvenser får enkäten?
Enkätresultatet far ses som en indikation
på hur vi har lyckats med forbattringsarbetet av Arkivcentrums forskarservice
sedan öppnandet i nya lokaler 119 1998.
Resultatet kommer att diskuteras och utvärderas av Arkivcentrums expeditionsgrupp. En åtgardsplan upprättas kring de
områden som fatt berättigad kritik. B1.a.
kommer följande områden att beröras:
1) Belysning över mikrokortsskåpen.
Punktbelysning har redan satts på plats.
2) Mikrokortsforteckningarna arbetas om
med b1.a. tydligare text.
3) En differentierad kopieringstaxa införs
fr.0.m. 111 2000 dar priset för kopior av
annat an arkivalier och biblioteksband
sanks.
4) Reglementet om ordningsregler for
forskarsalen skarps fr.0.m. 111 2000 gallande ljudnivå.
5) Nya påstötningar görs hos fastighetsagaren gällande störande ljud från
gymnastiksalen.
6) Öppettider utreds, och eventuellt görs
ett försök under våren med öppet två
kvällar i veckan.
För undertecknad har det varit gladjande att så många av våra forskare har
velat engagera sig i Arkivcentrums verksamhet. Många värdefulla synpunkter har
kommit oss till del. Att döma av den tid
som många lagt ned på att besvara enkaten, finns många känslor for Arkivcentrum.

Thomas Kvarnbratt
Arkivarie och
forskarserviceansvarig,
Värmlandsarkiv

Antavlan tillhör probanden August
Niklasson, fodd 117-1875 i Sillingebyn,
Långsenid, Varmlands lan. Gift 612-1898 i
Amåls landsförsamling, Älvsborgs län,
med Anna Kajsa Nilsdotter, fodd 619- 1873
i Lånsbol, Mo socken, Dalsland. I och med
giftermålet blev han bosatt i Klypersbol,
h å l . Paret fick nio barn tillsammans.
Även en dotterson togs omhand till vuxen
ålder.
På äldre dagar flyttade de till Kasenberg.
Morfar blev änkeman 1415-1957. Därefter
bosatte han sig i Mellerud hos en dotter.
Han avled på Vanersborgs lasarett 1516
1963.
Wiolet Holmström
Idegransvägen 22
372 53 Kallinge

Nya mikrokort till
Arkivcentrum
Mikrokortsbeståndet i forskarsalen har
ånyo växt ut med drygt 1300 kort. Till stor
del rör nyförvärven de värmländska stadernas historia. Det ar bland annat fråga
om brandförsakringshandlingar ur Städernas Allmänna Brandstodsbolags arkiv
samt kungliga brev och andra skrivelser
som ingår i Stadshistoriska Institutets arkiv. Av stort intresse ar också Lars
Backvalls samling, som under namnet
Älvdalsarkivet förvaras i Nordiska Museet. Slutligen har aven provinsiallakarberattelser t o m 1869 och landshövdingeberattelser 1734-1772 inköpts.
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Boktips
Hellgren - Jansson Karlsson - Akerblom:

Saffle under ett
sekel - från
marknadsplats till
industrisamhälle
Säffle (tr. Uddevalla) 1999. ISBN
91-630-8743-X. 224 sid. Rikt illustrerad, personregister. Pris 290 kr. Beställes genom Sven Akerblom tel.
0533-145 35.

Same har bl. a. genom HasseaTages försorg blivit sinnebilden för den svenska
småstaden - en metafor för någonting riktigt obetydligt och löjligt. Mona Sahlin
lovade för någon tid sedan offentligt att
"fotvandra till Same" om hon inte infiiade
ett löfte, och SJ lovade i stora annonser
att deras resenärer inte skulle behöva
hamna i Saffle - detta för att ta några exempel.
Men bakom myten och metaforen
finns verklighetens Saffle, en liten, men
inte obetydlig värmländsk handels- och
industriort, belagen i en av Varmlands
rikaste kulturbygder. Saffle fick stadsrättigheter 1951 och ar därmed Sveriges
yngsta stad. Det ar detta verkliga Saffle
som nu har fått sin historia skildrad i en
ny bok av en sextett, som alla varithr verksamma inom Billerud/Stora/Peterson. I
författarkonstellationen finns tre stycken
Akerblom, John och Sven (bröder) samt
Claes (Svens son).
Detta ar inte den första boken om
Saffle. Bygdens historieskrivare framför
andra ar redaktör Iwan Schyman som
redan 1932 gav ut "By socken och Saffle
köping". Schymans storverk ar
"Varmlandsnas från forntid till nutid"
(1 954-58), som omfattar alla socknar i Näs
härad. Schyman ar tyvärr inte så pålitlig i
alla detaljer och förfaller ibland till narmast rudbeckianska utsvävningar.
Genom den nya boken har dock
Safflelitteraturen fatt ett mycket fint tillskott. Boken ar framför allt uppbyggd
kring bilderna och vad de har att berätta.
Boken ar uppbyggd av korta kapitel kring
byggnader, människor och företeelser i

Saffle. Många av bilderna har aldrig publicerats tidigare. Författarna har lagt ner
ett stort arbete på att identifiera personer
som figurerar på bilderna.
Många stadsbor kanske inte ser på
staden som sin hembygd. Förhoppningsvis kanske några av de har ointresserade
väckas genom en sådan har bok. Boken
visar på att aven en så ung stad som
Saffle - som bara var en liten samling av
hus så sent som 1882 nar den fick köpingsrättigheter - har en mycket rik historia, val värd att ta vara på och minnas.
1882 fanns dock två förutsättningar for
den fortsatta utvecklingen (järnvägen
och kanalen) på plats, och det stora lyftet
skulle komma med den fabrik som anlades följande år - Billeruds bruk. Så småningom skulle ytterligare industrier tillkomma - Jakobssons Industrier, Saffle
Möbelfabrik, Seffle Motorverkstad m. fl.
Idag ar det nya industriföretag som praglar staden, som Somas, Saffle Karosseri
och BTG Kalle Inventing.
Boken ar val korrekturläst, och en utmärkt och genomtänkt layout, dar särskilt
det blanka papperet gör bilderna nästan
bättre an i original! Boken avslutas med
biografiska uppgifter om ett urval av
safflebor som har haft betydelse för
Saffles utveckling. Ett plus ar det omfattande personregistret. Boken rekommenderas åt alla som ar intresserade av Saffles
förflutna och nutid.
Carl-Johan Ivarsson

Chris Henning:

Finnar, läroböcker
och nya socknar
Eget förlag, Stockholm 1999, A5, haftad, 39 sid. Kan köpas för 40 kr genom insättning på författarens postgirokonto 26 16 58 - 9.

Författaren har ordagrant skrivit av Kunglig Majestäts skrivelser 1826 angående
utbrytningen av Norra och Södra Finnskoga ur Dalby socken. I samband darmed utdelades psalmböcker, katekeser
och ABC-böcker till "finnallmogen".
Större delen av häftet upptar förteckningar över de som gratis fick ta emot

dessa böcker i Dalby, Vitsands och
Ostmarks socknar. Mottagarna ar sorterade sockenvis på byar och gårdar. I Aspberget erhöll t ex ankan Anna Larsdotter
med @ra barn en katekes och en ABCbok. Du som forskar i dessa trakter skall
naturligtvis inte missa detta lilla behandiga häfte!
Lavs-Gunnar Sander

Carl Henrik Martling:

Den leende
madonnan och
andra markligheter
i Karlstads stift.
Bokförlaget Cordia Göteborg 1999.
214 sid. ISBN 91-7085-2065. C:a pris
280 kr.

Den varmlandsbördige f överhovpredikanten Carl Henrik Martling har tidigare i två böcker skildrat markligheter i
ärkestiftet respektive Stockholms stift
och fortsätter nu med Karlstad. Martling
har själv varit knuten till stiftet som kyrkoherde i Fryksande 1966-7 1.
De olika församlingarna, 39 st, har ordnats i bokstavsordning. Då aven Dalsland tillhör stiftet handlar ett tiotal artiklar om församlingar därifrån. I recensionen kommer endast valda artiklar av det
intressanta innehållet att beröras.
I några av församlingarna har förekommit s.k. konservation, vilket innebar att
"de, vilka den franfallna kyrkoherdenshus
upprätta och stödja kunna" skulle ha företräde vid tillsättandet av tjansten efter
en bortgången herde. Detta betydde att
den som förklarade sig beredd att akta
den nyblivna prastankan eller någon av
hennes döttrar fick tjansten. Därmed var
ett försörjningsproblem ur världen.
Denna regel hade börjat tillämpas på
1600-talet och försvann inte förrän på
1 800-talet trots att enligt 1739 års
prastvalslag den mest meriterade av de
sökande skulle utnämnas. Förf. ger flera
exempel. Det mest extrema ar från
Rudskoga dar Gabriel Holmdalius 169 1
efter flera tidigare konservationer fick för-
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sörja icke blott sin hustru utan också sin
svärmor, två svägerskor och en av dessas
söner. Även efter Holmdalius död var skolmästaren Lars Barthelius i Filipstad redo
att åta sig pastoratet med änkor och barn
Oftast gick tjänsterna i arv från far till
son eller någon annan anförvant. Således galler för Arvika socken att släkten
Lagerlöf hade en obruten serie av kyrkoherdar och kontraktsprostar 1681-1827.
Redan innan den förste innehavaren Daniel L. dog 1718 begärde han hos domkapitlet i Karlstad att någon av hans söner skulle "benådas" med pastoratet.
Domkapitlet kunde dock inte tillfredsställa
denna begaran då sonen Magnus fått
tjansten i Stavnas och sonen Andreas
blott var 19 år. Änkan begärde dock i stället att svärsonen Carlgrund skulle utses
och denna begaran villfors av domkapitlet. Då Carlgrund gick bort 173 1 dog
hans hustru Catharina några månader senare och i familjen fanns oförsörjda barn.
Domkapitlet erbjöd tjansten till E. Faxell
om denne samtyckte till giftermål. Men
församlingen ville nu ha Andreas till tjänsten. Domkapitlet ställde upp tre äldre praster på förslag men församlingen röststrejkade och tre röster avgavs. Församlingen gick till Kungs och Andreas (d
1769) fick tjansten. Även den siste i slakten Erland (d 1827) blev efter församlingens bön hos Konungen, som för tillfallet
befann sig i Italien, utnämnd genom kunglig fullmakt utfardad i Parma. Aterstår att
namna att Andreas efterträddes av sin son
Daniel Johan (d 1784 av M kallad Jonas)
och han i sin tur av brodern Erland.
För värmlänningar ar säkert bekant att
Selmas far löjtnanten Erik Gustaf L. var
son till disponenten vid Kymsbergs bruk
Daniel L sonen till kyrkoherden Daniel
Johan. Förfademas porträtt som hänger i
Ny kyrka lät Selma kopiera och hänga upp
i Mårbacka. Daniel Johan var gift med Brita
Sejdelia moster till Esaias Tegner. Den som
vill veta mer om slakten Lagerlöf i Arvika
kan läsa Gustaf Karlberg: Anteckningar
om Arvika landsförsamling. Arvika 1912.
När det gäller Arvika ger M den felaktiga upplysningen att kyrkoherden i
Edsleskog L .Danielsson under sin
arvikatid skulle föranstaltat byggandet av
Mikaelikyrkan. Denna ar den förr s.k.

)

landskyrkan, som härstammar från 1640talet. Däremot var han en av initiativtagarna till byggandet av "stadskyrkan"
invigd 1911 och i dag kallad Trefaldighetskyrkan
Då det gäller Dalslandsförsamlingama
kan namnas Bolstad, dar förf. inte tar upp
slakten Wigelius som i tre släktled innehade kyrkoherdetjänsten dar utan prosten Risell som tillrättavisade Fredrik 1:s
mätress Hedvig Taube för hennes
syndiga leverne samt en intressant skolstrid som berörde den 1917 nya
undervisningsplanen för folkskolan. Den
förbjöd användandet av Luthers Lilla
Katekes som lärobok. Prosten L.E. Engström och skolrådet vägrade följa detta
direktiv. Striden gick så långt att 1927 tillstyrkte inte folkskoleinspektören utbetalningen av statsbidraget till lärarlönerna.
Trots att regeringsrätten ansåg att bidraget skulle utbetalas beslöt regeringen att
inhibera detta. Kyrkomötet 1929 gick
emot Bolstads församling men regeringen
beslöt att "partiellt" frige katekesen. Ett
landsomfattande upprop om ekonomiskt
stöd till Bolstad inbringade 100.000 kr. Har
någon församling i dag gjort sig hörd med
anledning av den nuvarande skolministerns förslag om att kristendomen
inte skall inta en central plats i religions-

undervisningen i våra skolor?
För en släktforskare kan det vara av
intresse att lära känna något om de personer som handhaft våra kyrkoböcker
allra helst om de dar har lämnat kommentarer till församlingsbornas liv och leverne.
Icke minst av denna anledning är boken
läsvärd. Förutom herdaminnena hänvisar
referenslistan till b1.a. stiftets julböcker.
Boken beskriver inte endast personer
utan också märkliga inventarier och byggnader. Titel har boken fått av den stulna
madonnan i Lerdals kyrka. På urvalet av
märkligheter i en sådan bok kan man ju
alltid ha synpunkter men detta torde ju
vara författarens ensak. Bokens illustrationer uppi$ler tyvärr inte dagens krav
på bildmaterial. Den rekommenderas livligt till alla intresserade av bygdens historia.
Sten Nyborg, Lidingö
/

Värmlands Släktforskaförening gratulerar ledamoten av Släktforskarförbundets styrelse Thord Bylund, som
tilldelats H M Konungens medalj av
8:e storleken i högblått band.
S1.D 2/2 2000

Värmländska
släktforskaradresser på nätet
Tekniken spelade oss ett spratt nar vi förra numret försökte tipsa
om några bra adresser på internet. Vi gör nu ett nytt försök att
visa adresserna. Surfa lugnt!
Bergsmän och bruksfolk, ett projekt i Vastmanland-Värmland
http://hem2.passapen.se/berabruk/index.html
Torsby Finnkulturcentrum
http://www.torsbv.se/FRIOKULTITfc.htm
Värmlands Släktforskaförening
www.genealoai.se/varmland
Folkräkningen 1890
http://www.foark.umu.se/folMs/

Till ANOR SOKES tar vi emot frågor om anor och ättlingar
från alla, som nr medlemmar i en slaktforskarforening
475. Jag söker upplysningar och anor till

477. Jag söker föräldrar till:

a) HalvardHenriksson f 1790 i Vålberget,
Dalby sn en1 hfl. En Halvard Henriksson
föddes 1790-01 -13 i Vålberget, son till
Henrik Olofsson från Kindsjön och Ingeborg Nilsdotter i Vålberget. I hfl 17841794, som ar ofullständig, saknas Vålberget. I hfl1794- 1799 är Vålberget med,
men då saknas Halvard och hans föraldrar. Inte heller i Kindsjön finns familjen.
Från senast 1821 år Halvard dräng i Medskogen (från 1830 i S Finnskoga sn). Det
anges i hfl182 1-1825 att han skall höra till
slakten Honkainen. Enligt hfl gifter han
sig 1823 (lucka i vb) med Karin Andersdotter (se nedan). Sedermera blir Halvard
torpare i Meskogen och sist blir han inhyses dar. Från 1861 ar han försvunnen.
b) Karin Andersdotter f 1796 i Skråckarberget, Dalby sn en1 hfl. En Anders
Henrikssons dotter Karin föddes 1796-0917 i Skråckarberget. Moderns namn har
jag inte lyckats tyda, möjligen står det
Greta. Skråckarberget står med i hfl för
Dalby 1794-1799, men dar saknas Karin!
En Anders Henriksson f 1762 står i denna
hfl som bosatt i Skråckarberget med sin
hustru Gertrud Persdotter f 1771. Från
senast 1821 ar Karin piga i Medskogen
och 1823 gifter hon sig med Halvard
Henriksson (se ovan). I hfl 1821-1825
anges hon tillhöra slakten Elhuinen. Hon
dog i Medskogen 1853-03-26
Johan Sjöberg
Styrbordsgatan 14
652 27 Karlstad

a) Häradsdomaren och nämndemannen
OlofMhson i Norra Rådom,Nyed f l691,
d 1761-10-22.
b) På1 Ol(ojsson i Jonsbyn, Nyed f 1661,
d 1783-03-28.
c) Britta Bryngelsdotter, mor till Bryngel
Svensson,f 1720 i Svenserudstorp, Nyed.
d) Maria Zuckrisdotter f 1740(1) okänt
var i Nyed ev Vase SN. Hon var g m Sven
Bryngelsson Grasman (1750-0 l), indelt
soldat i Grasås, Vase.
Mats Sjökvist
PI 9, Nannberga
732 91 Arboga

under 1870-1880-talet.Och nar han i så fall
skulle ha flyttat tillbaka till Värmland igen.
Jag vet att han stod skriven i Tweta Annexförsamling i 1890 års folkräkning.Då
var min farfar alltså 10 år gammal redan.Det
ar ju möjligt att denne Karl August Johannesson Ahlstrand aldrig fick vetskap
om sin son.Jag undrar också om det finns
någon Johan Ahlstrand besläktad med
denne man.En Johan Ahlstrand ska namligen ha uppehållit sig i Multrå under 1880talet.Kan det möjligen vara en bror?
Barbro Cavalieratou
Tellusvagen 96B,
191 47 SOLLENTUNA

478. Mai12000-01-06
Jag söker upplysningar om Catharina
Persdotter ca 168 1-1773, född i Vastergötland och bosatt på Toverud på
Hammarön.
Karin Henriques
Chalmersgatan 18
411 35 Göteborg

481. Jag söker upplysningar om Olov Wall
f 184 1-09-1 5 Sunne, hans förfader, samt
hans hustru, Maria Nilsdotter, f 1845.
Sven-Erik Smibock
Asen 4434
796 90 AL VDALEN
0251-30007
joom@mail. bip.net

489. Jag söker uppgifter om Anders Jonsson, född 1855 i Vermland, vistades i
Norge, Sandnessjöen. Han var förlovad
med Barbro Fredrikke Johannesdatter,
född 1858 och giftemål var planerat. De
fick en son, som senare åkte till USA. Sjukdom skilde paret och de gifte sig senare
var och en på sitt håll.
Elof Börjesson
Tegneby 11
457 93 Tanumshede

482. Jeg söker anor til Frantz Oskar
@berg Fyrbnder ved parafinraffeneriet
1864 Vermland Sverige og Elise @berg
1863 Dalsland Sverige
Tor Henning @berg
d~~årdstrandsveien
247
3 153 Tolvsr0d, Norge
thob@bv.no

476. Har någon forskat på Kat(a)rina Finström (f 1845-09-19 Eksharad), hennes
make Jöns Johansson (f 1845 Östmark)
eller deras barn Johanna (f 1876-0 1-23
Eksharad, d 1937-08-03 Högalid) Anna
Kristina (f 1874-12-16 Los) Ida (f 1877
Östmark) och Johannes (f 1880 Östmark)
Bo Nordberg
Ringvägen 10
141 31 Huddinge
tel. 08-774 80 70

480. Jag tror mig eventuellt ha funnit min

farfars far som hette Karl August Johannesson Ahlstrand, född den 14 december
1853 i By i Värmland. Min farfar, Axel Robert född den l 6 juli 1880 i Multrå Angermanland tros vara oäkta son till denne
Karl August Johannesson och Pigan
Anna Carolina Alexandra Forsberg född
i Multrå Angermanland den 9 april 1860.
Jag undrar nu om det finns några anteckningar om att han skulle ha flyttat till
trakterna kring Multrå i Angermanland

Red. anm.
fyrböder = eldare
parrafin = fotogen
483. Jag söker förfader eller nu levande
släktingar till min farmors far som flyttade
från Bogens socken i Värmland den 31112
1884. Han hette Johannes Jansson och
var född 2217 1854 och dog i Overturingen
619 1925.
Ingegerd Olofsson
Skoggstigen 24
148 71 Sorunda
te1 08-53044472.
ingegerd.olofsson@spray.se

Ur andra medlemsblad
484. Jag släktforskar på en person f 186306-12 i Norra Ny, d i Gävle. På hans personakt i Gävle står det en hänvisning till
"Norra Ny 68 plus en grekisk femma". Vad
betyder detta?
Pieter Buddenbaum
Pieter. buddenbaum@swipnet.se
486. Jag efterlyser ungkarlen Per Nielsen Transin eller Stansin från Dalby
socken (uppgifterna kommer från Trysil i
Norge) Han hade en oäkta son, Martinus
Persen med pigan Marthe Johnsdatter
Skareberget Norge.
Birger Eriksson
Älvdalen
birger.e@swipnet.se
487. Jeg etterlyser Jonas Olsen fadt i
Wermland ca. 1802-03.Hans fars navn skal
vzre Ole Svendsen.
Bjmg Ruyter
Ringvn. 4
2760 Brandbu
Norge
brut@oneline.no
488. Jeg etterlyser foreldrene til Eva
Carlquistf 16-09-1852 i Arvika.
Eva Lillian Vedahl
Heigård Alle I I
1664 Rolvs0y
Norge
oe-ved@oneline.no
489. Soker en Nils Olsen fdt 1842 i
Vermland og utvandret til Norge. Var bosatt i Harstad i Troms en tid. Om mulig
var det hit har utvandret forst. Han flyttet
videre på seg flere ganger.
Bjorn Jour Jensen
Varoy
7944 Indre Neroy, Norge
bjoernj~@online.
no
493. Känner någon till Johan Nilsson f
1875-08-08 samt Anders Magnus Olsson f
1875-09-06? Enligt folkräkningen 1890
bodde i Byn, Älgå dar de också var födda.
Anita Carlsson
Eleonoragatan 12 B
633 43 Eskilstuna
te1 016-126282
Icbygg@ebox. tninet.se

Utbytestidningar från ett hundratal andra slaktforskarforeningar finns ipausrummet på Arkivcentrum Värmland.
Fråga i receptionen, så visar man Dig.
Dar finns mycket att hämta for de som
har anorpå annat håll an Värmland och
det har val de flesta.

Näverluren 1999:4 (Varmlands
Hembygdsförbund) Hur det var förr. En
gruvarbetare berättar av Sten Fogde: om
gruvfogden Fredrik Omberg född 1847.
Rotposten 1999:4 (Jönköpingsbygdens
Genealogiska Förening) C P Thunberg kandis i Nagasaki, doldis i Jönköping av
Per Ericsson: bröderna Petter och Thomas Fordringham i Kristinehamn var
botanikerns släktingar.
Slakten 1999:4 (Södra Västerbottens
släktforskare) Om Skragge i Röback av
Holger Sjöstedt.
Slakthistoriskt Forum 1999:5 (Sveriges
Slaktforskarförbund) Tankar om vallonsläkten Chenon av Kjell Lindblom. Matias
B Pedersen upphittad av Elisabeth
Thorsell: han var född 1878 i Norra Finnskoga. Sunne i register av Elisabeth
Thorsell: recension av Arne Linnaruds
register. Efterlysningar berörande Grums
(Hedberg), Nyed (Hedberg) och Alvsbacka (Sund)
Slakt-Trädet 1999:4 (Nordvarmlands
Slaktforskarförening) Sägner om Heikki
Hakkinen av Gunilla Önnberg. Slakten
Parkkoinen av Jan-Erik Björk och Niclas

492. Jeg leter etter opplysninger om Stina
Lisa Andersdotter som ble fadt i Arjang i
1834.
Stine Helm
Haugerudvn. 82, leil. 736
0674 Oslo
Norge
mhelm@chello.no
485. Jeg saker opplysninger om Maja
(Marie) Kaisa Jacobsdotter fadt
13.5.1855 i Sverige.Jeg har ingen namere
stedsangivelse, men hun kom til Norge i
1868 sammen med sin far Jacob Johansen fadt i 1822 og moren Caisa Eriksdat-

Persson. Efterlysningar.
Vastgötagenealogen 1999:4 Efterlysning
berörande Olme: trädgårdsmästaren
Johan Mellquist.

AnKnytningen 1999:4 (NyköpingOxelösunds Slaktforskarförening) Jordeböckerna på landet 1524-1980 av Sten
Boström.
AnRopet 1999:4 (StorStockholms
Genealogiska Förening) Fattigvården
1500-tal till tidigt 1900-tal
Arosiana våren 2000 (västerås Slaktforskarklubb) Gamla papper och foton
skall hanteras med stor försiktighet! av
Larsowe Roman. 68 olika skal att ge skarprättaren arbete.
Gestricia 1999:4 (Gastriklands
Genealogiska Förening) Dräng med
knappetröja hamnade i stocken: om skamstraff förr i världen.
GF-Aktuellt nr 140 (Genealogiska Föreningen) Likpredikningar och personverser.
GF-Aktuellt nr 141 Använd hela kyrkoarkivet.
SlakthistorisktForum 1999:s (Sveriges
Slaktforskarförbund) Kusin, syssling,
brylling och pyssling av Marika Lagervall. Slektsgranskning i Norge av AnJinn
Bernaas.
Västgötagenealogen 1999:4 (Vastgöta
Genealogiska Förening) Temanummer om
datorn i släktforskningen,

ter fadt i 1819. Hun hadde sastrene
Ulrikka fadt i juli 1850 og Britta Maja
fadt 1.3.1853, og broren John Magnus fadt
ca. 1857. De reiste senere tilbake til
Alvborgs lan, men i 1874 kom de igjen til
Norge, da fra Dalskog sokn. Marie Kaisa
giftet seg med normannen Mils Andersen
juelsen fadt 4.4.1857 i Sarpsborg.
Bjmg Brynildsen
Rosenlundv. 25
1406 Ski
Norge

Fortsättning på sidan 27

Föreningens utgivning av
böcker och register
Föreningen säljer ett antal publikationer, både egna och medlemmars. Medlemmar som önskar annonsplats för egna publikationer, kontakta ordföranden. För angivet pris tillkommer pack och porto. Order som överstiger 500:- skickas per postförskott,
övriga faktureras. Egna publikationer kan aven köpas direkt hos föreningens sekreterare. Vi rekommenderar beställning via
brev& till sekreteraren eller e-post till kilagenealogen@swipnet.se. Vid slutförsäljning kan dröjsmål uppstå under trycktiden.

Kila (S)
Gunnar Jonsson
Födde 1640-1817
Födde 1818-1900
Vigde 1689-1900
Bouppt. 1744-1859

Arbetsvandringar Värmland
Härjedalen

Lysvik (S)

Varmlands Slaktforskarkatalog 1999

.....................225:.....................225:.....................120:....................60:-

Botilsater födde
1721-1920
Registrerade av arbetsmarknadsprojektet Cresco, Saffle.
Granskning och redigering av Gunnar Jonsson, Saffle.

Arne och Moira Linnarud
Fb,vb, db 1692-1793

................350:-

Norra Råda (S)
Mats Hellgren
Födde 1725-1769

.....................140:-

Pris 225:-

......................

under 1800-talet
100:Roger Alderstrand och ABF Härjedalen

Ny utökad utgåva
202 forskare med över 3600 forskaruppgifter. Litteratur- och arkivtips. Slaktutredningar i arkiv och samlingar.
Registeforteckning mm. 102 sidor
...................................
70:-

Stavnas (S)
Jan Thimberg
Födde 1687-1775 .....................170:Födde 1776-1850
200:Födde 1851-1920
210:Vigde 1687-1920
320:Döde 1687-1820
320:Döde 1821-1920
320:-

.....................
.....................
.....................
......................
......................

Ortsregister

Britta Johansson m.$?.

Sunne (S)

Torp i Botilsater
Format A4. Plasthäftad med skyddsomslag ........................................ 60:-

Carl-Johan Ivarsson
Fb, Vb, Db 1850-1920 ..............225:-

Margit Olsson och Arne Linnarud
Fb, Vb, Db 1669-1721 (avskr.) .140:Fb, Vb, Db 1669-1736 (reg.) .... 300:Fb, Vb, Db 1737-1758 (reg.) .... 300:Fb, Vb, Db 1759-1774 (reg.) ....300:Fb,Vb, Db 1775-1793 (reg.) .... 350:-

Botilsater (S)

Vitsand (S)

AMP Cresco och Gunnar Jonsson,
SafJle
Födde 1721-1920
225:-

Kerstin Risberg
Fb, Vb 1824-1860 ....................250:-

Eksharad (S)

KG Lindgren

Gunnar Jonsson
Värmland
Dalsland

...................................70:.....................................40:-

Bogen (S)

.....................

.....................250:.....................140:...............200:-

Födde 1688-1835 .....................225:Födde 1836-1924
225:Vigde 1688-1920 .....................125:Döde 1687-1920 ......................160:-

.....................

Fryksande (S)

Östmark (S)

Knut Malmström
Födde 1707-1765

Kerstin Risberg
Födde 1765-1820

.....................290:-

Kvamindustrins uppbyggnad från 1600talet. Teknik, matning, kvarnbeskrivningar, personindex. 110 sidor i häfte med
4-fargsomslag ........................... 120:-

Axel Em. Löf

Äigå (S)
Mats Hellgren
Födde 1665-1722
Födde 1723-1799
Förs. bok 1665-1750

Eric Sunde11

Kvarnarna vid Rottnafallen

.....................240:-

Ölme Härads Dombok
1629 1650

-

Nytryck från 1997. Huvuddelen av materialet utgörs av Ölme härads dombok.
Dessutom finns ett par protokoll från
Visnum och Farnebo härader, Vamums
kyrkobok for tiden 1645-50, en mantalslängd for ÖIme och Vamum 1642mm. Haftad, 234 sid, person och sakregister.
................................................. 240:-

Maj Olsson m.$.

Torp och ödegårdar i
Ölserud

Vårens program

Format A4. Plasthäftad med skyddsomslag ........................................ 70:-

Mats Hellgren

En kyrkoherdes vardag
Eksharad 1700-1758
Andreas och Bengt Piscator, kyrkoherdar,
har fört anteckningar om allt som tilldragit sig i prästgården. Ar 1758 omfattar dag
för dag notering. Häftat 186 sid.
............................................ 150:-

Antavleblanketter A3,5 st ........ 15:Nytt från VSF 1984-91
hel årgång .................................. 75:VärmlandsAnor1992-98
per nummer ................................ 30:hel årgång ................................ 100:VärmlandsAnor 1999per nummer ................................40:hel årgång ............................... ,120:Råd och tips vid registrering
av kyrkböcker ..........................25:-

Arsmöte med föredrag
Lördag 18 mars kl 13.00
Arkivcentrum Värmland, Rolf Edberg-salen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Peter Olausson föreläser om Släktforskaren och Kartan
Kaffe under gemytliga former med släktforskarprat.

Sa gör jag
Onsdag 12 april kl 19.00
Arkivcentrum Värmland, Bror Almquist-salen
Vi träffas, dricker kaffe, pratar släktforskning och hjälper varandra med
problem. Några i föreningen berättar om sin forskning.
Ta med eget fika!

Resa till släktforskarnas hus i Leksand
Lördag-söndag6 - 7 maj
Vi har bokat forskarrummet under dessa två dagar. Här kan du snabbt och
effektivt forska efter dina anor oavsett var i Sverige de har bott, eftersom
du har tillgång till kyrkböcker från hela landet.
Bindande anmälan senast den 4 april till ordf,
te1054-87 27 54 eller 070-6348187.
Kostnader per deltagare (med reservation för ändringar):
Resa beroende på antal (ex bil med 4 personer, ca 160 kr)
Övernattning: olika alternativ från 250 kr till 430 kr.r
Forskarplats 280 kr

Rådgivning i forskarsalen

Hedåsen
i Sunne socken
förr och nu
En skildring om en finnby
som blev ödeby
3eställs hos Olle Gustafsson,
Strandbinken 4A,
i86 93 Sunne.
relO565-12958

Pris 150:- +porto 45:.

Under våren kommer forskarsalen på Arkivcentrum Värmland att vara
öppen måndags- och torsdagskvällar till kl 20.00.
En erfaren släktforskare från foreningen kommer att finnas till hands på
torsdagskvallarna för frågor och hjälp med problemlösning.
Nybörjare far hjalp med att komma igång med sin forskning.
Anor sökes...
Fortsättning ,/'r& sidan 25

490. Jag söker kontakt med någon som
forskat om Lloyd-släkten fr. Värmland.
Arthur Llewell,vn Lloyd emigrerade fr.
London i början på 1800-talet, han var en
berömd björnjägare och författare. Han
var född 717-1792 i London och död 1 7121876 i Vänersborg
Peter L1oj.d
Box 171 41
l04 62 STOCKHOLM
Iloydpet@hotmail.com

491. Jag vill efterlysa en bror till min farfar. Denne bror hette Emanuel Olsson
(Olovsson) född 317 1849 i Backe, Dalsland. Han var gift med en kvinna från Bergen och hade flera barn, ett av dem hette
Emma. Ingen i min släkt vet vad som
hände familjen.
Ulla Andersson
Silfiierloodsgatan 5
461 39 fiollhättan
Te1efonI"x 0520- 19079
ch.anders.son@telia.com

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändningretur med den
nya adressen till:

SVERIGE

Värmlands Släktfo~~karforening
C/OLars-Gunnar Sander
Norra Berghaget
653 40 FORSHAGA

Föreningsbrev
PORTOBETALT

A l l a gröna saker ar inte grönsaker.
Skenet kan bedra. Det som på ytan ar grönt kan vara allt
annat an miljövänligt.
Nar vi för några år sedan bytte färg på Knappen trodde
vi som många andra att det var enkelt att skilja miljövänligt från ovänligt.
Nu vet vi bättre. Samtidigt har vi märkt hur mycket vi
faktiskt kan påverka. Nar vi ställer o m produktionen
ställer vi också krav på våra underleverantörer. De i sin
tur ställer krav på sina. På samma satt påverkas vi av kunder som ställer krav på oss, i flera fall är de som vi
miljöcertifierade, om an i sin bransch. Tillsammans sätter
vi en massiv kraft i rörelse. En kraft som du kan bli en del
av.
Nar vi startade miljöarbetet var det för att stärka vår
position på marknaden, för att tjäna mer pengar. Under

arbetets gång har engagemanget blivit lika viktigt som
lönsamheten.
Därför delar vi garna med oss av allt vi lärt oss under
arbetet fram till I S 0 14001. Både till kollegor i branschen
och till alla er andra. Mycket finns samlat i Knappens
miljöledningsdokument, 58 tätskrivna sidor.
Alla grönsaker ar inte gröna.
En erfarenhet av annat slag har vi samlat i en kokbok, där
Anders Ramsay som ar kock på Restaurang Lydmar har
komponerat tolv sinnliga recept.
Beställ garna både miljölednings dokumentet och
kokboken. Ring 054-22 15 00 och tala med Mikael,
Anne, Göran, Wolge, Jörgen eller Sven.

Tryckeri Knappen. Det ar grönt.
Rarngatan 7, Karlstad. Telefon 054-22 15 00
Miljöcertifierad IS0 14001

Svanenlicensierad

