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Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening
ISSN 1400-1047

Årgång 21
Pris 45:-

Bergslagernas Järnvägar (BJ) Falun-Göteborg invigdes 1879 och./}'ller således 125 år i år: De olika bandelarna öppnades etappvis.
och sträckan Molkom-Kil (där en tunnel sprängdes), var klarﬂir trafik 1876. Denna tunnel, som varder längsta av tre ulcﬂer
banan, är 331 meter lång. Fotot, som ärjrån 1910. visar ett s.k. replag. som byter räls vid tunneln. Det var ont om arbete vid den
här tiden, och./lera av de unga p(y'karna på bilden var tilßällighetsarbetate från trakterna Molkom, Mölnbaeka och De je. Onlinarie
anställning vid järnvägen medgavs ej i första taget, men ett tiluïilligt jobb var naturligtvis bättre än att gå arbetslös.
Bilden tillhör Mats Sjökvist.
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Föreningen bildades 1983 och har till
ändamål att stödja och stimulera intresset
för släkt- och hembygdsforskning i Värmland
och förena dem som delar detta intresse.
Föreningen är ansluten till Sveriges
Släktforskarförbund.

INNEHÅLL
Några axplock Uf' gamla årgångar
Varmlandssoldat i hattarnas krig
Ordföranden har' ordet

Organisationsnummer 873201 -6897

Föreningens adress
c/o Sander, Norra Berghaget,
667 32 Forshaga
E-post: lgsander@algonet.se

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 140 kr för ordinarie
medlem och 30 kr för familjemedlem (2004)
till svenskt postgiro 46 96 60-5. Medlemmar

Fotografen som for' till Amerika

Foder sökes!
Årsmötet
Företroendemannokonferensen

i Norge betalar 130 norska kronor + porto 60
norska kronor till norskt postgiro
7877.08.16652

Smedsläkten Asplunds äldsta led

Arkiv
Arkivcentrum Värmland, Box 475,
651 11 Karlstad. Telefon 054 - 61 77 00.

Okända personer med anknytning
till Värmland

Besöksadress: Arkivcentrum Värmland,
Hööksgatan 2, Karlstad

Släktforska på Gammelvala

Hemsida
www.genealogi.se/varmland
. . . . . . . . .. . .

Styrelsen
Ordförande Lars-Gunnar Sander,
Norra Berghaget, 667 32 Forshaga.
Tel. 054-872754 Mobil 070-6348187
Vice ordförande K-G Lindgren,
Linnévägen 11, 661 43 Säffle.
Tel. 0533-14124, mobil 070-5228549
Sekreterare Gunnar Jonsson,
Älvhagsgatan 25, 661 40 Säffle.
Tel. 0533-10559
Kassör Liv Hagberg, Garva regatan 4,
652 20 Karlstad. Tel. 0730-401673
Ledamot Arne Berg, Kila, Vässby 2,
661 94 Säffle. Tel. 0533-63088
Ledamot Björn Grindegård, Skolgatan $B,
667 22 Forshaga. Tel. 054-873933
Ledamot Hans Olsson, Virvelgatan 77,

Ar tavla 107
Ur' andra medlemsblad

Ar tavla 108
Boktips

Några värmländska tips på nätet

Utvandrare till Nya Zeeland
Anor' sökes
Föreningens utgivning av
böcker och register

667 32 Forshaga. Tel. 054-872993.
Suppleant Anette Carlsson, Hööksgat. 2A,
652 29 Karlstad. Tel. 054-181872.
Suppleant Sigvard Boström, Brosätter 317,
660 57 Väse. Tel. 054-861055.

Suppleant Eva Fredriksson, Karlag. 3C,
652 23 Karlstad. Tel. 054-189238
Suppleant Marianne Fröding,
Lambergsgatan 5, 652 21 Karlstad.
Tel. 054-853521

VärmlandsAnor utges som medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening. Bidrag till tidningen, synpunkter på inriktningen och tips om
händelser för bevakning mottas tacksamt av Redaktören. Författarna
ansvarar för riktigheten i artiklar. Citera gärna VärmlandsAnor, men
glam inte att ange källa! Eftertryck av texter endast med författarens
tillåtelse. Redaktionen förbehåller sig rätt att redigera insända bidrag.
Upplaga 1300 ex, 4 ggr/år

Ansvarig utgivare
Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Valberedningen
Bernhard Granholm (sk), Långgatan 390,
664 32 Grums. Tel. 0555-61153
Rånald Engelbrekt, Spángbergsvägen 88,
682 32 Filipstad. Tel. 0590-10181.
Ingrid Johansson, Gansbyn, Sätra,
671 95 Klässbol. Tel. 0570-461070
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Redaktör
Carl-Johan Larsson, Björnstigen 25, 614 31 Söderköping.
Tel 0121-21823, mobil 070-2253245. cj.ivarsson@telia.com

Layout
Anette Carlsson, Karlstad
Tryck
Tryckeri AB Knappen, Karlstad
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'Värmlands ror fyller 20 år
Några axplock ur gamla årgångar
av Carl-Johan Ivarsson

2003 var året då Värmlands Släktforskarförening fyllde 20 år. 2004 är
o
ocksa ettjubileumsår, men då gäller det
föreningens tidning. Det nummer som
du håller i din hand är nummer 80 sedan starten. Detfïnns en kärntrupp som
funnits med som medlemmar sedan starten. Det rör sig om 70 personer av dem
som finns med i medlemsmatrikeln
2003. Det kan då kanske vara av intresse
att se vad somfunnits att läsa i de äldre
årgångarna.

lund skriver en programförklaring på första sidan. Innehållet är mest föreningsinformation där styrelse, stadgar och
medlemmarnas bosättningsorter presen-
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1986
Nummer 1 detta år innehåller en entusiastisk presentation av Ingvar Dahl om
projekt CLAES, dvs dataregistrering av
alla Sveriges vigsellängder. Per Sunmann
i Kongsberg skriver om sin värmländska
släkt från Stav fäs och Blomskog.
Som kuriosa kan nämnas att årsmötet
planerades att avhållas i Vårdskolans aula
i Karlstad, dvs samma rum som numera
är Arkivcentrums forskarsal! P.g.a. be-
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daktören, tillika ordföranden Anders Hög-

1985
Det handlar en del om Vallongillet i
Värmland och dess arkiv i nummer
l985:1. Lars-Gunnar Sanden skriver om
en krämargosses öde uti Hjo.
I nummer 2 får bladet en ansiktslyftning genom att redaktören skaffat sig en
ny skrivmaskin. Härader och socknar i
Värmland presenteras.
Tredje numret innehåller en presentation av det nya riksförbundet samt något
om Jean Silfvings samling som då nyligen hamnat på Värmlandsarldv.
1985:4 behandlar Bror-Erik Ohlssons
föredrag om gamla sjukdomsnamn, som
framfördes på tre olika platser denna höst.
Maj Fischer har gjort en avskrift av gränsridaren Daniel Petter Styffes släktberättelse och Per Ahlin skriver om släktforskning i DDR.

I

- ._.

1984
Premiärnumret av Nytt från Värmlands
Släktforskarförening nådde läsarna i början av 1984. Det var skrivet med hjälp av
en gammal reseskrivmaskin och kan kallas ett medlemsblad i bokstavlig mening.
Det bestod alltså av fyra dubbelsidigt
ihophäftade blad, men den sista sidan var
blank så antalet sidor stannar vid 7. Re-

temas. Den enda riktiga "nyheten" är en
inbjudan till förhandsteckning av Gunnar
Almqvists dombokssammandrag för
Fryksdals härad 1602-1700.
1984:2 har 10 sidor. Här presenteras
Lars Bäckvalls älvdalsarkiv samt Probanden i Grums. Den till synes "eviga"
avdelningen Anor sökes får sin premiär.
1984:3 innehåller information om
vallonerna, men ger också en matnyttig
lista över SCB:s utdrag ur ministerialböckema med församlingsordningar och
ﬁlmnummer.
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graveringen av statsminister Olof Palme
fick det flyttas till kommande helg och
då kunde inte den anlitade föredragshållaren Dag Stålsjö ställa upp.
1986:2 ger information om årsmötet
samt om riksförbundets tillblivelse.
Nummer 1986:3 är det tunnaste numret av tidskriften som gjorts. Det innehåller endast fyra (4) sidor men där finns en
intressant artikel om soldatforskning på
Värmlandsarkiv av Olle Nilsson.

1987
I detta års första nummer rapporterar
Peter Olausson från bildandet av Sveriges Släktforskarförbund

den 25 oktober

1986 i Göteborg. Margit Olsson skriver
om Suhoinenslåkten i Sunne.
1987:2 innehåller en ganska omfångsrik artikel av Janet Lefﬂer om Anders
Göransson alias Andreas Hazelius, stamfar för denna släkt från Hassela i Hälsingland. Lars-Gunnar Sonder skriver om sina
domboksstudier.
I nummer 1987:3 fortsätter Lars-Gunnar Sander skriva om domböcker, denna

3

I

gång under rubriken "Klipp ur Hjo dombok"
1988
Något nummer 1987:4 kommer inte till
stånd, men fr.o.m. 1988 har medlems-

1988:4 fortsätter Jan Magnussons uppteckningar från Gräsmark. Bertil Grundström presenterar en undersökning av
" l 850 års män och kvinnor i Gräsmark"
1989
1989:1 innehåller mest frågor och svar.
Anders Höglund aviserar sin avgång som
redaktör.

I nummer 1989°2 finns årsmötesreferatet som vanligt med. Peter Borg har
skrivit av intressanta dödsnotiser författade av kapell predikanten Christian
Gunnarsson i Borgvik. Eva Fredriksson
skriver om Lars Bäckvalls Älvdalsarkiv.
É8p tt från
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1990
Med ny redaktör så innebar året 1990 en
förnyelse av medlemsbladet. Nummer
1990:1 innebar premiär för Antaﬂan, då
initiativtagaren Peter Funke blir den förste i raden att presentera sina anor. Ett
föredrag av Thord Bylund om värmländsk
utvandring till Norrland refereras, och
antalet sidor når nu för första gången 20.
Ännu en idé av Peter Funks presenteras i 1990:2, nämligen Forskarprofilen. I
detta nummer finns ett register till

årgångarna 1984-89. En mindre förändring görs av tidskriftens huvud.
Nummer 3 detta år innehåller den första riktiga Forskarproﬁlen, Carina Widén.
Bernhard Granholm hade överklagat
kulturnämndens i Grums beslut att införa
låneavgifter för mikrokort från SVAR.
Detta nummer liksom några ler under
1990-91, hela 30 sidor.
Årets fjärde utgåva innehåller en artikel av Birger Ãkerlind om namnskick i
Norra Råda och Gustav Adolf under
1700-talet. Detta nummer är särdeles
innehållsrikt med artiklar om språk,
arkiv, bibliotek osv.

1991
Årgången inleds med ännu ett nummer
med mycket blandat innehåll. Ett inslag i
1991:1 är ett referat från föreningens
kurshelg i Molkom hösten 1990.
1991:2 ger ett referat av årsmötesföredraget om kartan i släktforskningens
tjänst av överlantmätare Alfred Örback.
Sällskapet Gustavaforskning presenteras
av Anne Östman. För första gången presenteras Tingshuset i Häljebol. Det kommer stå en hel del om detta i medlemsbladet under de närmaste åren.

Nummer 1991:3 handlar mycket om
4

från

gBytt
_.

7/1" MLA/V

SÅ .Äxztogs/<A~RF<2=ç~1~ß
l
I 11992:1
uuuqnnnuularvmmanaﬂuanunnnalumg
ÅrlInl9

lhnsl
I

hi.

=-..==--

II

..

*FFH
an

ri

.

;.-,1.
c

I

4:

.I

.

.

n

x

»

.
i

.-1. J

v

-

.

*s

Å

.

L

av

»I

é .I:2
a

.|

L.

I

tK!

i

iïÉ**

L. I

21
y

..

.UI
3
a

. .
4

Û

"I

I!

.

'ﬁHnQ .

.,*

z
1

*:.

L

'

.

n

Is

1.

:

r

.

[E

1

l
d

r

I

P

..a :J-

ma.
a

" "§11L.:-i
t.

E. != .

*!É+*-

I

j

.. '. *i. . ..

*.r

ni .

1.

'I

Dia.

.

.
..-ml.
.
.-rn
..;... . . -.'I..
.

r

\ ,

:fr

3:

w

;...:_.

.

8.

.i!8'h

*r

E

::
.aa

. * . .

.

I
,¿,#.

.

v

_

.:'V:.
. H . "

l

.r

'a

. ..:

F

E

.,.
.
-4. ,«.»~^;=~.-35. .

I

F

:

.

: N I I1

A

.

:

..fe:n

1

*r

Å
I

.

-

I

* »

a

..

I

"C

.

.:= .

:feI
..e

historia.

De register över bouppteckningar och
kyrkböcker som finns på Karlstads stadsbibliotek presenteras.
Årets tredje medlemsblad rapporterar
från en släktforskarträff i Säffle. Sex sidor med avtryck av motioner till riksstämman från Angeläget vittnar om en
viss trötthet hos redaktören, och kanske
inaktivitet i medlemskåren.
Anders Höglunds redaktörsperiod tar
slut i och med nummer 1989'4. Lars-Gunnar Sander och Ingrid Johansson rapporterar från släktforskardagarna i Sundsvall,
och nye redaktören Bernhard Granholm
skriver om värmlandsanor på omvägar
eller Sunne-Slottsbron på 300 år.

".

bladet utkommit fyra gånger per år.
I nummer 1988:1 rapporterar LarsGunnar Sanden från släktforskardagarna
i Lund. Ett intressant klipp från
Värmlands Folkblad 15/9 1987 har titeln
"Värmland får eget landsarkiv?"
Redaktören Anders Höglund berättar
i 1988:2 den sanna historien om Slösshölet - en berättelse från Rudskoga
socken.
Efter Anders Höglunds avsägelse, en
övertalningskampanj och ett extra årsmöte så presenterar sig nye ordföranden
Lars-Gunnar Sander i nummer 1988:3.
Gunhild Svensson har gjort ett utdrag ur
riksdagsmannen Jan Magnusson i
Granbäckstorps notiser om Gräsrnarks

VärmlandsAnor 2004-2
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finnar. Janet Leffler skriver om Stor-Per
och hans söner, en ﬁnnfamilj i Hassela,
Hälsingland. Kjell Åberg har skrivit av
Färnebo don bok rörande svedjefinnar.
Domböcker är ett tema i 1991:4. LarsGunnar Sander skriver under rubriken
"Domboksstudier - en tidsödande källa
till glädje". Kjell Åberg ger ler domboksexempel från Färnebo och domboksavskrifter för Värmland presenteras.

1992
Med årgången 1992 går bladet in i en ny
tidsålder. Det blir en övergång från "l dipp
och klistra" till desktopredigering. Från
och med nu syns också namnet Harald
Persson flitigt i spalterna. Förutom sitt
uppdrag som tidningsformgivare så blir
han också föreningens kassör.
Årets första nummer handlar bland
annat om bergslagsstaden Järle som inte
blev av samt om en dombokskonferens i
Göteborg. Bladet trycks nu i offset och
det ger möjlighet att publicera fotografier
Forskarprofiler
1990:3
1990:4
l99l:1
1992:4
1993:1
1996:l
2001:2

Carina Widén
Kjell Åberg
Gunnar Jonsson
Bo Cider
Marie Esplund
Anna Stina Sallnäs
Marianne och
Sigge Magnusson
2003:l Peter Olausson
2003:3 Anders Höglund

J

K

på framsidan. Det första omslagsfotot
föreställer Gamla Badhuset, fotograferat
av Karl Nyström och hämtat ur CarlstadsGillets bildarkiv.
1992:2 ger plats åt en förteckning över

1994
Föreningens andra decennium inleds med

Ãrsmötesföredrag
1983 "Hur jag fann min farfarsfar och mormorsmor" Olga Dahl (konstituerande möte)
1984 - Inget årsmöte
1985 - inget föredrag
1986 "Häradsrättsaﬂdv" Peter Olausson
1987 "Värmlands museums arldv" Karin Eles
1988 "Tankar kring ett värmländskt landsarkiv" Bods Janzon
1989 "Släktforskning i Norge" Bertil Haslum
1990 "Lars Magnus Ericsson. Världsberömd värmlänning från Värmskog"
Hans Lindberg
1991 "Den gamla kartan i släktforskningens tjänst" Alfred Orback
1992 "In- och utflyttning i Ransäter" Anders Sandin
1993 "Domböcker" Elisabeth Thorsell
1994 "Hur man levde, tänkte och trodde för 100 år sedan" Kjell Fredriksson
1995 "Kartan berättar om Karlstad" Per Magnusson
1996 "'Hushållningssällskapets arkiv" Lena Flinck-Mæchel
1997 "Spännande källor i släktforskningen" Kent Andersson
1998 "Resenärer i Värmland" Bengt Åkerblom
1999 "Europas kungahus De montenegrinska och serbiska kungahusen" JanOlof Larsson
2000 "Släktforskaren och kartan" Peter Olausson
2001 "Mannen som försvann" Ted Rosvall
2002 "Herdaminnesarbete förr och på 2000-talet" Harry Nyberg
2003 "Möten med svenskättlingar i Amerika" Kjell "Keeper" Emanuelsson
2004 "Bergsmän och gruvbrytare i datorn" Elisabeth Thorsell
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en artikel om släkten Lidback i Karlstad
av domprosten C. V. Bromander. Där rapporteras om starten för det som kallas
Häljebolsprojektet, dvs domboksregistreringen i Häljebol. Från och med
nu trycks VärmlandsAnor på tryckeri
Knappen i Karlstad.
Bromanders artikel om släkten Lidback fortsätter i 1993:3, där det också
finns en artikel om "Baronen på Gröna
Lund", Carl Johan Hierta. Harald Persson skriver om Smedbergsklockoma från
Karlskoga.
1993:4 är ett jubileumsnummer med
anledning av föreningens 10 år. LarsGunnar Sander funderar kring släktforskning i framtiden - några av frågorna
kunde han besvara tio år senare i nummer 2003:4. Bernhard Granholm gör en
resumé över 10 år och föreningen hyllas
av förste ordföranden Anders Höglund,
initiativtagarna Peter Olausson och Eva
Fredriksson, Leif Gidlöf. Bode Jansson,
Lena Flinch-Mæchel och Gunnel Kvamström från arkivvärlden. En annan av initiativtagarna, Ulf Nilsson, medverkar med
en artikel om borgmästare i Filipstad.
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1993
"Bilder ur det fördolda" är rubriken för
en artikel av David Engh i nummer
1993:1. Den handlar om släktena Hierta
och Sandelin med anknytningar i Vise.
Frågan om landsarkiv i Karlstad börjar
nu gå mot ett positivt beslut.
I nummer 1993:2 finns ett nytryck av

I.

5,

värmländska och dalsländska järnbruk,
sammanställt av Kjell Åberg. Ett prov ur
Björn Traungs otryckta manuskript om
livet på Trossnäs fält presenteras.
Efter att under åtta år ha haft det ganska otympliga namnet Nytt från Värmlands Släktforskarförening så får
medlemsbladet namnet VärmlandsAnor
från och med nummer 1992:3. Det är
Bernhard Granholm som har givit det vinnande förslaget. Bland artiklar i detta
nummer kan nämnas en om klockare i
Visnums-Kil under 340 år av David Engh.
Som vanligt blir det skrivet om släktforskardagama i nummer 4 för året. Detta
år äger de rum i Uppsala.

VärmlandsAnor 2004-2
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1994'l, där det kan rapporteras om att
regeringen nu föreslår ett landsarkiv i
Karlstad, datorprogrammen Holger och
Disgen granskas. Bernhard tycker att
Holger är mer användarvänligt men skapar problem med datautrymme eftersom
"man måste räkna med att släktforskare
har upp till 10 år gamla datorer".
I nummer 1994:2 fortsätter Bernhard
Granholm sin artikel om mordet på fältjägare Brand vid Trossnäs 1836 - som
även finns med i jubileumsboken Anor
och anekdoter utgiven 2003. Ingvar Dahl
skriver om normalisering av namn. En blivande redaktör medverkar i VärmlandsAnor för första gången - utan att vara
medlem i föreningen' Artikeln handlar om
kolerans ankomst till Säfflebygden 1834.
Lars-Gunnar Sander berättar i 199423
om vad släktforskaren kan hitta i Folkrörelsernas arkiv. Hans Eriksson skriver
om "Fryksände socken under 1600-talet".
Bernhard Granholm aviserar sin avgång
som redaktör.
Eriqa Lindsten och Maria Lindor skriver i 1994:4 om Klaraborgs herrgård i
Karlstad. Lars-Gunnar Sander har en besvärlig familj som han på ett pedagogiskt
sätt visar hur han sökt i källorna. Gunnar
Almqvist söker prästen Johan Ågren
anor.

1995
Upplagan är nu på 750 exemplar. Berört
Karlsson skriver i 1995:1 om "Överfallet på Jerpset i Eidskog" som utspelade
sig 1808. Bengt-Olof Haglund berättar
om sin farfars ar fältjägaren Magnus
5

r

1996
Sten Nyborg skriver om löjtnanten Olof
Friedrich Steinfelt i nummer 1 detta år.
Kjell Åberg berättar om sin forskarresa
till Amerika.
Det här året firas 150-årsminnet av
starten av den stora utvandringen från
Sverige. I nummer 2 berättar Gunnel
Kvarnström om några värmländska
kvinnoöden bland emigrantemal En annan artikel med anknytning till årets tema
är ett referat av Lars Ljungmarks föreläsning om svenskarna i Winnipeg.
Sten Nyborg återkommer årets tredje
nummer med en presentation av släktforskaren Anders Tholén. Mats Sjökvist
skriver om värmlandspojkar i lantvärnet
under önska kriget 1808-09. Harald Persson skriver om Bergsregementet.
I nummer 1996:4 är temat händelser
för 200 år sedan, dvs 1796. Mai Hed in
inleder en berättelse om årets gång för
bondfamiljerna i Askersby i Sunne, en
.
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sldldring som har större räckvidd än så.
Den fortsätter i tre nummer framöver.
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1997
I årets första nummer berättar Ottar Stordahl om möjligheterna till "s1ektsgransldng" i Norge.
Per Sunmann skriver i 1997:2 om en
gammal släktlegend och undersöker möjliga kopplingar till historiska händelser.
Undertecknad skriver om en värmländsk
arkitekt i New York 1883, liksom om sökandet efter Bockerudsättlingarna.
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Nilsson Frid.
Lars-Gunnar Sanden blir redaktör som
"nödlösning" i och med 1995:2 - inte
anade han då att han skulle vara redaktör
i sex år! Berört Karlssons skildring av
överfallet på Jerpset avslutas. Sven Myhl
skriver om stegresarens yrke. Den färske
redaktören bidrar med axplock ur Ernst
Moritz Amdts resa i Värmland 1804.
Arndts resa fortsätter i 1995:3. Detta
nummer når upp till 28 sidor vilket kommer att bli standard för framtiden. Numret innehåller ovanligt mycket av antavlor.
Årets fjärde nummer ger information
om värmlandsmaterial i Uppsala landsarkiv av Lars Otto Berg.
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Mats Sjökvist har hittat värmländska

riksdagsmän under 1600-talet som redovisas i 1997:3. Bertil Sollerman skriver
av händelser nedtecknade i Alsters kyrkbok 1728-43.
Korpralen Knapps seglats på ett isflak
över Vänern får sin sldldring i årets fjärde
nummer. Redovisningen av riksdagsmannen fortsätter med åren 1710-1800.
1998
Under förberedelsen för den tekniska re'digeringen av nummer 1998:1 avled
plötsligt föreningens kassör Harald Persson. Elisabeth Thorsell trädde in som räddande ängel och gjorde layouten till detta
nummer. Gunilla Önnberg skriver om den
sista avrättningen i Fryksände 1833.
Årets andra nummer ger en presentation av Fredrika Wall-Odhner och hennes skrifter. Peter Funke skriver om köpmannen och donator Sven Ref ström i
Göteborg och dessutom presenteras hans
värmländska anor. Från och med detta
nummer tar Anette Carlsson över redigering och layout av tidningen.
I 1998:3 skriver jag själv om häradsmurmästaren och kyrkbyggaren Sven
Hertz. Detta nummer innehåller ovanligt
många renskrifter av berättelser och protokoll vilket kan tyda på att artikeltorka
råder.
I årets sista nummer står det att läsa
en hel del om släktforskardagarna i Jönköping, där Anette Carlsson gör ett referat av Kalle Bäcks föredrag om brott och

\ L nn nl! I I I *navnﬂﬂnll\ llnu .h1Jﬂiurwii. ﬁ«1Yq~mL,ﬂun.%ﬂk
n U n wa hr; .1.1t..f i n . o s H i v a n ur ru~u~¿.an.1f \ k . . . Mobb

.

.L u In» r

"'.

v . uN

l.u'!" Jnlh-

llun.írﬁ I 0 . " - 1

\v>llrlu2

a§g:.-\::¶IO~ilu!u~La:uuu.Iï:\. l$P531":NnlmI!1l'.II-\iI\Klkcl.\=l l\Fï'N! åuuü I!)¶g10cl,\.1l

straff. Bernhard Granholm skriver om
"Mörk jul i Grums 1824 med Ljusa stjärnan"

1999
I nummer 1999:1 är det dags för en ny
stor bokstavstrogen avskrift - Gun
Albinsson Karlsson har skrivit av handlingar rörande rättegången om giftmorden
i Silbodal 1865, där församlingens kyrkoherde Anders Lindbäck stod åtalad. Bertil Grundström ger rättelser till Jarl Ericsons bok Finnar i Gräsmark och Lekvattnet.
Serien om giftmorden i Silbodal fortsätteri 1999:2. Även Bertil Grundströms
rättelser fortsätter här.

En lång artikel av Sven Anders Björklund om "Släkten Boltzius på Tollerud
och Järpetan" är en viktig del av nummer
1999:3. Björn Hesse skriver om Karlstadssläkten Hesse och Mats Sjökvist om
anor i Övre och Nedre Ullerud.
Årets allt överskuggande händelse i
föreningen är självfallet släktforskardagama i Karlstad. I nummer 4 ges ett
fylligt reportage. Gun Albinsson Karlsson presenterar en dagbok, skriven av
emigranten Ellen Andersson från Lysed i

I

.|
in

Föredrag vid Släktforskardagarna 1999 publicerade i
VärmlandsAnor
2000:2
2000:4
2001 : l
2001:3
2002:4

"Smeder, bruk och patroner" Barbro Mellander
"Värmlandssmedernas familje- och ﬂyttningsmönster" Kjell Åberg
"Bergsmän och smeder i ett landsarkivs källor" Per Clemensson
"Äldre företagsarldv som personhistorisk källa" Håkan Axelsson
"I döda smeders sällskap" Anders Sandin

H

r

VärmlandsAnor 2004-2

H

Silbodal.

2000
Nils Sundelius värmländska samling får
en presentation i 2000:1. Jag själv skriver om ett fall av "serendipity". Marianne
Fröding skriver om en tidigare ganska
okänd del av släkten Fröding. Sven Hesslow skriver om anor till John Ericsson.
I årets andra nummer börjar en ganska långdragen serie, nämligen föredragen från 1999 års släktforskardagar. Johan Rzson Sjöberg skriver om sillerudssläkten Fors.

Marianne Fröding presenterar Värmlands museums innehållsrika arkiv i nummer 2000:3. Hon har varit flitig i detta
nummer, där hon också presenterar en
artikel kallad "Vem var Elfdalingen°".
Peter Funke visar att många av de värmländska författarna inte bara hö ihop genom Börje Olofsson i Brätte utan också
genom kyrkoherden Benedictus Erici i
Ekshärad.

I årets fjärde nummer berättar Claes
Åkerblom den märkliga historien om
"Värmländskan Angelina som blev ryska
skådespelerskan Angelique".

Arvet från Värmland
- ytterligare tillägg
I min artikel i VärmlandsAnor 2003:1
skrev jag bland annat att det var okänt när
arvtagerskan till Nordsjö säteri i Övre
Ullerud, fru Maria Elisabet Wardlau, dog.
Med anledning därav har en släktforskare,
Peter Bemhardsson, hört av sig och tipsat
mig om en notis i dödboken för Frustuna
socken i Sörmland. Det var ju där som
fanriken Magnus Ullqvist och hans hustru Anna Greta Silverhäst bodde på
fältväbelsbostället Långlid. I Frustuna
dödbok (E:l) kan man sålunda läsa under år 1737:

22 mars sedan non i denna världen levat

I nummer 2001:3 kännetecknas av

ﬁnntorpet i Älgs.
Peter Borgs dramatiska historia om
Anna på kammarn - en mordhistoria från
Borgvik är ett viktigt inslag i nummer
2001:4. Claes Åkerblom har hittat en rad
kändisar som har rötter i Säfﬂebygden.
Emmy Vässmar skriver om Jon på Berget och släkten Bergman och Bertil Olsson har hittat ätten Palbitzkis anknyt-

ningar till Segerstad och By socknar.

Ekesvallen i Härad och döptes 1747 18/
10. Detta barn dog förmodligen i spad
ålder.

svärmoder välborna fru Maria Werneloo
begraven, vilken salige avsornnade den

62 år

några riktigt långa artiklar. Allra längst
är Sven Anders Björklunds artikel om sin
farfar och dennes släkt. K G Lindgren
skriver om Röjtjärn - det bortglömda

frun.
Då det gäller makarna UllqvistSilverhäst har jag funnit ytterligare ett
barn. Sonen Petter Henrik föddes på

Lars-Gunnar Sander

2001

skapet. Det blir referat både från en konferens i Häljebol om "Människor i marginalen", liksom från släktforskarträffen
i Järnskog.

trakten okända släktnamnet. Och därmed

har Elgenstierna och kanske ler med
honom ej lyckats identifiera den avlidna

Den I april blev fänrik Ullqvists

Med årets Första nummer efterlyser föreningen lokalombud. Undertecknad skriver tillsammans med Arne Berg om
assessorn Bengt von Echstedt på Smedbyn i Kila och hans eventuella barn med
pigan Maria Hallstedt. Elisabeth Thorsell
berättar om tillkomsten av hennes databas om Nordmark.
Med nummer 2001:2 är det dags för
redaktörsskifte och jag tar över redaktör-

Som synes har den sörmländske
kyrkobokhållaren förvanskat det på

2002
Anders Eliasson - Strindbergs läkarvän i
Ystad blir en huvudperson i min artikel

om honom i nummer 2002:l. Mats Sjökvist har läst amerikabrev som dokumenterar vägen från Nedre Ullerud till
Negaunee, Michigan.
Värmlandsjubileet i Minneapolis
skildras i nummer 2002:2. Harry Nybergs
föredrag från årsmötet återges i sin helhet. Bernhard Granholm skildrar i en kort
men viktig artikel problemet okänd fader.
Ludvig Åbergs efterlämnade bildsamling presenteras av Claes Åkerblom i
nummer 3. Maj Birgit Rørslett skriver om
värmländska förluster i kriget 1788-90.
I nummer 2002:4 skriver Sven Johansson om Arvid i Godis, en gård i Eskilsäter och en värmlänning som blev präst
långt hemifrån. Arvid Andersen har hittat värmlänningar boende i Eiker, Norge
1875 och 1891.

2003
I 2003:1 erbjuds läsarna att köpa en
nyproducerad DVD med samtliga utgivna
häradsekonomiska kartar över Sverige.

Lars-Gunnar Sander berättar om hur en
arvstvist i Övre Ullerud hamnat i domböckerna för Åkers härad i Sörmland.
Det andra numret för året innehåller
ett utdrag ur dr Frans Westerlunds dagbok, förd under en resa till Amerika 1869.
Tomas Larsson och Monika Larsson Forsberg skriver om en grav på Ekshärads
kyrkogård och om en rödsotsepedemi i
mitten av 1800-talet.
2003:3 innehåller del ett av en lång
artikel om värmländska släktgårdar. Del
två kommer först två nummer senare. Eva
Fredriksson minns hur föreningen startade.
I årets sista nummer tas föreningens
20-årsjubleum upp. Man kan läsa en sammanställning över alla som varit aktiva
inom föreningen sedan den startade. Den
nyligen utgivnajubileumsboken Anor och
anekdoter presenteras och de olika artiklama beskrivs lite närmare. Sven Wiman
och Ingalill Ander skriver om ätten
Stöltenhielm.

VärmlandsAnor har nu en upplaga på
1300 ex. Tidningen trycks fortfarande på
Tryckeri Knappen i Karlstad.
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Bengt Larsson ßergbom
värmlandssoldat
i hattarnas krig

-

av Stig E Petterson
Första gången man kan läsa om Bengt
Larsson är i en Generalmönsterrulla upprättad vid Kristinehamns kompani av
Närke-Värmlands regemente. Mönstringen förrättades i Karlstad i augusti
1737. Är 1735 blev Bengt soldat på # 35
Uggelbohl i Rudskoga socken. Han var
då 22 år och fick soldatnamnet Uggleklo.
Vid den tiden stod i Sverige en maktkamp mellan två partier kallade hattar och
mössor. För att visa dådkraft och vinna
folkets gunst planerade hattarna för ett
krig mot Ryssland. Förhoppningsvis
skulle man kunna återvinna en del av de
landområden Karl XII förlorat. Därför
skedde en förstärkning av krigsmakten i
Finland genom överföring av manskap
från ett antal regementen i Sverige. Av
Närkes och Värmlands Regemente inkallades de tre närldngska kompanierna samt
Kristinehamns, Karlstads och Näs
kompanier. Året var 1739.
Bland soldaterna från Cristinehamns
Compagnie fanns #770/124 Bengt Larsson Bergbom från Bergsjö rote i Va rums
socken. Han hade blivit flyttad dit från
Uggelbohl. Bengt var då troligen 26 år
(f. 1713?) och sedan 3 månader gift med
Ingeborg Persdotter på K väggen i
Bjurtjärn.
Efter samling i Örebro skedde avmarsch mot Rådmansö den 24 september
1739. Marschen gick över Fellingsbro,
Arboga, Västerås, Köping, Enköping,
Uppsala och Norrtälje. Kompaniet anlände till Rådmansö den 16 oktober.
Hälsotillståndet under marschen var
inte det bästa. Det framgår av upprepade
påminnelser till fältskärerna att flitigt besöka de sjuka och sköta dem med tillgängliga medel. Vid Rådmansö utdelades
proviantpenningar för vilka manskapet
skulle köpa sig mat och dryck till inskeppningen. Bengt Bergbom finns i rullan "vid embarkerings Pladsen Rådmans
öd den 18 October 1739."
Den 21 avseglade fartygen från
8

Rådmansö via Åland. Först den 2 november var trupperna på finska fastlandet utanför Åbo. Det var tid att gå i vinterkvarter. Medan man vidtog åtgärder för proviantering förlades trupperna på båda sidor om de två vägar som från Åbo ledde
mot öster
Detta första kvarter på finsk mark blev
endast tillfälligt för Bergbom och hans

kamrater. Redan den 9 november beordrades uppbrott för Närke och
Värmlands regemente samt för östgötama. Efter drygt 10 dagars marscherande
med etapper på omkring 2V2 mil inkvarterades grannarna från Kristinehamns
kompani vid Helsinge kyrkby dryga milen
från Helsingfors.
Den mer än tre veckor långa marschen
till Rådmansö, de tolv dygnens eländiga
kvarter ombord på de trånga skeppen och
den därpå följande marschen mot Helsingfors var början på en tid av umbäranden och elände som varade i tre år för
de meniga - de som levde så länge..
Många var sjuka redan vid ankomsten till
Rådmansö och trängseln ombord under
överskeppningen förvärrade situationen.
För soldaterna var inte den ryska armén det stora hotet. Värre var den bristfälliga utrustningen, miserabla inkvarteringsförhållanden och framför allt bristen på tjänlig föda. En uppgift från 1742
säger att bataljonen från Närke-Värmland
då bestod av 887 man varav 174 sjuka.
Leveranserna av livsmedel från
Sverige var få och otillräckliga. Det redan fattiga Finland skulle i tre år med sina
bristfälliga resurser försörja en armé på
mellan 15 och 20 tusen man med livsmedel till manskapet och furage till hästama.
Till alla andra brister kom vankelmod,
inkompetens, felbedömningar och t.o.m.
svek och förräderi från befälets sida. Utan
större överdrift kan man säga att de tre
åren i Finland förutom umbäranden präglades av meningslösa och planlösa mar-

sch er och förflyttningar.
Kontakten med fienden tycks ha varit
mycket sporadisk men man kan utläsa att
en liten grupp ur Närke och Värmlands
regemente avdelades som brovakt vid
Helsinge å. Några egentliga stﬁdsinsatser
finns dock inte rapporterade i samband
därmed.
Hela fälttåget var ett fiasko. Den 24
augusti 1742 undertecknades kapitulationen i Helsingfors.
Den 10 september 1742, fem dagar
efter den starkt decimerade huvudstyrkan,
anlände Bergbom och övriga sjuka, ett
hundratal, till Sverige och inkvarterades
i Stockholm för att därifrån sändas vidare
till Arboga.
Slutorden om vår soldat hämtar vi ur
rullan vid mönstring i Kristinehamn den
10 november 1744:
# 124 Bengt Larsson Bergbom "Nu
absens. Skall vara begiven på fyllerie.
går ut."
Det är kanske inte så underligt att
Bergbom och säkert ler med honom blivit begivna på fylleri. Brännvin torde ha
varit ett av de få "livsmedel" på vilket tillgången var god och som ofta brukats för
att göra tillvaron mer uthärdlig för stunden. Oftast med befalets goda minne.
Det enda vi känner till om Bergbom
efter återkomsten från Finland - förutom
vad som sägs i rullorna från 1742 och
1744 är att han den 2 november 1743
fick sonen Jonas. Troligen var han kvar i
trakten ty sonen finns i det närbelägna
Kroppa före sin avflyttning till Undenäs.
Av senare generationer Bergbom kan
noteras: Sonson Anders f. 1779 i Undenäs. sonsonson Anders f. 1816 (ej i Undenäs). Sonsonens sonson Adolf f. 1847 i
Drev i Småland emigrerar 1860 till Amerika. Adolf var farfars ar till den John
Bergbom i USA som i dag korresponderar med Kjell Nordqvist på Hembygdsföreningens emigrantarkiv i Karlskoga.
Källor: Boken om Närke och Värm-

-
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Ännu ett årsmöte i vår förening är avklarat. Vi i styrelsen som fick förnyat
förtroende tackar för det. Ny i styrelsen är Hans Olsson från Forshaga som
vi hälsar varmt välkommen. Han efterträder Carl-Johan Larsson som bor
och arbetar i Söderköping och därmed
har haft svårt att komma till våra möten. Carl-Johan är dock i egenskap av
redaktör adjungerad till styrelsen enligt gällande regler. En annan förändring är att Anette Carlsson och Ame
Berg bytt plats från ordinarie till suppleant och vice versa.
Förra året frågade vi en hel del medlemmar om det fanns intresse för en
resa till Släktforskarnas hus i Leksand.
Vi fick då den uppfattningen att så var
fallet. Och så tycker man det borde
vara, i synnerhet som man läser i vissa
mindre föreningars medlemsblad att
det går hela busslaster upp till Leksand.

u
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Och vi är ju 1100 medlemmar i vår förening. Men på den annons vi hade inne i
VärmlandsAnor 2003:4 var det bara tolv
medlemmar som anmälde sig. När det
sedan var dags att resa, så hade åtta av
dessa tolv hoppat av' Vad kan nu detta
ringa intresse bero på? Hur som helst hade
vi fyra som gav oss iväg två givande dagar i Leksand. Inte minst beroende på den
trevliga service man möter från personalen både på Släktforskarnas hus och på

sluttning till vårt bokbord, så hö av dig!
Nästa år förläggs riksstämman till
Göteborg den 27-28 augusti. Där kommer det att handla mycket om utvandringen till Amerika med tanke på alla
emigranter som passerat staden. Vi
kommer också att få lära oss vilka samband som finns mellan släktforskning
och Göteborg som betydande sjöfarts-

det intilliggande hotellet.
Den 13-15 augusti är det riksstämma

också bestämt att 2006 års riksstämma
med släktforskardagar skall förläggas
till Stockholm. Med anledning av förbundets 20-årsjubileum kommer det då
att bli en hel vecka med aktiviteter.
Vi skall nu i vår styrelse sätta ihop
ett program för hösten. Hör gärna av
dig om du har några idéer!

med släktforskardagar i Östersund. Vår
förening kommer att representeras av fem
styrelse medlemmar. Många värmlänningar har i äldre tider flyttat upp till Jämtland, bosatt sig där och lämnat efter sig
många ättlingar. Vi tror därför att intresset för värmländsk släktforskning kan vara
ganska stort i Jämtland. Om du som läser
detta har något material att ställa ut i an-

stad.
Slutligen har förbundsstyrelsen

Lars-Gunnar Sonder

ï

V

lands regemente samt Hattarnas krig av
Claes Bemes samt Generalmönsterrullor.

Mer om Hattarnas krig på http://
medlem.spray.se/cbernes/marin/hatt.html

Ãterkomsten till Stockholm
Som avslutning på den sorgliga historien
om Bengt Larsson Bergbom kan vä] följande kan passa. Hämtat från Carl Grimbergs svenska historia och berättar om

arméns återkomst till Stocld*iolm.
"Ett ohyggligt åskådningsmaterial till
all den förbannelse, som följer med ett
lättsinnigt krigsäventyr, hade riksdagsmännen i Stockholm nästan dagligen för
ögonen, då de såg spillrorna av den ståtliga krigsmakt, som utsänts för ett år sedan, återföras hem. Där hade man nu i
hast packat ihop dessa arma människor
på de fartyg, som fanns att tillgå, utan tillräcklig föda, utan ordentlig vård åt de
sjuka. Därför hade en mängd av dem dött

under överfarten från Finland. När de överlevande kom fram till Stocldiolm, var det
icke ordnat för deras inkvartering. Det
hände att sjuka stackare ack ligga lera
dygn under bar himmel i öppna båtar eller på blotta Skeppsbron i hållande regn,
omväxlande med snöglopp och hagelbyar,
med den påföljd, att sjuka och döda till
sist låga om varandra. Det var en syn så
hjärtskärande. att ingen med någon rättskänsla kunde komma ifrån tanken, att här
måste utkrävas ansvar på dem, som vållat tusentals oskyldiga medmänniskor så
fruktansvärda lidanden. Uppförande var
det också att bevittna, hur officerare, som
under kriget hela tiden sörjt för att de
själva befann sig i yppersta kondition,
fullständigt negligerade sina soldater,
medan all deras diktar och traktar inriktades på att få vara med om partistriderna
på riddarhuset.

land, återkom bara en tredjedel. De övriga
hade förgåtts av sjukdom och nöd. Blott
en ringa del hade stupat för fiendens vapen. Så uppges förlusterna för Älvsborgs
regemente på femton månader till 663 man
av vilka 2 hade fallit i strid. Flottan hade
förlorat mellan 6- och7000 man eller lika
mycket som en fullständig besättning,
utan att en enda gång ha varit i strid."
Forskningen utförd av Kjell Nordqvist,
Anita Kihlström samt övertecknad.
Kan du, eller känner du någon som
kan, bidra med ner uppgifter om Bengt
Larsson Bergbom och hans hustru före
och/eller efter den tid som berörs ovan"

-

Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
tar tacksamt emot information.

Adress: Torget 10, 691 31 Karlskoga.
E-post: kjel1.nordqvist@telia.com

Av det manskap, som överförts till Fin9
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Maria Rudquist

Hotografen som for till Amerika
av Claes Åkerblom

Maria Rudquist är bara en av de tiotusentals värmlänningar som lämnat hembygden för ett okänt öde i USA. Till skillnad
från de resta andra har Maria Rudquist
däremot lämnat otaliga spår efter sig
under några år hade hon nämligen egen
fotoateljé i Säffle. Just bilderna med hennes namn är det som väckt vårt intresse
för denna bortglömda värmländska.

Ett kvinnoyrke
Vid sekelskiftet 1900 var fotografyrket ett
kvinnoyrke - inte så att kvinnorna dominerade yrkeskåren. men i databasen över

1900 års befolkning i Sverige hittar vi 154
kvinnor bland de totalt 358 personer som
bar fotografens titel. Av dessa var i sin
tur alla utom fem ogifta. En av dessa
ogifta kvinnor som slagit sig på fotografyrket var alltså Maria Rudquist.
Maria Rudquist var föcld 1879 i Kila
socken. där fadern Anders Rud stod som

korpral i Rud. Modern Märta
Kajsa Andersdotter blev 1880
änka och ensam med fem minderåriga barn - Alfred f. 1870,
Anna Eleonora f. 1872, Johannes, f. 1875, David f. 1877, och
så lillflickan - tillika föremålet för vårt intresse -- Maria.
Modern stod härefter som fattighjon och familjen tycks ha
haft en svår tid. Allteftersom
flyttade barnen till Åmål, och
1898 var det moderns tur att

följa efter dem.

Bröderna vid järnvägen
De tre bröderna flyttade alla till
Åmål 1892. Alfred Rudqvist
gifte sig med Emma Johansdotter från Har hals och lär senare ha varit bosatt på annat
håll i Sverige. Johannes Rudh
förblev ogift och stod under
många år som lokeldare vid BJ
i Åmål. Även David fick tjänst
vid järnvägen och bar titeln
lokförare. Han gifte sig med
Här har Maria Rmlquixt besök av .sysr(*I'n Anna
Tekla Charlotta Johansson från Eleonora med jam iß - sonen Folke i famnen. maken
Kylingarud och antog namnet Alﬁvd Engdahl och äldste .venen Sam. Bilden lilllzör
Ljungqvist.
Torbjörn Engdahl, Hammarö.
Systern Anna Eleonora Rud
var i ett par omgångar bosatt i Stockholm.
Utbildning i Åmål?

Vid återkomsten till Åmål bar hon titeln
sjuksköterska. Hur hon hade fått möjlighet att få denna utbildning är obekant. Hon
gifte sig med baptistpastorn Alfred
Engdahl från Slädekärr i Tös se. Paret emi-

Ett nüsmn docklik/:ande ansikte, elegant
.fångar genom Maria RmícIzIi.s'f.s' kamera.
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grerade 191l jämte sonen Sam till USA.
Där föddes samma år tvillingarna Martha och Eric. Martha dog tidigt, medan
Eric alltjämt är vid liv. Sam blev civilingenjör och sysslade med brokonstruktioner. Bland annat lär han ha skrivit en
bok, Roads ar beautiful. Eric Engdahl
har varit verksam inom kemiområdet.
Både Anna Eleonora och maken dog i

USA 1947.

Maria Rudquist kom till Åmål 1899. Hon
var bosatt hos modern och stod inledningsvis som sömmerska. Var hon ack sin
utbildning till fotograf är okänt men
sannolikt var det i Åmål.
1906 återvände Maria Rudquist till
Värmland och bosatte sig i Säffle där hon
hade flera släktingar, b1.a. en morbror
August Rudqvist som var målaren stare.
I följe hade hon modern Märta Kajsa som
dog året därpå.
Maria övertog 1906 Adolf Petersons
fotoateljé på Västra Storgatan. l SefﬂeTidningen meddelade hon sig den 4 januari 1906: "Fomgraﬁatelié är nu öpp-

-
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I de flesta album

Anor till Maria Rudquist
Far: Anders Andersson Rud, soldat, korpral, f. 1843 i Kila, d. 18801 Kila.
Mor: Märta Cajsa Andersdotter f. 1841 i Kila, d. 1907 i Säffle.
Farfar: Anders Svensson, dräng, f. 1814 i Kila.
Farmor: Maria Johannesdotter f. 1813 i Kila
Morfar: Anders Bengtsson Rudqvist, soldat, f. 1805 i Gillberga
Mormor: Märta Jonsdotter f. 1808 i Lângserud.
Farfars ar: Sven Magnusson f. 1780 i Huggenäs.
Farfars mor: Märta Ersdotter f. 1783 i Kila.
Farmors far: Johannes Persson f. 1792 i Kila.
Farmors mor: Maria Nilsdotter f. 1784 i Kila.
Morfars ar: Bengt Bengtsson f. 1767 i Gillberga.
Morfars mor: Ingrid Andersdotter f. 1768, d. 1813 i Gillberga.
Mormors ar: Jon Andersson-Högman-Hagman-Rangeman,
soldat. f. 1781 i Svanskota, d. 1812.
Mormors mor: Margareta Olofsdotter f. 1777, d. 1855.

Ateljén i Säffle övertogs av Charlotta
(Lotten) Petersén. Hon var född Jansson.
1864 på Hammarö, och hade tidigare varit gift med en järnhandlare Petersén. Sedan 1903 drev hon Matilda Janssons
ateljé i Åmål, som hon övertagit av sin
syster. Verksamheten i Säffle drevs under bara något år - och då som Matilda
Janssons Eftr.
Även om Maria Rudquist tycks vara
bortglömd i hemlandet - den kanske sista
person som hade minnen av ett besök i

ateljén dog innan julen 2003 - har hon
till skillnad från många andra amerikafarare lämnat många spår efter sig i hemlandet. I de gamla familjealbumen hittar
man så gatt som alltid bilder med signaturen Maria Rudquist, Seffle.
En liten renässans ack Maria Rudquist
i mars 2004 då Värmland besöktes av den
välkände geofysikern Eric Robert (Bob)
Engdahl, ordförande och tidigare generalsekreterare i IASPEI och syskonbarnbarn till Maria Rudquist. Men någon kunskap om Maria hade han tyvärr inte i bagaget.

ad i Jacob Svenssons hus invid Poslkontoret. Och utlofvas ett välyordt arbete till
moderata priser: Rekornmenclerande mig
i allmiinlzefens välvilliga hågkomst. Sqﬂle

den 21 d e . 1905. Maria Rudquist. "
Ateljén kunde spåra sina rötter till
1887 då den startats av Alexander Jern.
Därefter följde i tur och ordning karlstadsflickan Emmy Sandelin från Sandbäcken,
Alma Löfgren, B.W. Williarnson och
innan Maria Rudquist alltså Adolf Peter-

emigrerat till USA två år tidigare. Familjen Engdahl flyttade mellan olika stater,
men till dem tycks Maria inte ha kommit.
Gåtan om Marias öde i det nya hemlandet
förstärks av att 93-årige systersonen Eric
Engdahl aldrig ens hört talas om denna
sin moster.

Om någon av VärmlandsAnors läsare
skulle råka ha kännedom om "fotografen
som for till Amerika" får denne gärna höra
av sig till artikel författaren. Tillsvidare
förblir hon inte så värst mycket mer än
ett namn, om än på otaliga bilder i otaliga album

son.
Ateljé vid Postgârden
Fotoateljén var inrymd i handlande Jakob
Svenssons gårdshus på Västra Storgatan
14, i gränsen mot den gamla Postgården i
Säffle. Liksom sina företrädare var Maria bosatt i anslutning till ateljén. Kundtillströmningen tycks ha varit god, och det
finns en mängd bilder bevarade från åren
hon var verksam i Säffle. En stor konkurrent var givetvis legendariske Ludvig
Åberg, men i de västra kvarteren tycks
Maria Rudquist haft en stark ställning.
Hon har även tagit en del topografiska
motiv.

19 13 var emellertid epoken i Säffle till
ända. I februari detta år lämnade hon hemlandet för ett okänt öde i USA. Systern
Anna Eleonora - som gift sig med pastor
Alfred Engdahl - hade som ovan nämnts

När Maria Rudquisl
jbtograferude
Postgården på Viisrra
Smlgamn i Sàfﬂe
jörevigade hon även
sin egen ateljé som var
inrymd i gårdvlzuset
fil VÛIISIGII
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jaden sökes! - hur jag fann min
"okände" fars släkt
av Rune Sjöman

Vid fyllda sjuttiofem år hade jag i stort
sett ingen vetskap om min ar. Jag är vad

det på den tiden kallades ett oäkta barn
som växte upp med min mor och hennes

senare man. Jag fick två halvsyskon från
detta äktenskap. Min uppväxt var bra och
det var ingenting att klaga på. Vem min
ar var var inte intressant då. Jag kände
till hans namn Axel Ivar Knöös och att
han drunknat i Klarälven vid Karlstad.
När jag blev pensionär efter att långt
arbetsliv med många olika arbetsuppgifter i olika branscher: traversförare sjöman,
lastbilschaufför, haft allbilsverkstad i
Stockholm i ca 40 år så blev datorn ett
underbart hjälpmedel mot tristess och nya

intressen uppstod.
Osökt kommer man in på släktforskning och jag hade ett släktträd på min
mors sida som jag fått genom en kusin
som forskat och besökt platserna. Detta
gick tillbaka till cirka 1700. Trädet såg
emellertid mycket konstigt ut med en tom
sida, min "fars" och då beslöt jag att försöka få veta något, alltså vid 75 års ålder.

Trakterna han kom från hade jag en
aning om genom att min mor vid något
tillfälle sagt att det i släkten fanns flera
allsvenska bandyspelare med blå luvor,
så jag förstod att det var Slottsbron hon
menade. Sagt och gjort, jag skickade ett
m a l till Kila församling och efterfrågade
min ar. Fick svar direkt från en man som
visade sig veta mycket om min släkt som
tydligen var mycket välkänd. Jag ack veta
vem som var min farfar och farfars ar,
farmor och farmors ar och mor.

Ivar Knöös
Detta var ju mycket roligt, men om min
ar Ivar Knöös var det sämre med vetska-

pen. Jag ringde då till Arkivcentrum i
Karlstad och frågade om jag kunde få
någon hjälp, fick tala med en flicka som
var mycket trevlig not mig. Men när hon
hörde att min ar var född 1902, så gick
det inte. Hon sa att dessa kyrkböcker kom-
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mer på rnikrokort först nästa år och jag
tackade henne för hennes vänlighet.
Efter en kort tid ringer mannen som
hjälpt mig och berättar att hans syster varit
på en golfbana i Slottsbron och där var
en man som hade samma efternamn som
min ar Knöös och hon hade talat om att

jag sökte mina anor. Detta visade sig vara
en tremänning till mig.
Jag fick hans telefonnummer och
ringde upp och han blev naturligtvis förvånad över att fått en ny släkting, men han
sa att jag skulle ringa upp hans ar som
visste mycket mera. Hans ar hade heller
ingen aning om att jag existerade, men
jag fick veta att min ar hade varit gift
och hade flera barn än mig.
Sedan fick jag ett brev med ett häfte
som handlade om en hustru till min ar.
Hon hette Agda Kristina Knöös

Göteborg med Josef Ekroth. Jag visste
inte om barnen var adopterade eller hade
vår fars efternamn. Jag sökte i telefonkatalogen på Internet, men hittade inget som
stämde.
Men en kväll tänkte jag att barnen som
var med på bilden måste ha blivit så gamla
att dom hade egna telefoner och jag sökte
och fann Joacim Ekroth, en kille som jag
var farbror till, även han blev naturligtvis
överraskad. Men det var rätt och han gav
mig telefonnumret till sin ar - min halvbror |
När jag ringde upp honom, var det
hans fru som svarade och hon sa att han
minsann inte hade någon bror med det
namnet. Hon lade på luren, men jag ringde
upp på nytt och fick tala med min nyfunne
broder.

f. Åberg. Där stod det att hon

gått bort i cancer efter bara ett
par års giftermål. Där var kopia
på dödsannonsen som min ar
satt in och det visade sig att jag
hade en syster som bodde i
Kvarntorp Forshaga. Hon hette
Ca isa Sjöberg och jag fick även

telefonnummer till henne.
Nu blev det till att chocka
ännu en människa, men hon tog
det som norrmännen säger "med
knusende ro". Det visade sig
vara en stabil människa som
varit skollärare i sitt verksamma
yrkesliv, vi fann varandra direkt.
Hon berättade då för mig att
vi hade flera syskon, att vår ar
hade varit gift en gång till. Hon
hade en tidningsartikel från
Hemmets Journal 1980, där våra
syskon var fotograferade.
Barnen hade samlat pengar
till sin mor, så att hon kunde Den sista soldalﬁimiüerz Knös på soldamnper Knöserml
besöka en syster i Amerika. Det i Knöstaøl. Kila. Jan Fredrik och Amanda Knös med
gällde att hitta våra syskon. De- barnen: Wildeman Torsten, Valborg, Ivar (Rune

ras mamma hade gift om sig i Slqvnanx ﬁzr) och Elin.
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Noterat vid årsmötet
av Lars-Gunnar Sander

Föreningens årsmöte ägde rum lördagen
den 20 mars. Mötet samlade ett 40-tal
medlemmar. Undertecknad hälsade välkommen och berättade litet om vårens

program. Till mötesordförande valdes
föreningens hedersledamot Anders Höglund, Kristinehamn och till sekreterare

Gunnar Jonsson
Årsberättelsen med resultat- och balansräkning godkändes och lades till

handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och budget för år 2004 fastställdes i enlighet med
styrelsens förslag. Alla dessa handlingar
finns att läsa i föregående nummer av
VärmlandsAnor.
UnderteCknad motiverade speciellt
budgeten (l8000 kr) för årets riksstämma
i Östersund. Till sldllnad från vad fallet
var vid föregående års riksstämma i Blekinge så antas intresset för värmländska
rötter vara markant i Jämtland. Det är
därför motiverat att vår förening blir väl
representerad i Östersund.

Till ordinarie styrelseledamöter för två
år valdes Liv Hagberg, Karlstad (omval),
Arne Berg, Kila (nyval) och Hans Olsson, Forshaga (nyval). Anette Carlsson
och Carl-Johan Ivarsson hade undanbett
sig omval.
Till suppleanter för två år valdes Eva
Fredriksson, Karlstad (omval), Marianne
Fröding, Karlstad (omval) samt för ett år
Anette Carlsson. Karlstad (fyllnadsval
efter Arne Berg).
Olle Skoog och Lennart Fallberg omvaldes till revisorer och Roland Hedström
till revisorssuppleant. Till redaktör för
VärmlandsAnor omvaldes Carl-Johan
Larsson.
Valberedningen består i år av Bernhard
Granholm, Ingrid Johansson och Rånald
Engelbrekt, dvs ingen förändring.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Elisabeth Thorsell om Bergsmän och
gruvbrytare i datorn. På lediga stunder
bygger Elisabeth steg för steg upp en databas över befolkningen i Nordmarks

socken. Liksom många andra som sysslat
med släktforskning en längre tid, har
också Elisabeth. efter att ha utforskat det
mesta om den egna släkten, inriktat sig
på att kartlägga befolkningen i en utvald
favoritsocken.
Också utvandrarna från Nordmark har

tagits med. Särskilt uppehöll sig föredragshållaren vid de gruvarbetare som
emigrerade till Michigan.
Totalt finns det för närvarande 8 300
personer i databasen. Alla poster är försedda med noggranna källhänvisningar.
De modems ortnamnen har använts och
personnamnen är normerade. Personer
födda efter 1920 har inte tagits med. Således en hel del värdefulla tips att tänka
på för den som funderar på att starta upp
liknande projekt.
Oändligt mycket återstår dock att registrera. Elisabeth nämnde bland annat
kyrkojournalerna som inte är mikrofilmade och som innehåller många för
släktforskaren mycket intressanta uppgifter.

Mina syskon
En av mina syskon har tyvärr gått bort
genom drunkning liksom sin ar och en
bror har jag ännu inte hittat, men vi övriga tre har kontakt med varandra. Ännu
har jag inte träffat några av mina nya släktingar utan det har blivit telefonsamtal och
mal. Jag har även kontakt med lera av
mina syskonbarn.
Några av mina kusiner har minne av
min ar och berättat vad dom minns och
omtalat att det var en glad prick som var
mycket omtyckt av alla. En mycket fin
släktbok "Släkten är värst" har jag fått
köpa av en kusin Alf Knöös, där står
mycket om mina fastrar och farbröder
samt deras föräldrar och gårdarna där dom
bodde. Där Anns även bilder på min ar
och soldatbostället i Krustad.
Min farfar Jan Fredrik Gustavsson/
Knös född 26/9 1854 var soldat i

Värmlands regemente. Likaså var farfars
ar Lars Gustav Wall, född 1825 fältjägare, så det är soldater både på mor och
fars sidor. Min morfars ar var Jan Skyman född 1823 och hans far Jakob Skyman född 1791, även de soldater.
Släktnamnet Skyman kommer av orten Skyr näs som ligger vid Klarälven i
Norra Råda socken. Knös kommer från
hemmanet Krustad i Kila församling i
sydvästra Värmland. Soldatbostället
Knöserud finns fortfarande kvar.

Här slutar min fantastiska släktsaga
lyckligt tack vare alla hjälpsamma människor, släktingar och tillgång av datorn
med Internets släktsökarprogram och dess
sökfunktioner.

PS. Jag har nu även hittat den försvunne
halvbrodern genom RSV och cirkeln är
lyckligt sluten.

Databasen finns hos hembygdsföreningen i Nordmark som får en uppdatering en gång om året. Har man anor i
Nordmarks socken så kan alltså ett besök
hos hembygdsföreningen där löna sig.
Mer om Elisabeths databas kan var och
en läsa om i VärmlandsAnor 200l:l.

Värmlänning i
förskingringen
Ur Frustuna vigselbok
(Sörmland):
Den 27 november 1751 vigdes
drängen Erik Ersson Björn från Karlskoga församling i Värmland med
pigan Ingrid Andersdotteri Buddebol.
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jöretroendemannakonferensen

i Mddevalla 27-28 mars
Här må var och en sin själ i Gud befalla
för här går vägen till Uddevalla.

Dessa rader kunde resanden som förr i
världen nalkades den bohuslänska metropolen läsa på vägskyltarna. Kanske före-

ställningen om Uddevalla som en farlig
plats här på jorden fortfarande lever kvar
uppe i Jämtland? Ty någon representant
för årets arrangör av de kommande släktforskardagarnai Östersund kunde jag inte
upptäcka vid Släktforskarförbundets
förtroendemannakonferens 27-28 mars.
Och det kändes konstigt. Annars träffades ombud för 39 föreningar från Kalix i
norr till Malmö i söder på Bohusläns
Museum under två intensiva konferensdagar.
Kvantitet eller kvalitet?
Konferensen inleddes med att ledamoten
i förbundsstyrelsen Kurt Modig redogjorde för paralleller mellan industrin och
släktforskningen vad gäller kvalitet. Inom
näringslivet förekommer det att man
certifierar leverantörer. På samma sätt
skulle man kunna certifiera databaser och
personregister inom släktforskningen.
Därefter vidtog en debatt om vad som är
viktigast när det gäller produktion av
nämnda hjälpmedel. Kan mängden data
och de goda sökfunktionerna kompensera
brister i excerpering och kontrolläsning?
Debatten kom till stor del att handla om
de brister och fel som finns i förbundets
CD Sveriges befolkning 1890, något som
folk i gemen inte är medvetna om. Eva
Dahlberg från Jönköping menade att felen var så allvarliga att denna CD aldrig
borde ha givits ut. Ett annat problem som
dryftades var de "forskare" som tankar
ned material av varierande kvalitet från
Internet, sammanställer detta och ger ut
egna CD-skivor. Detta görs vanligtvis
utan de ursprungliga upphovsmännens
godkännande. Ett skrämmande exempel

rapporterades från Gotland. Mängder av
fel sprids på detta sätt. Vanligtvis saknas
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käll hänvisningar i sådan här kvasiprodukter och då bör man vara ytterst
försiktig och själv kolla de uppgifter man
är intresserad av. Någon menade att man
borde "dödskallemärka" sådan här register på Rötter. Slutligen uppstod en diskussion om förbudets kommande CD Sveriges befolkning I 980. En debattör ansåg
att en del personer skulle komma att lida
skada av uppgifter i denna databas. Från
förbundsledningens sida hävdades dock
att alla uppgifter redan Anns att läsa fritt i
offentliga register.

Amerikansk lnternetdatabaser
Förbundsordföranden Ted Rosvall demonstrerade en störtflod av amerikanska
databaser på Internet, en del gratis och
en del avgiftsbelagda. Jag skall inte här
räkna upp alla, utan hänvisar till
Förbunds-Rötter på Internet. På adressen
www.genealogi.selforbundl finner man
nämligen dessa under Tips och länkar för
emigrant forskare. Detta är en fantastisk
matsedel. Ta bara t ex 2,5 miljoner dödsannonser från åren 1860-1984 i Chicago
Tribune. Den databasen är gratis tillgänglig och innehåller inte bara de avlidna utan
också uppgifter om deras släktingar.

Dela med dig. . .
Vi släktforskare ställer gärna vårt med
möda hopsamlade material till andras förfogande. Men på senare tid har det dykt
upp lättjefulla uppgiftssamlare som aldrig själva besöker något arkiv eller bibliotek. Skall vi verkligen ställa upp för sådana lättingar? Deltagarna tycktes dock
vara överens om att visa stor generositet
mot nybörjare, utlänningar och kollegor
som kört fast. En viss återhållsamhet rekommenderades visavi dem som aldrig
själva visar prov på någon hjälpsamhet
och kalla handen mot dem som enbart är
ute efter att "tanka ned" dina forskningsresultat.

SVAR skjuter sig i foten. . .
SVAR har i en skrivelse till landets bibliotek rekommenderat en enhetlig avgift
på 20 kr per volym. Man rekommenderar
vidare att biblioteken skall ta ut 25 kr per
beställning för täckande av portokostnader. För ungdomar och andra med
begränsade resurser innebar rekommendationerna, om de åtlyds av biblioteken,
rena katastrofen. Mikrokortslånen kommer att minska drastiskt. Särskilt svårt blir
det att hålla igång nybörjarkurser, där
kanske hälften av deltagarna - de som inte
har sina förfäder på ort och ställe - drabbas av en i praktiken dubbelt så hög "kurs-

avgift" som de övriga. En skrivelse, som
föreningarna kan använda i kontakten
med bibliotek och politiska nämnder,
kommer därför att tas fram. Förbundet
kommer också att försöka agera centralt
för att försöka förmå SVAR att tänka orn.

Digitalkameran i släktforskningen
Jan Nilsson från förbundsstyrelsen stod
kanske för den intressantaste punkten på
programmet. Det verkar vara helt klart att
digitalkameran håller på att bli ett viktigt
hjälpmedel i släktforskningen. I stället för
att ägna mycken dyrbar tid på arkivet till
att skriva av stora textmassor kan man i
stället fotografera dessa för senare bearbetning i hemmet. Men vid köp av en
sådan här kamera Anns det uppenbarligen en el del fallgropar att ramla i för
den fåkunnige. Finesser av diverse slag
som försäljaren framhåller är t ex oftast
av mindre intresse för släktforskaren. Vid
själva fotograferingen skall man se till att
ha ett mjukt ljus och framför allt inte använda blixt. Helst skall man också använda stativ till kameran. Under denna
programpunkt presenterade också Niklas
Hertzman och Peter Hall från Digi-Arkiv
(f d Microscan) digital fotografering av
originalhandlingar som sedan säljs på CD.
Ett stort antal kyrkoarkiv i Skåne, Halland och Blekinge har reproducerats med
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Smedsläkten Asplunds
äldsta led
av Björn Stålhed

Jonas Asplund var född omkring 1721 i
okänd församling, död i Norra Råda 13/3
1786 av "håll och styng" 69 år gammal.
Vigd i Vis rum 7/7 1754 med Kerstin
Svensdotter, han var då mästersven vid
Jonsbols östra hammare.
Jonas var lärdräng i Vis rum vid Västra Jonsbol 1748, Östra Jonsbol 1749 och
Bäcks övre hammare 1750. Han blev
mästersven 1752 och mästersmed 1755.
Han var vid Östra Jonsbol 1755-1759,
Västra Jonsbol 1759-1760, Östra Jonsbol
1760-1767/68, flyttade sedan till
Loviseberg i Norra Råda, och var mäs-'
tersmed där fram till sin död' 13/3 1786,
69 år enligt dödboken. Hustnin Kerstin
Svensdotter f 4/4 1728 i Gisslegården
avled 8/8 1796 i Loviseberg, Norra Råda
av "trånsjuka", 68 år enligt dödboken.
Olof Asplund föddes ankring 1728 i
okänd församling, död i Norra Råda 30/7
1799, 74 år. Vigd i Vis rum 11/7 1758 med
Kerstin Andersdotter f 1728. Han var då
mästersven och Kerstin var piga på Herrgården i Vis rum.
Äktenskapet blev barnlöst, men Ker-

denna teknik. Många har väl retat sig på
fuktﬂäckar som gjort vissa sidor oläsliga
på mikrokort och därmed också på Genlines sidor. Man visade exempel på sådana sidor hämtade från SVAR-kortjämförda med motsvarande från Digi-Arkivs
CD. Jämförelsen ack auditoriet att häpna.
Där SVAR-korten var helt svarta, kunde
den fuktskadade texten obehindrat läsas
på Digi-Arkivs bild. Den senare var dessutom i tag. Nu skall det i rättvisans namn
sägas att Digi-Arkivs CD-skivor är ett
mycket dyrbart hjälpmedel jämfört med

lån från SVAR eller abonnemang på Genline. 100 bilder kostar 50 kr och 300 bilder 100 kr.

Operation Brevstorm
Bakom denna rubrik döljer sig kampan-

stin hade med sig ett "oäkta" barn
Catharina född i Vis rum 3/10 1753. Fadern var kolgossen Lars Andersson.
Olof blev mästersven 1758, var vid
Västra Jonsbol 1758-1759, Östra Jonsbol
1759-1760, Västra Jonsbol 1762-1770
och Östra Jonsbol 1770-1774. Olof ﬂyt-

tade 1774 till Alstrum i Alsters socken.
där han var mästersven fram till 1777.
Någonting inträffade då, för från 1777 till
1781 var han hjälpsmed, och 1781 blev
han eldvaktare och efter 1785 var han f.d.
eldvaktare. 1798 nyttade Olof till sin brorson Sven Asplund i Norra Råda.
I hﬂ i Norra Råda 1793-1800 står Olof
som farbror Olof Jansson född i "Ullerön" 1725, men det står även att han är
född 1728. Här är något som inte stämmer.
Ullerön Anns i Alster, Olof kom ju från
Alsters sn, och Ullerön betyder även
Ullerud. Han var då helt blind, och avled
30/7 1799, 74 år enl. dödboken.
Hustrun Kerstin Andersdotter f om kr
1728 och död på okänd ort.
Stamfader till denna släkt är Jonas

en för våra socknar. Ted Rosvall meddelade att det var oljan hur många brevkort som inkommit till Kultur- och
Finansdepartementen. Men Riksskatteverket hade mottagit ca 30 000. Höga
vederbörande tycks emellertid inte ha blivit påverkade det ringaste.
Namn åt de döda
Carl Szabad meddelade att dödsfallen
2000-2003 trots allt kommer med i Sveriges Dödbok III. En arma i USA har
lyckats med konststycket att göra en äldre
databas över avlidna i Stockholm läsbar.
Databasen kommer även att kompletteras med svenskar som avlidit utomlands.
Dessa goda nyheter gör att deadline för
projektet ﬂyttats fram till den 31 maj.

Asplund. Olof Asplund fick ju inga egna
bar. Varifrån kom då Jonas och Olof, och
var de bröder? Det är inte helt säkert.
Jonas finns i Jonsbol i Vis rum från
1748 som lärdräng, och Olof från 1758
som mästersven. Det enda som visar att
de eventuellt är bröder är två saker, Olof
står som farbror hos Jonas son Sven Asplund i Norra Råda, och efternamnet Asplund.
De är inte födda i vare sig Ransäter,
Färnebo (Asphyttan), Bjurtjärn, Nedre
Ullerud eller Nyed.
De finns inte i födelseboken i Hammars socken i Närke (Aspa och Algrena)
I Norra Råda finns ett ställe som heter
Asplund, men de kommer inte därifrån,
och inte från Asplund i Östra Råda. De
kommer inte heller från Vis rum eller Övre
Ullerud.
Ingen vet varifrån de kommer, deras
födelseort och anor är höljt i dunkel, inte
ens Föreningen för smedsläktforskníng
vet någonting om deras tidiga anor. Är
det månne någon av Värmlana'sAnors läsare som kan ge ledtrådar?

Genline
Peter Wallenskog från Genline meddelade
att man för tillfället var klar med 8,4 miljoner bilder, d.v.s. halva beståndet.
Produktionshastigheten är 0,5 miljoner
bilder per månad. Riksarkivet har problem med att leverera filmer vilket gör
att man nu arbetar med lera län samtidigt. Deltagarna menade att Genline
borde ta sig an luckorna i kyrkboksmaterialet åren 1860- 1900 efter det att det
pågående projektet avslutats 2005.
Generalmönsterrullor och domböcker ingår även i Genlines framtidsplaner. I juni
skall Genline släppa en Mac-version enligt plan. Man undersöker också förutsättningarna för en nyemission av aktier via
Aktietorget.
Lars-Gunnar Sonder
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Okända personer med
anknytning till 'Värmland
vrå. 'Hg

Ingrid Ekestubbe. Hon var bosatt i Solna

Jag fick ett brev ifrån Noraskogs hembygdsförening. För ca 20 år sedan fick
de en stor mängd kort av en dam. Det var
ett hundratal fotografier från en släkt Ekestubbe. Som det lätt kan bli blev fotografierna liggande. Men nu har Elna Jonsson skannat in alla korten och försökt
identifiera så många hon har klarat av.
Många av korten kommer från Värmland
och 80% är tagna av fotografer i Karlstad. En del personer är namngivna och
de kommer från Segerstad, Frykerud,
Grums, Grava, Östra Ämtervik, Karlstad
och Stora Kil. Hon ber nu om hjälp med
de hon inte klarat av. Känner du iden någon på de här bilderna så hör av dig till

!

henne.

IJ

där hon arbetade som lärarinna i 43 år
Hennes ar hade en kombinerad tjänst
som organist, klockare och lärare vilket
gjorde att hon föddes och växte upp i
Centralskolans lärarbostad i Solna 1899
Hon dos 1987 i Solna
Ingrid Ekestubbe var mycket intresse
rad av sin hembygd och var aktiv i
La

l

I
I

*af

r.III'
I

I
rI
I

1
1

I

I

)|

Ingrid Ekestubbe
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Den person som skänkt alla fotografer
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till Noraskogs hembygdsförening heter
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- Lärarseminariel/okänd 10.

Charlottenburgs hembygdsförening dit
hon skänkte många saker. Hon hade ett
enormt minne och berättade gärna om
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- Karlstadﬁnkänd X1

var ett dödsfall och därpå följande om
gifte vilket gjorde att det skedde ett namn
byte några generationer tidigare. En släkt
bok sammanställdes och ut kom 1897. I
samband med det uppmanades han att
återta det gamla namnet och använde där

efter dubbelnamnet Lundqvist-Eke
stubbe.
Erland Ekestubbe var född i Skoftorp,
Nora (T) 1856, där hans ar var skomakare. Som vuxen bosatte Erland sig i
Stora Kil (S). Han var gift två gånger.

Släkten Ekestubbe

Första hustrun Inga Karolina Halvorsen
dog 1887. 1889 gifte han om sig med
Anna Kristna Eriksdotter. Anna Kristina
var född 1865 i Frykerud och det är här
den värmländska släktgrenen kommer in.

Ingrid Ekestubbes ar hette Erland Lundqvist-Ekestubbe. Till en början användes
båda namnen växelvis och det ledde naturlietvis till en del frågor. Anledningen

Elna Jonsson från Nora har med hjälp av
släktforskarklubben i Nora forskat fram

personer och händelser som hat för länge
sedan.

Foto - Karlxiad/okänd Il
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Kan du hjälpa till?

I

Känner du igen någon på bilderna? Eller
är du bekant med folk i de här trakterna
vid den här tiden? Du kanske t.o.m. känner till släkten. Hör då av dig till Elna
Johansson på Hembygdsföreningen Noraskog.
Elda Jonsson
Hjortstigen 1
713 33 Nora
tel 0587-121 49
elna.jo/zsson @ amelia.c m
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Britta Stina Eriksdotter - gift med Etik
Henriksson född i Ö Ullerud 1820.
Barn:
Berry Maria född 1853-11-08 i Grava.
Gm August Eriksson. Ett barn fött i St
Kil.
Anna Kristina född 1865 i Frykerud. Gift
med Erland Lundqvist-Ekestubbe. Äldsta
sonen född i St Kil, övriga barn i Solna.
Kristina född i Grava. Gift med P.A.
Gylling. En son levde i New Jersey, USA
1917.
Emil. Död 1917 i Amerika.

Som sällsynt må nämnas, att en
Torparehustru under Säteriet Agn-

finns två klassfoton. en klass med tickor
och en med pojkar

- Lärarseminarie!/okiimz' 1

lite av Anna Kristinas familj för att kunna
identifiera personerna på fotografierna.
Men hon behöver mera hjälp. Det här är
vad hon vet idag.

Fyrlingar (10/6 1841)

välskapade barn, deraf tvenne os
sar och tvenne flickor. De h a v a al
lesamman b l i v i t döpta och fortfara
ännu att befinna sig wid god h e l a
Lflf Svensson

F:

.Il

Västmanlands
Läns Tidning
1841

hammar i Grums Härad i Carlstad
Län, för få dagar sedan framfödt fyra

3:
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Källor

I

Kurt Nilsson. Ingrid Ekestubbe in
memoriam, Sundbybergs och Sol nu rid
ring 3 februari 1987
Ingrid Ekestubbe, Minnen från kyrka och
skola, Solna församlingsblad 1980
Elna Jonsson, Noraskogs hembygdsför
ernå

Foto - Karlstad/okänd XIX

Du kan även höra av dig till mig så för
medlar jag en kontakt
Anette Carlsson

Kajsa Eriksdotter - syster till Britta
Stina. Gift med Etik Andersson född i
Segerstad 1818.

Hööksgaran 2A
652 29 Karlstad
Ûïl6'lI(:'.(.'(U'lSSOI1
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Barn:

Maja Kajsa född 1847-0827 i Segerstad.
Gift med Karl Emil Nilsson.
Britta Stina född 1851-02-08 i Segerstad.
Erik Gustaf född 1854-0329 i Segerstad.
Bodde i Stockholm 1876.
Axel född 1857-02-08 i Segerstad.
Karl Johan 1859-1027 i Segerstad. Gift
1:0 med Anna Sofia Olsdotter född 1858
i Hammarö. Tre barn födda i Segerstad.
Gift 2:0 med Karolina Jansdotter född i
Grums. Ett barn.

Tank på att detta bara
en bråkdel av
alla de fotografier som finns. En hel del
är identifierade med namn. men mest
mera Många är helt okända
De flesta kort är tagna hos en fotograf
men det finns även fotografier taaana av
privatpersoner. Några fotografierna kan
kopplas samman med Erlands första fru
och hennes släkt. Halvorsen. Flera kort
kan kopplas till lärarseminariet i Karlstad
och avgångsklasserna 1892. Bland annat

Foto - Karlstad/okäml XVI.
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Släktforska på Gammelvala

/

Nr 107
Den 24 - 31 juli pågår Gammelvala i
Brunskog. Där kan du som har släkt från
Brunskog med omnejd söka efter dina
släktingar och platserna där de bott. Ta
med de uppgifter du har om dina släktingar så kanske vi kan bidra med lokala
uppgifter. Det finns varje dag tillgång till
släktforskare
från bygden samt
Värmlands Släktforskarförening som kan
hjälpa till. Diverse lokala släktböcker, bl.
a. Kenneth Larssons, finns att köpa. För
Mangskog finns många böcker med ﬁnsk
anknytning.
Vi har husförhör, födde, döde och
vigde fram till 1895 samt födelšeböcker
fram till 1920 för Arvika lands- och stadsförsamlingar, Boda, Bogen, Brunskog,
Eda, Frykerud, Glava, Gräsmark, Gunnarskog, Högerud, Köla, Lysvik, Mangskog,
Stav näs, Sunne, Värm skog, Västra

Släktforskar-

dagarna
i Ostersund
Årets släktforskardagar är som de flesta
kanske vet vid det här laget i Östersund.
Den 13-15 augusti har Jämtlands läns
släktforskare inbjudit till tre dagar i
släktforskningens tecken. Temat för året

är mångfald.
Eftersom många värmlänningar arbetsvandrade till Norrland och många blev
kvar och bosatte sig där, räknar vi med
att många är intresserade av sina värmländska rötter. Värmlands Släktforskarförening kommer därför att ha ett stort

bokbord och visa vad vi kan erbjuda.
Läs mera om Östersund och släktforskardagarna på den ofﬁciella hemsidan
www.slaektforskardagarnanu.

18

Ämtervik, Älgs, Östra Ämtervik samt delar av Gillberga. För 1910 har vi utdrag
ur församlingsbok för hela Värmland. Vi
har avskrifter ur domboken för 1600-talet samt 1700 - 1760. Avskrivna mantalslängder samt övriga längder för Brunskog, Boda och Mangskog. Soldatregister
för Brunskog. Geometrisk jordebok för

Brunskog, Mangskog och Boda. Uppgifter om lokala bruk. Släktutredningar och
pågående utredningar för byarna Byn,
Gryttom, Takens, Svartåna, Talken,
Strand, Stora Skärm fäs, Sandviken,
"To1tan, Finnebäck, Kyrkobyn och År näs.
Vi håller till i lokalen under restaurangen. Mer information om Gammelvalas
program i övrigt finns på hemsidan
www.gammelvala.nu

Denna antavlas proband är min mans farfars mor. Hon var gift med Johannes
Önnberg f. 1860. Jag började att forska
på min mans släkt i början av 1990-talet.
Karolinas släkt har hållit sig kvar i
Fryksände sn hela tiden, med ett litet nedslag i Östmark. Jag har haft lite problem
ibland, så om nån hittar något av intresse
av att förändra eller lägga till så är jag
mycket tacksam om ni hör av er.
Gunilla Ömzberg
Oleby Hed ås 201
685 92 Torsby
gLmilla.omzberg@torsby.se

Anna Landgren

Ur programmet
Lördag
Hur långt söderut har det funnits samer - Inger Zachrisson
Armfeldts karoliner - Anders Hansson
Härjedalens gårds- och släkthistoria 1500-1645 - Tore Hennundsson Vigerust
Drömmen om Amerika - Sven Schylberg

Resan till chokladlandet Sverige - Helmer Odelberg
Namnskicket bland sydsamerna - Anders Løøv
Att söka sina rötter i en annan världsdel - Gunilla Stavenonv
Samernas vinterflyttningar från Üäll till hav - Ingvar Åhre'n
Emigrationen, från drömmar till verklighet och emigrantöden - Catarina Karlsson

Söndag
Några aspekter på västra Jämtlands och järnvägen 1880-1920 - Svenbjörn Kilander
Sjougdendramat i ny belysning - Elisabet Rondell Jansson
Digerdödens effekter i Jämtland - Olof Halm
Fruars makt och omakt. Landshövdingefmar som regional elit 1700-1940 - Catarina
Lundström
immigrationens historia från 1700-talet och framåt - Henrik Zipsane
Släktforskning i norska källor - Maria Press
Vägen till Frostmofjället - Hervor Sjödin
Granne med Nidaros. Kontakter över Kölen genom seklerna - Lars Ramar

-
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Mr andra
medlemsblad
l l

AnKnytníngen 2004:] (NyköpingOxelösunds Släktforskarförening) Några
spår av släkten de Besche i Nyköpingstrakten av Lennart Devell: flera kända
Värmlands författare har anor från
Dorotea de Besche (1608- 1697) gift med
bergmästaren Christoffer Geijer d ä.
AnRopet 2004:1 (StorStocld1olms Genealogiska Förening) Nekad arbete av C fris
Henning: Kerstin Jonsdotteri Ambjörby
dömd för lönskaläge 1758.
.
Disketten 2004:] (DIS-Väst) MajaKajsa och Mathilda, två starka kvinnor
från Värmland av Aina Nilsson: hushållerskan Maj a-Kajsa Bengtsdotter hos änk-

lingen Johan Peter Fotmeijer i Karlstad.
Gräns-Posten nr 51 (Gränsbygdens
Släktforskare) Qvist - en ofrälse "kvist"
av ätten Svinhuvud, ur Tage Helmers

samlingar på Dals Eds bibliotek: om
Bengt Svinhufvud på Sölje i Stav fäs och
hans ättlingar. Efterlysning berörande
konterfejaren Olov Enberg i Sunne. född

1690.
Medlemsblad 2004:] (Nordanstigs Bygd
och Släktband) Fartygsbrand - Ångaren
Swartvik avskrift ur Hudiksvallsposten 28

a g 1880: bland de ornkomna var arbetaren Erik Kristian Jansson från Värmland.

Nr 108

småländsk släktsaga av Finn Bergstrand:
bl a släkten Hammargren från Hammarö.
Släkt-Trädet 2004:1 (Nordvärmlands
Släktforskarförening) Trankväll av David
Arill. Ar tavla för Kristoffer Jansson
SKuld<oinen f 1831 i Mattila, Lekvattnet.
Ar tavla för Per Allan Skanse f 1919 i
Vad je, Fryksände. Brudklänningens förbannelse av E Nummelín och M Rundberget: om OlofMatsson (1843-1932) på
Djäkneliden. Efterlysning berörande Olof
Olsson från Råbjörkeby i Fryksände född
om kr 1763-1766.
-SunneBygda 2004 (Sunne Hembygdsförening) Bröllop i Stöpa av Arne
Linnarud: 1871 firades bröllop i Stöpafors mellan spiksmeden Jonas Berg och
Kajsa Persdotter från Röberg, ett bröllop
som fick rättsligt efterspel vid tinget.
Holmby av Margit Olsson: bl a om
länsmanssläkten Carlgren.

Ü

Släktbok

- några olika vägar och metodenföredrag
av Hans Laestadius.
Diskulogen nr 64 (Föreningen DIS)
Digitaliserade kartor kan beställas på nätet av Berört Stenmark (här finns en karta

Släkt & Bygd Bollnäs) Mästerflottaren

Norunn Klettum.

Stor-Po, utdrag u r Från vägarna och

Västar bladet 2004:2 (GöteborgsRegionens Släktforskare) Proveniensprincipen och forskningen av Per Cle-

Släkt och Hävd 2003:2 (Genealogiska

viddernas Värmland: Johannes Olsson
Polin från Holmängen i Röjdåsen, Östmark, född 1855.
Släkthistoriskt Forum 2004:1 (Sveriges
Släktforskarförbund) Italienskan - en

20

Lars-Göran Jansson
Ingalills väg 10
656 38 Karlstad
lg @nollfemfyra.eom

AnletsBladet april 2004 (Botvidsbygdens Släktforskarförening)

Föreningen) Kompletteringar och rättelser avseende Bjurbäck och Blanckenﬁell.
Släktbiten 2004:1 (Forskarföreningen

Slækt & Slekt 2004:1 (Solør Slekts-

tidigt 1700-tal varit "hembygden trogen"

och hela tiden varit bosatta inom den triangel som begränsas av byarna Fageråsen
- Suttertjärn - Ängebäck.
Bondesläkter är relativt "lättforskade"
i och med att tre generationer ofta samtidigt fanns på gården.
Att Anna de sex saknade personerna i
"Generation V" borde inte vara omöjligt.
och jag tar tacksamt emot tips från Er alla.

U

från Vis rums socken återgiven). Lär dig
mer om Disgen 8 av Ingvar Kärrdahl.
Använd Word för att variera dina utskrifter från Disgen av Charlotte Börjesson.
Tillsyn, vård, konservering och restaurering av bilder av Jan Jute fors.
Slekt og Data 2004:l (DIS-Norge)
Hvordan søke i mormonernes baser av

historielag) Slektsnavnet Kuikka i Bograngen og øyern av Jan Myhrvold.

Min farfar, Etik Theodor Jansson, var
under många år kommunalman i dåvarande Ny eds kommun. Hans dagliga värv
var dock som hemman segare i Ängebäck,
Nyed. Tittar man i hans ar tavla så ser man
att i några av grenarna så har man sedan

svensson.

Kyrkböckerna
till Värmlandarkiv
Under år 2005 kommer de värmländska
kyrkböckerna för perioden 1895-1991 att
hämtas från pastorsexpeditionerna för att
först skyarnas av Riksarkivets mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta
och sedan levereras till Värrnlandsarkiv
där en folkbokföringsexpedition kommer
all inrättas.
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Ar tavla nr 108
Generation I
Nr 2-3 (1)
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ßoktips
Tage Reimegård

"Husförhörslängd"
Glava 1696- 1720
Försök till rekonstruktion
107 sidor, $4. Glava Hembygdsförening 2003. Kan beställas för 100 kronor + porto från Birgitta Juls, tel. 057040390 eller e-post gifta @algonet.se

Vi släktforskare minns säkert alla det första mötet med kyrkböckema. Råden var

tydliga: Hitta en person född före 1920
eller ännu hellre 1895, ta-fram födelseboken (eller födelseboksutdraget) för den
församlingen, sök föräldrarna och gården
och gå sedan till husförhörslängden!
Så kan man ganska snabbt hitta ganska många nya namn på sin ar tavla växlandes mellan födelsebok och husförhörslängd tar man sig bakåt genom generationerna. Men farfars farmors morfars
mor v a r u född 1760. Husförhörslängderna börjar först 1785. Vad gör man då?
Alla läsare av VärmlandsAnor vet förstås att det är nu det riktigt roliga börjar
att med hjälp av många olika källor kunna

. -

ge en så fullständig bild av förfädernas
livsvägar och släktrelationer som möjligt.
Att lösa de svåra problemen ger den
största tillfredsställelsen. Ett annat känt
faktum är ju att vissa socknar är enklare
att forska i än andra. Ibland beror det på
kyrkböckemas kvalitet, men oftare på att
man kan få så god hjälp av erfara forskare som vilt dela med sig av sina rön.
Önskedrömmen kan vara att få tillgång
till en sockengenealogi, dvs en genealogisk totalutredning av en hel socken. Jag
känner inte till några sådana publicerade
böcker för värmländsk del förutom en
planerad bok om Blomskog.
Men nu har de som forskat i Glava fått
hjälp på traven. Det är den erfarne
släktforskaren Tage Reimegård som sammanställt sitt under lång tid framforskade
material till en skrift som Glava Hem-
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bygdsförening givit ut. Titeln är egentligen lite missvisande. Någon husförhörslängd för denna period har förmodligen
aldrig existerat så det är ingen rekonstruktion i egentlig mening. En titel som "Människor i Glava 1696-1720" hade nog varit mer korrekt.
Det handlar om en sammanställning av
uppgifter från olika källor, framför allt
socknens ministerialböcker som börjar
1696, men också Gillbergs och Jösse
härads domböcker, mantalslängder, jordaböcker och kyrkoräkenskaper. Det finns
också uppgifter från Jarl Ericsons bok
Finnar i väst, KG Lindgrens bok om
Gränsjösätrane samt en skrift av Fritz
Skårud: Glavabor på 1600-talet.
I Reimegårds bok så redovisas folket
hemman för hemman, från Berga till Yttre
Äs. Varje familj har fått ett nummer för
att underlätta identifieringen, så en ﬂyttning mellan hemmanen kan enkelt hänvisas med: se Lövas (10). För varje uppgift
(förutom ur ministerialböckerna) ges
källhänvisningar, som "i domb. 1701 G
H. Vt". Detta senare skulle uttydas i domboken för Gillbergs härad 1701, vårtinget.
Jag har inte genomfört några stickprov
för att kontrollera tillförlitligheten men
källhänvisningarna är många och ger ett
gatt intryck. Varje brukare bör förstås i
möjligaste mån kontrollera med källorna
- en uppmaning som inte är en kritik mot
Tage Reimegårds arbete utan som är en
självklarhet för alla seriösa släktforskare.
Alla som forskar i Glava socken har
genom denna skrift enkelt utförd och
mångfaldigad men innehållsrik fått ett
fint hjälpmedel att kunna lösa några av
de där besvärliga knutarna vid 1700talets början.
-.

. -

Carl-Johan Ivarsson

Lönnskogsgruppen
/Sylvia Olsson

Hemmanet Lönnskog, Långseruds
socken
Säffle kommuns tryckeri 2003. 282
sidor (sidnumrering saknas), 86 bilder,
personregister, A4. ISBN 91-6312542-0. Säljes av Sylvia Olsson, se

annons sid 27.

Lönnskogsgruppen bildades 1977 för
bygdeforskning i norra delen av Långseruds socken. Av medlemmarna har Sune
Ahlström flyttat från orten, medan Anders
Lund och Gösta Olsson har avlidit. Nu är
det bara Sylvia Olsson kvar att redovisa
resultatet av arbetet.

I denna bok är det hemmanet Lönnskog som står i fokus. Bygden har varit
befolkad sedan stenålder. En märkvärdighet är att det funnits en medeltida kyrka
eller kapell i Lönnskog. Denna togs ur
bruk kring reformationen. Resterna av
kyrkan grävdes ut 1959 och 1962 invigdes en klockstapel på kyrkplatsen. I 1503
års skattebok kallas bygden för "Skogen"
- .

ett träffande namn.

Under 1600-talet fanns förmodligen
endast en gård, men vid mitten av 1800talet finns 12 gårdar och några torp. Nu
har utvecklingen vänt. 1972-74 lades de
sista jordbruken ner, och numera finns
endast sex bofasta. Många av gårdarna
köptes in av John Bryntesson på Svaneholm i början av 1900-talet och innehavarna blev arrendatorer. En stor del av
Lönnskogs skogsmark är numera i Stora
En sos ägo.
1 boken skildras hemmanet gård för
gård, torp för torp. Det ges utförliga uppgifter om de olika familjerna men också
påfallande gatt om intressanta berättelser,
anekdoter och etnologiska notiser. Sylvia
Olsson har själv djup förankring i Lönn-
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skog och hon kan återberätta händelser
som utspelat sig vid mitten av 1800-talet.
Som ett exempel kan jag återberätta en
liten historia kring Olof Persson (f 1789).
Han var småbrukare och var ägare av
Ängen (Änga). Där fanns fyra aplar, varav en kallades "Tjyven". Denna apel bar
de godaste äpplena och även vid denna
tid pallades det äpplen. Olof beslöt att ta
tjuvarna på bar gärning och bar ut den
stora "mjölarka" (mjölkaret), placerade
den i närheten av aplarna och kröp på
kvällen ned och gömde sig i väntan på
tjuvarna. När de kom anade de oråd, och
smög sig fram och vände denna upp och
ned. Olof ack sitta instängd när hans goda
äpplen försvann. Detta bör alltså ha in-

träffat för mer än 160 år sedan! Olof blev
Sylvias mormors farmors ar.
Flera bouppteckningar återges i sin
helhet. En mängd bilder lyfter boken. En
gruppbild på 14 kvinnor vid ett
syföreningsmöte med De Ungas Förbund
omkring 1910-12 har alla identifierade'
Det verkar som om det mesta som är
värt att veta om hemmanet Lönnskog
finns med i boken. Finns det något man
saknar? Ja, framför allt så saknar man sidnumreringen, något som jag kan förstå
med tanke på bokens framställningssätt
men det gör det något svårt att orientera
sig i boken. Jag skulle gärna vilja ha med
koordinater enligt Rikets nät på kartan för
de olika torpen och gårdag. Detta skulle

Några värmländska tips
på nätet
I

Vårt landskap har en imponerande rad av kulturella institutioner av olika slag.
Passa på att besöka dem på nätet. Här är några:

Värmlands museum
www.wermlandsmuseum.se

Värmlands hembygdsförbund
http://w l .541.telia.com/~u54l 14270/

Föreningen för
Värmlandslitteratur
wwwvarmland litteratur.nu

Föreningen Värmländsk kultur
www.varmlandsk-kultur.com

Stiﬁshistoriska sällskapet i Karlstad
wwwgenealogi.se/varmland/infoshs.htm

Värmlandsarkiv
www.ra.se/vla

Folkrörelsernas arkiv för Värmland
http://wl .555.te1ia.com/~u55504874/

Emigrantregistret

- Kinship Center

www.emigrantregistret.s.se

Finnkulturcentrum
www.ﬁnnkulturcentrum.com

göra det mycket enkelt för den som skulle
vilja besöka platserna.
För den som har anknytning till Lönnskog eller grannhemmanen så är förstås
denna bok ett "måste". Sylvia Olsson
meddelar att det är ler hemmansbeskrivningar på gång. Vi ser fram emot
dessa!
Carl-Johan Ivarsson

Utvandrare
till

Nya Zeeland
Släkt och Hävd 2003:2 innehåller en enda
artikel. Den är skriven av Åke Adolfsson
och har rubriken Skånska utvandrare till
Nya Zeeland 1870-1876. Trots titeln finner man där några personer med värmländsk anknytning:
Johanna Augusta Nilsdotter född 1846
23/3 i Karlskoga gifte sig med skåningen
Nils Jönsson Bergqvist född 1835 21/11
i Åhus. De fick bl a sonen Carl Frithiof
född 1869 16/9 i Boda och död 1944 i
Nya Zeeland.
På väg till Nya Zeeland dog den lille
pojken Gustaf Emil år 1870 på skeppet
England. Han var född 1869 24/5 i
Var rum och son till Petter Johan Andersson född 1839 9/11 i Nässjö och dennes
hustru Maja Kajsa Jonasdotter född 1842
7/5 i Vakuum.
I samband med röjning av en vägsträckning i Nya Zeeland år 1874 omnämns en viss Johan William Ehrenström
född 1845 9/11 i Brunskog.
Maria Fredsberg född 1865 13/1 i
Östmark blev gift i Nya Zeeland med
jordbrukaren August Persson född 1865
10/11 i Välinge.
Maria Nilsdotter född 1840 1/6 i Brunskog var gift med norrmannen Anders
Christian Christensen. Maria dog 1885.
23
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ÅNOR SOKES
7ïll ANOR SÖKES tar vi emot frågor om anor och änlingarfrån
alla, som är medlemmar i en släkzforskarförening

744. Jag söker ursprunget för:
a) O{of Andersson född 1760. Han avled
i Fallbäcken, Kroppa 1836-03-06 och
enligt de uppgifter som fanns bodde han
hos sonen Jan Olofsson när han dog. Där
framgick det att han skulle vara född i
Karlskoga. Men han gifte sig i
Nordmarkshyttan 1795-03-29 med Brita
Jansdotter född 1770.1 deras vigselbok
står det att Olof kom från Stöpsjön. Men
vid en efterforskning så finns han inte där.
Varifrån kom han?
b) Hans hustru Brita född 1770 kom från
Nordmark. Faderns namn var Jan Olofsson och modems namn Maria Sigfridsdotter. Brita dog även hon i Fall-

bäcken, Kroppa 1849-01-21.
För att komma vidare i min forskning
behöver jag hitta födelsenotiserna på
dessa två personer. Väldigt tacksam om
någon kan hjälpa mig.
Ingeborg Lysen

tel 019-572566
íngeborg@minmail.net

746. Följande efterlysning har gått ut på
Minnesotas mailinglista. Tänkte att det
kunde vara någon i Värmland som kanske har intresse av att sätta sig i kontakt
med denna kvinna.
Roland Yïdström, Vilhelmina
In my mother's stoff, I have an obituary
for Nils F Erickson. "Death Cl airs
Crosby Resident on Sunday" He was
borr August 21, 1850 in Varmland,
Sweden and immigrated to American in
1893 and settled in Aitkin County.
Survivors are listed as: Mrs. Old Johnson, Ole Erickson, Mars Jim Anderson,
Hugo, Robert, Art fur, Austin and Abel.
He married Sigrid Swanson in 1885
before immigrating to the US. I°mtrying
to ﬁgure ort ho his relatives are and how
hed connected to my line of Swansons
and Ericksons. If anyone has any information on fis Nils F Erickson. I would
appreciate it!

Thank yoga,
Christie Williamson
ﬂowerfroggírl@verizon.net

745. Jag efterlyser två barn som min morfar fått utom äktenskapet. Han hette Petrus Sixten Ha ag född i Norra Råda,
Loviseberg 24/5 1880. Han studerade till
skogvaktare på skogsskolan i Lervik
1902-03. Gifte sig med Valborg Elisabet
Vhendin från Ekshärad, Norra Skoga
och flyttade dit 1915. Han avled 20 april
1932 i Ekshärad. Min morfar hade erkänt faderskapet och barnen fick ut sin
arvslott efter honom. Men om detta finns
inget antecknat i bouppteckningen. Jag
ve heller inte n r barnen är födda eller
var. Finns det någon som har upplysningar
om dessa bar. Mycket tacksam för svar.
Lena

Calmestrand

fel. 0520/44 16 21
L452015805 @telia.com

ning i Karlstad. Han var rallare och hade
antagligen ingen kontra med sin hembygd eller sin släkt i Liared. I attesten till
Liared står det hemtages ej. Jag undrar
kan man hitta något om detta i domboken
eller på något annat ställe?
Gerd Forsblad Krig

Dunkevägen 19
554 47 Jönköping
gerdjk@telia.com

749. Min anfader Peter Peterson Drös var

läkare på Filipstads Lazarett, död 1812
i Filipstad. Han var gift med Lovisa Beder
död 1804. De fick en son (om honom ve
jag en del) men de fick också 3 döttrar.
Är det någon som vet något om deras
döttrar?

De heter Christina Fredriks gift med apotekaren Christoﬁer Berggren (ve ej födelseår). Johanna Lovisa f 1784, Margaretha Ulrika f 1787 gift med läkaren
Johan August Lexaeas.
I andra giftet var hans maka Elisabeth
Berggren (de gifte sig 1806).
Jag är väldigt tacksam för alla tips.
Margareta Bergman

747. 1743-12-26 vigdes drängen PerAndersson i Fälttaka, Sillerud (född 172209-14) med pigan Maria Persdotter
(nämns som Johansdotter senare) i Galtviken, Sillerud. Hennes härkomst är inte
fastställd. De fick sönerna Anders född
1747-02-27 och död samma år, samt Daniel född 1749-08-14. Deras egendom
såldes 1749 och de försvinner ur mantalslängden och kyrkböckerna i Sillerud och
omgivande socknar utom Daniel som
förekommer som dräng och som gifte sig
1770-12-26 i Älgåna med pigan Malin
Jonsdotzeri Fjällane och fick bl a dottern
Annika född 1772-02-19 i Älgåna,
Sillerud. Jag är intresserad av dels Maria
Persdotters ursprung, dels om vad som
hände Per och Maria.

08-13 i Jernskog. Birger Nilsson kom til
Norge i 1910, smulig at det var da Nils
Bodin også flytet. Det finnes også en
bror. Karl Bodin, født 1874-05-30 Jemskog. Både Nils og Karl er skomagere.
Kristin Berthelsen Jensen

Bengt Skoglund

Nyjordstubben 148

Katrinebergsvägen I
653 42 Karlstad
tel 054-560285

Norge

rosendalsorunda@telia.com
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748. Jag söker uppgifter om Otto "SpelOtto" Eriksson född 23 maj 18 19 i
Liared (P), död4juni 1868 genom häng-

Pl 449 B
761 71 Norrtälje
marg @privat.utfors.se

750. Søker Nils Bodin født 1868-11-28
antakelig i Jernskog. Han får fine barn
Hildun Ada, Robert og Birger, alle med
ettemavn Nilsson. Birger er født 1895-

1275 Oslo
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751. Jag söker föräldrar till min farmors
morfar, Erik Ersson, som ska vara född

I 832- l0-01 i Östmark. Jag hittar honom
inte i födelseboken där och inte heller åren
runt omkring. Jag har också sökt utan resultat i hfl-längderna från 1832 och fram

till 1857 då han flyttar till Oslättfors i
Gästrikland och där blir han kvar till sin
död 1902. Det ju klent med födelseuppgifter på folk i de här längderna och
det Anns lera Erik men ingen med rätt
födelsedatum. När Eriks första barn föds är
ett dopvittne arbetaren Olof Ersson från
Östmark, som kanske är hans bror. Jag
har sökt så länge och skulle vara jätteglad för ett spår att gå på.
Berit Nordin
Älgstigen 9 G
811 41, Sandviken

tel 026-256351

Født 1831 i Värmland = 20/8 1894 på

Fjellknattveien 9

Hadeland Glassverk. Ugift. Kom som

1785 Halden

snekker fra Sverige til Hadeland i februar
1871. Kan noen hjelpe'7

oddkjell@ halden.net

755. Känner någon igen dessa herrar?
Fotografierna har tillhört Ingegerd Börjars som bodde i Torsby och som arbetade på ett vård fem eller konvalescenthem där. När släkten plockat ut alla fotografier som de kunde identifiera blev
några kvar. Detta är två av dessa bilder.
Båda fotografierna är tagna i Karlstad.
Den högra bilden är tagen av fotograf
Charlotte Nyberg och den vänstra av

Y brun Sørli

tel 0047-69-/91006

Gösta Florman.

752. Jeg lager en artikkel fra Hadeland
Glassverk og teksten skal vare til et foto
som ble att der i 1891, dessuten "samler"jeg på glassverkslekter. Mannen det
her er spörsmål om har jet svart få datapå kun det som her følger: Curt Jarzssorz

754. Søkeropplysninger om mins tipp tipp
oldeforeldre Charlotta Wilhelmina
Tlzorin og Olof Olofsson. De giftet seg

26 october 1845 i Karlanda so kr i
Wåirmland.

Odd Kjell Nilsen

NÛÅQ6

Kontakt kan förmedlas av:

Lymzebakka 276
2750 Gran

Anette Carlsson

Norge

Hööksgatan 2A

mrunsoe @a^ismj:no

652 29 Karlstad

tel: 61 33 20 12
./ax: 61 33 23 3 I
mobile: 93 20 21 81

anette.Carlsson @ m i l . bip. ner

753. Jag söker min mff Anders Oloßson
Född 5 ok 1816, Norra Råda. Han flyttade till Orsa, Dalarna i mitten av 1800-

Värmlandsarkiv har nya
databaser på gång

talet. Gift 1847 med Maria La rsdotter

(Född 26 sept 1825, Grythyttan). Har
genom mitt medlemskap i Ovansiljans
slätforskning fått dessa uppgifter och nu

skulle jag vilja komma vidare.
Tacksam för svar.
Kerstin Skarp

Järnvägsgatan 13
330 18 H()I'(1(1
dolplzin@glo<.'alnet.rzet

Nu finns en ny databas tillgänglig på
Värmlandsarkivs hemsida (www.ra.se/
vla). Det är en databas innehållande
uppgifter om lösdrivare som blivit föremål för stadsfiskalens intresse i Karlstad under åren 1885-1905. Uppgifterna är hämtade ur stadsfiskalens
lösdrivareprotokoll, vilka i sig kan ge
fascinerande berättelser om levnadssituationen för människor marginalen.
Man slås av att rörligheten i samhället
vid den aktuella tidpunkten var mycket
större än man kanske tror. Genom att
söka i (den avgiftsfria) databasen kan

man se att människor från hela Skan-

dinavien passerade revy i Karlstad.
Flen databaser är under utveckling. Ur
länsstyrelsens arkiv byggs en databas
upp över svenskar som förpassats från

Norge under perioden l 894- I 904. Den
kommer att läggas ut som en del av
uppmärksammandet av 100-årsjubileet
av unionsupplösningen. En databas
kommer även gällande konkurser i
Karlstad från 1822 och framåt. Den
kommer att öppna vägen till konkursakterna i arkivet efter Karlstads rådhusrätt och magistrat.
Thomas

Kyl(llTlI)I"(ll{
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föreningens utgivning av
böcker och register
*.

Föreningen säger ett antal publikationen både egna och medlemmars. Medlemmar som önskar annonsplats för egna publikationer; kontakta ordföranden. Medlemmar får 10% rabatt på föreningens egna publikationer; markerade med Ange ditt medlemsnummer nä du beställer För angivet pris tillkommer porto. Order som överstiger 500:- skickas per postförskott, övriga faktureras. Egna publikationer kan även köpas direkt nos föreningens sekreterare. W rekommenderar beställning via brev till sekreteraren eller e-post till vsﬁ"@telia.com. Vid slutförsäüning an dröjsmål uppstå under trycktiden.
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Lysvik födde,
vigde, döde

Rolf Brodin

Arne och Moira Linnarud

Bok ta trogen av käft,
32 ido, A4
Pri 50: *

208 idol, A4
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Bogen
Carl-Johan Ivarsson

........... 225:- *

Botilsäter
Födde 1721-1920 ................... 225:- *
Vigde 1721-1920 .................... 110:- *
Döde 1721-1920 ..................... 150:- *

Brunskog
Sven Haage/Rolf Brodin

Vigde 1691-1930 .................... 225:- *
Husf 1760-1763 ....................... 50:- *

Arne och Morra Linnarud

Fe, vb, db 1692-1793 ............ 350:-

w

V

fe, vb, db 1793-1821

Födde 1688-1920 ................... 225:- *

*

*

Millesvik
Arbetsmarknadsprojektet

200:- *
140:- *
200:- *

Cresco

Födde 1688-1920 ................... 165:Vigde 1688-1920 ...................... 70:Döde 1688-1920 ..................... 100:-

*

*

*

Fryksände
Knut Malmström

Födde 1707-1765 ................... 225:- *

Norra Råda
Mats Hellgren

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

Glava
Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
220:-

.

Födde 1696-1817 ..................
Födde 1818-1872 ...................
Födde 1873-1920 ...................
Vigde 1699-1920 ....................
Döde 1696-1920 .....................

220:220:175:-

Vigde 1688-1920 ...................
Födde 1688-1799 ...................
Födde 1800-1842 ...................
Födde 1843-1871 ...................
Födde 1872-1920 ...................
Döde 1688-1843 .....................
Döde 1844-1920 .....................

Jan Thimberg

*

Födde 1687-1775
Födde 1776-1850
Födde 1851-1920

*
*

240:- *

*
225:- *
225:-

225:-

Stav fäs

*

Gunnarskog

.

Ekshärad

............. 250:-

Eskilsäter
Framtidshuset i Sàﬂïe/Relíken

Carl-Johan Ivarsson

Födde 1665-1722
Födde 1723-1799
Förs. bok 1665-1750

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

Födde 1725-1769

A rbetsmarknadsprojektet Credo

Mats Hellgren

Födde 1640-1817 ................... 225:225:Födde 1818-1900
Vigde 1689-1900 .................... 120:Bouppt. 1744-1859
60:-

Lysvik

Vigde 1688-1920 .................... 100:Döde 1688-1920 ..................... 125:-

ark*/ﬂßr
Fb, vb, Db 1850-1920

Kila
Gunnar Jonsson

1793-1821

V

ﬁßgífíßr

Födde 1744-1920 ................... 175:- *
Vigde 1761-1920 ...................... 90:- *
Döde 1761-1920 ..................... 100:- *

s
51lmwæﬂw
7 / Iy¿,4/V

Brunskogs
husförhörslängd
1760-1763

1
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Huggenäs
Framtidshuset i Sàﬁle/Reliken

*

*
225:- *

225:-

225:- *
225:- *

170:- *
200:- *
225:- *

Vigde 1687-1920.................... 225:- *
Döde 1687-1820 ..................... 225:- *
Döde 1821-1920
225:- *

Sunne
Margit Olsson och Arne Linnarud

Fb, Vb, Db 1669-1736
Fb, Vb, Db 1737-1758
Fb, Vb, Db 1759-1774
Fb, Vb, Db 1775-1793

300:300:300:350:-

(

s

A

Hemmanet
Lönnskogi
Långseruds

VärmlandsAnor 2004-2

Ölme Härads Don bok

Ortregister
Gblililílï JOIZSSÛH

Värmland (2:a utgåvan)........... 70:Dalsland (2:a utgåvan)
45:-

*

*

Värmländska Antavlor 1-50

socken

Antavlor publicerade i Värm1andsAnor
1990-1997. Totalt över 14 000 anor.
Socken- och släktnamnsregister.
............................................. 140:- *

Lönnskogsgruppen,
Sylvia Olsson
Beskrivning av gårdar, torp och dess
invånare från 1600-talet till nutid.

Arbetsvandringar Värmland
Härjedalen

Seder och bruk, berättelser om enskilda personer m. m.

under 1800-talet .................... 100:- *
Roger Alderstrand O ABF Härjedalen

282 sidor, 86 bilder, personregister
A4. Pris 240 kronor + ev. fraktkostnad.

cízïlßmïur

661 96 Långserud
Tel. 0533/52040

Södra Ny
Framtídshuseï i Sàﬂïe/Relíken

Födde 1738-1920 ................... 190:- *
(lucka 1783-1822)
Vigde 1739-1920 .................... 110:- *
Döde 1739-1920 ..................... 125:- *

Häftad, 234 sid, person och sakregister.
.... .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

200:- *

Kvarnarna vid Rottnafallen
Eric Sundell
Kvarnindustrins uppbyggnad från 1600talet. Teknik, matning, kvarnbeskrivningar. Andra utgåvan 2003. Ändringar,
tillägg och några nya bilder. 110 sidor,
personregister. .......... .. ... .......... 110:- *

Värmlands Släktforskarförenings jubileumsbok 2003. 25 författare skriver om
släktforskning och Värmland.
200:-

Torp och ödegårdar i
Huggenäs
Gunnar Jonsson m.ﬂ.

En Wrkoherdes vardag
Ekshärad 1700-1758

Förteckning och beskrivning med kända
inneboende över de försvunna boställena
i Huggenäs socken. En sammanställning
av resultaten från torpinventeringen åren

Mats Hellgren
Andreas och Bengt Piscator, kyrkoherdar,
har fört anteckningar om allt som tilldragit sig i prästgården. Är 1758 omfattar dag
för dag notering. Häftat 186 sid.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150:- *

Vitsande
Kerstin Risberg

Fb, Vb 1824-1860 .................. 200:- *

Väse
Anette Carlsson och Sigvard Boström

Vb 1683-1930 ......................... 200:- *

Älgs
Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
Födde 1688-1835 ................... 225:- *
Födde 1836-1924 ................... 225:- *
Vigde 1688-1920 .................... 125:- *
Döde 1687-1920 ..................... 160:- *

Ölserud

_
_
_

kyrkobok för tiden 1645-50, en mantalslängd för Ölme och Var rum 1642 mm.

Anor och anekdoter

Säljes genom
Sylvia Olsson
Lövskog Ekbråten I

Arbetsmarknadsprojektet

1629 - 1650
Axel Em. Leif
Nytryck från 1997. Huvuddelen av materialet utgörs av Ölme härads don bok.
Dessutom finns ett par protokoll från
Vis rum och Färnebo härader. Var rums

Credo

Födde 1754 1920
225:Vigde 1754 1920 .................... 60:Döde 1754 1920
100:-

*

*
*

Östmark
Kerstin Risberg

Födde 1765-1820 ................... 240:-

*

Boställen i Säffle kommun
Sven Johansson
Över 7000 namn på herrgårdar, gårdar,
torp, backstugor och andra bostadshus.
Även skolhus, lanthandlar, kyrkor, missionshus, kvarnarmm på landsbygd och i
tätort. Sorterat efter namn. Med kort beskrivning och koordinater enligt Rikets
nät 2,5 gon V 1938. 276 sid $4. 170:-

Wermlandsslegten Ekelund
Lezf Robertson 2003.
"Slegtbeskrivning ö v e r Wermlandsslegten Ekelund och dess förgreningar
1500-2000". Ett försök till en släkthistorisk forskning över femhundra år.
Utgår från stamfadern "Herr Anders",
fogde på Lundby säteri i Kölaby(p) runt
år 1600. Sonsonen Anders Ekelund-Nilsson föddes på Lundby 1641, och är förfader till den vitt förgrenade Ekelundssläkten. Ättlingar finns i bl a Värmland
och Dalsland. 411 sidor, $4, illustrerad,
personregister. ...... ................... . 250:-*

1994-2001. Ort- och personregister. 36
bilder. 86 sidor $4 ..................... 100:-

Torp och ödegårdar i
Olserud
Maj Olsson m.ﬂ.
Format A4. Plasthäftad med skyddsomslag ....................................... 60:- *

Torp i Botilsäter
m.ﬂ.

Britta Johansson

Format A4. Plasthäftad med skyddsomslag ........................................ 50:-

*

Antavleblanketter
A3, 6 generationer, 5-pack..
Nytt från VSF 1984-91
hel årgång ...................................
VärmlandsAnor 1992-98

per nummer .. .. .. .. .. .. ................. .. . 30:- *
100:hel årgång .
VärmlandsAnor 1999-2003
per nummer
40:- *
hel årgång .. .. .. . . . . ....................... 120:Råd och tips vid registrering
av kyrkböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:--*
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SVERIGE

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

Vämﬂands Släktforskarförening
c/0 Lars-Gunnar Sanden
Norra Berghaget

1.

'I
{I

667 32 FORSHAGA

Föreningsbrev
: '"=

I

\

Begränsad eftersändning

r

Knappen.
Det är grönt.
Box 2149, Ramgatan Y, 650 02 Karlstad.
Tel 054-22 15 00. Fax 054-22 15 19.
E-post tryckeri@knappen.se. Hemsida www.knappen.se

Miljöcertiﬁerad ISO 14001, Svanenlicensierad

PORTO BETALT
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