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Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening
ISSN 1400-1047

Flvra bröder Bfjynlesson ji'ån .S%i 1gn1ark 0Iogf'qfe/'ade Ü-(risliunia 1873. Bilden lillhör
Gudrun Kut/gren Nilsson, S¿ﬂﬂc. Läs er på sidan 12.
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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.
Organisationsnummer 873201-6897
Föreningens adress
c/o Sonder, Norra Berghaget,
667 32 Forshaga
E-post: Igsander@algonet.se
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 140 kr för ordinarie
medlem och 30 kr för familjemedlem (2006)
till svenskt postgiro 46 96 60-5. Medlemmar i

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

Arkivcentrum Värmland, Box 475,
651 11 Karlstad. Telefon 054 - 61 77 00.
Besöksadress: Arkivcentrum Värmland,
Hööksgatan 2, Karlstad
www.genealogi.se/varmland

INNEHÅLL
Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2005
Ordföranden har ordet

Värmlänningar i Valborg 1719-20
Redaktören sätter punkt...

En värmlänning i förskingringen

Fyra bröder Bryntesson från Skíllingmark
Kartprojektet i Brunskog

Namn åt de döda
Värmlandsdagen på Släktforskacentrum
i Sundbyberg

Jyllengren

- udda öde i Väse

Våra lokalombud - listan blir allt längre...
Ur andra medlemsblad

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

Styrelsen

.

Ordförande Lars-Gunnar Sonder,
Norra Berghaget, 667 32 Forshaga.
Tel. 054-872754 Mobil 070-6348187
Vice ordförande K-G Lindgren,
Linnévägen 11, 661 43 Säte.
Tel. 0533-14124, mobil 070-5228549
Sekreterare Gunnar Jonsson, Älvhagsg. 25,
661 40 Säffle. Tel. 0533-10559
Kassör Liv Hagberg, Garvaregatan 4,
652 20 Karlstad. Tel. 0730-401673
Ledamot Arne Berg, Kila, Vässby 2,
661 94 Säffle. Tel. 0533-63088
Ledamot Peter Borg, Ringvägen 1,
660 60 Molkom. Tel. 0553-41537
Ledamot Jens-Åke Nilsson, Gulsporreg. 12,
653 45 Karlstad. Tel. 054-564783
Ledamot Hans Olsson, Virvelgatan 77,
667 32 Forshaga. Tel. 054-872993.
Suppleant Anette Carlsson, Hööksgat. 2A,
652 29 Karlstad. Tel. 054-181872.
Suppleant Sigvard Boström, Brosätter 317,
660 57 Vise. Tel. 054-861055.
Suppleant Eva Fredriksson, Karlag. 3C,
652 23 Karlstad. Tel. 054-189238
Suppleant Marianne Fröding, Lambergsg. 5,
652 21 Karlstad. Tel. 054-853521

Ar tavla nr 121 från östra Värmland
Ar tavla nr 122
Boktips
Fikatröffen den 17 januari

Anor sökes
Vårens program
Föreningens utgivning av böcker och
register

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 1400 ex, 4 ggr/år
Manusstopp för 2006:2 är 1 maj 2006.

Valberedningen

Bernhard Granholm (sk), Långgatan 39C,
664 32 Grums. Tel. 0555-61153
Rånald Engelbrekt, Spångbergsvägen 88,
682 32 Filipstad. Tel. 0590-10181.
Ingrid Johansson, Gansbyn, Sätra,
671 95 Klässbol. Tel. 0570-461070

Materialförvaltare
Jens-Åke Nilsson, Karlstad

Ansvarig utgivare
Lars-Gunnar Sander, Forshaga
Redaktör
Carl-Johan Larsson, Finnögatan 4 B, 614 33 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 släktforskarförening
verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsåret
Föreningens tjugoandra verksamhetsår
omfattar tiden 2005-01-01 till 2005-1231.

Heders ledamöter
Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Grums
Anders Höglund, Kristinehamn

Medlemmar
1
Antal medlemmar 2004- l2-31
Nya medlemmar 2005
Utträden, avlidna, ej betald avgift
Antal medlemmar 2005-12-3 l
1
(varav familjemedlemmar)

Styrelse
Ordförande

128
67
74
121
24

Medlemsavgiften
För 2005 var medlemsavgiften 140 kr för
ordinarie medlem och 30 kr för familjemedlem.

Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Ledamot

Suppleanter Sigvard Boström, Vise
Anette Carlsson, Karlstad
Eva Fredriksson, Karlstad
Marianne Fröding,
Karlstad

Lars-Gunnar Sanden,
Forshaga
Karl-Gustav Lindgren,
Säffle
Gunnar Jonsson, Säte
Liv Hagberg, Karlstad
Arne Berg, Kila
Peter Borg, Molkom
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Hans Olsson, Forshaga
.
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Kallelse
till Årsmöte

Övriga funktionärer
Revisorer

Olle Skoog, Kristinehamn
Lennart Fallberg, Molkom
Revisorssuppleant
Roland Hellström, Karlstad
Valberedning
Bernhard Granholm, Grums
(sam rank)
Rânald Engelbrekt, Filipstad
Ingrid Johansson, Värmskog
Redaktör, VärmlandsAnor,
Carl-Johan Larsson, Söderköping
Layout, VärmlandsAnor
Anette Carlsson, Karlstad
Redaktör, VärmlandsRötter
Gunnar Jonsson, Säffle
Materialförvaltare
Jens-Åke Nilsson, Karlstad

Styrelsens arbete
Styrelsen har hållit åtta protokollförda

Lördagen den 18 mars 2006 kl 13.00 kallas Du till årsmöte i Rolf Edberg-salen,
Arkivcentrum Värmland i Karlstad. (Årsmötet hålls i anslutning till Släldforskningens dag, se Vårens program sid 25.) Förhandlingar enligt nedanstående förslag
till dagordning.
Mötet öppnas
2. Fråga om mötet anses stadgeenligt
l.

3.
4.
5.
6.
7.

utlyst
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande
Val av sekreterare

Val av justerare
Verksamhetsberättelse och räkenskaper
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av styrelsens förslag
till ändring av stadgarna (se sid 5)

l l . Medlemsavgift för 2007
12. Budget för 2006
13. Val av ordförande fOr 2006

14. Val av ordinarie ledamöter för
2006-2007 (i tur att avgå är Liv
Hagberg, Arne Berg och Hans Olsson)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant för 2006
16. Val av redaktör för 2006
17. Val av valberedning för 2006
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

sammanträden.
Lars-Gunnar Sanden har deltagit i
Släktforskartörbundets förtroendemanna-

konferens på Gotland den 6-8 maj.
Lars-Gunnar Sanden har deltagit i
Släktforskarförbundets ordförande-

konferens i Göteborg den 26 aug.
Anette Carlsson, Carl-Johan Ivarsson
och Gunnar Jonsson har deltagit i SläktforskarfOrbundets redaktörskurs i Göteborg den 26 aug.
Lars-Gunnar Sander, Karl-Gustav
Lindgren och Liv Hagberg har som ombud representerat Föreningen vid riksstämman i Göteborg den 27 aug.
Vid släktforskardagarna i Göteborg
deltog föreningen i utställningen med ett
bokbord där våra egna publikationer såldes.

3
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Styrelsen har även under år 2005 arbetat med ett nytryck av Emanuel S Ekmans bok Wärmeland I Siat Ämne och I
Sin Uppodling. Utgivningen har måst
framskjutas ytterligare. Detsamma gäller
för utgivandet av CD-skivor innehållande
Värmlands Kyrkboksregister med sökprogram.
Framtagning av ett personregister till
samtliga årgångar av Nytrﬁån Värmlands
Släklforskazförening (1984: I - l 992:2)
och Värmlana'sAnor (1992:3 -) har fortsatts och vid årets slut återstod endast ett
fåtal nummer att registrera. Registret
kommer att läggas ut på VärmlandsRötter
och vara tillgängligt för medlemmarna.
Utställningsskärmar har anskaffats för
att användas vid Släktforskardagarna och
liknande tillfällen. KG Lindgren och Hans

VärmlandsAnor 2006: l

Olsson har arbetat fram fOrslag till hur
skärmarna innehållsmässigt skall disponeras. Även en bärbar dator med några
av förbundets och föreningens egna databaser har inköpts för att användas i utåtriktad verksamhet.
Föreningens arkiv har städats upp varvid en del äldre material deponerats hos
Folkrörelsearkivet.

Vid sommarens Gammelvala i Brunskog fanns föreningen på plats med bokbord varvid ett antal styrelseledamöter
och medlemmar från orten svarade på frågor och hjälpte besökare med introduktion i släktforskning.
Eva Fredriksson, Gunnar Jonsson och
Hans Olsson har lett olika släktforskningskurser och cirklar i externa arrangörers
regi. En träff med cirkelledare ägde rum
den 3 sept men samlade dessvärre endast

Utåtriktad verksamhet.
Liksom under tidigare år har fören ingen
tillsammans med Värmlandsarkiv,

ett Fåtal deltagare.

Arne Berg och Sven Johansson visade
släktforskning när Säffle bibliotek hade
öppet hus den 22 oktober.
I samband med Arkivens dag den 12
nov presenterade föreningen sin verksamhet på Bergviks köpcentrum tillsammans
med Arkivcentmm. Förutom försäljning
av våra publikationer fick ett antal besö-

Emigrant registret, Folkrörelsearkivet,

Hembygds förbundet, Lokal historiska
Föreningen och Karlstads Universitet genomfört Arkiv- och forskarkvällar nämligen i Skoghall den 17 mars, Köla den
18 maj och Vise den 22 nov.

J

kare pröva på släktforskning med hjälp
av databaser varvid de assisterades av
styrelsemedlemmar

j1 Medlemsmöten
r

HA*-nu

IS feb Medlemsmöte på Arkivcentrum
med föredrag av arkeolog Hans

'1

.

Olsson: Arkeologiska utgräv
ringar i Värmland
mars Fikaträff på Arkivcentrum med
temat Domböcker
ﬂ0 mars Årsmöte med sedvanliga års
mötesförhandlingar på Arkiv
centrum. Föredrag av Tore
Hermundsson Vigerust om Sven
sker i Norge

...-

svenskemanntall

fra 1710-11, 1734 og 1808

På årets lokalombudslràﬂberäm
Magnusson om värmlänningar som
emigrerat till Hawaii och vad som hände
dem där (ovan). Tràﬁèn samlade jlera av
fokalomlmden (höger) och man pratade
bl.a. om fokalombudens roll. På sidan 16
irans en lista över virka lokalombud som
finns och vilka socknar som saknar
lokalombud Foto: Gunnar Jonsson. Inne

*RU
.

l
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20 sept Träff med lokalombuden på
Arkivcentrum

11 ok

DISGEN-träff på Arkivcentrum
varvid representanter från DIS-

Aros medverkade.
19 nov Värmlandsdag på Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Ett 6timmarsprogram innefattande information om föreningen och
förbundet, visning av lokalerna
med samlingar och databaser
samt föredrag av Ulf Berggren
från SmedsläktsfOreningen. Mötet samlade ett 60-tal deltagare.

6 dec

Fikaträff på Arkivcentrum med
temat Släkt- och hembygdsforskning. Sven Haage inledde mötet.

Nyutkomna publikationer
under året
Föreningens medlemstidning VärmlandsAnor har utkommit med fyra ordinarie
nummer, totalt 1 12 sidor.
Föreningens nättidning VärmlandsRötter har uppdaterats kontinuerligt av redaktören Gunnar Jonsson. Samtliga
socken- och häradssidor är nu klara.

VärmlandsAnor 2006:l

Register till Brunskog registrerat av
Sven Haage och redigerade av Gunnar
Jonsson
Födde 1688-1815
Födde 1816-1865
Födde 1866-1930
Register till Ny (Jösse Ny) registrerat
av ett arbetsmarknadsprojekt i Arvika under överinseende av KG Lindgren samt
redigerat av Carl-Johan Lindgren och
Gunnar Jonsson.
Födde 1688-1840
Födde 1841-1920
Vigde 1688-1920
Döde 1688-1920
Register till Tveta registrerat av Framtidshuset/Reliken i Säffle samt redigerat
av Carl-Johan Larsson och Gunnar Jonsson.
Födde 1687-1829
Födde 1830-1920

rade av Gunnar Jonsson, Carl-Johan
Ivarsson och Lenah Hed in.

Övrig medlemsservice
En erfaren släktforskare från föreningen
har som jourhavande varje torsdagskväll
biträtt forskare med rådgivning i forskarsalen under Jan-april och sep-dec på
Arkivcentrum i Karlstad
Utbyte av medlemsblad har skett med

106 andra släktforskarfOreningar. Dessa
publikationer förvaras i pausrummet i
anslutning till forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av
besökar.

Gunnar Jonsson och Jan Tengelin har
verkat som faddrar för DIS (Föreningen
för Datorhjälp i Släktforskningen) och
därvid servat DIS-medlemmar med rådgivning.

Vigde 1730-1766, 1778-1920
Döde 1687-1920

Slutligen har ett mycket stort antal
släktforskarfrågor per brev, fax, telefon
och e-postbesvarats av styrelsemedlemmama och lokalombuden. Många förfrågningar kommer från Norge och USA.

Värmländska Antavlor 51-100 redige-

Ekonomi
Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att

årets överskott l 606,99jämte föregående

Styrelsens förslag
till ändring av stadgarna
Enligt stadgarna §6 skall fyra till sju ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
för dessa utses av årsmötet. Under många år har både ordinarie ledamöter och
suppleanter varit jämbördiga i styrelsens arbete. Styrelsen föreslår därför att följande ändringar görs i föreningens stadgar:

§6, nuvarande lydelse:
Årsmötet utser ordförande, fyra till sju ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för dessa. Styrelsens mandattid är två år, med växelvis avgång för halva
styrelsen vart år. Ordförandens mandattid är ett år. Årsmötet utser också redaktör
för föreningens medlemsblad.

§6, förslagen lydelse:
Årsmötet utser ordförande och högst tio styrelseledamöter. Styrelsens mandattid

är två år, med växelvis avgång för halva styrelsen vart år. Ordförandens mandattid är ett år. Årsmötet utser också redaktör för föreningens medlemsblad.

§l3, nuvarande lydelse:
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen äger rätt att fatta
beslut, då minst tre ledamöter är närvarande.

§l3, föreslagen lydelse:
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen äger rätt att fatta
beslut, då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgöt ordförandens
mening.

års balanserade vinstmedel 97 995,I9 tillhopa 99 602,18 balanseras i ny räkning.

Slutord
Under året har Sveriges Släktforskarförbund utkommit med den tredje utgåvan av CD-skivan Sveriges dödbok. Tidigare utgåvor har saknat namn mm för
avlidna under perioden 1947-1970. En
stor del av dessa data har nu spårats upp
och lagts in i den nya utgåvan. Detta har
åstadkommits genom frivilligt arbete från
en mängd olika släktforskare. Trots enastående insatser från ett antal medlemmar
i vår förening så återstår procentuellt sett
er att göra fOr Värmland i detta projekt
än för de resta andra landskap. InfOr nästa
utgåva är det därför styrelsens förhoppning att vi med våra medlemmars hjälp
skall uppnå hundraprocentig täckning.
Karlstad i februari 2006
Lars-Gunnar Sander (ordförande), Karl
Gustav Lindgren (vice ordförande), Gunnar Jonsson (sekreterare), Liv Hagberg
(kassör), Arne Berg (ledamot), Peter Borg
(ledamot), Jens-Åke Nilsson (ledamot),
Hans Olsson (ledamot).
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Balansräkning

Resultaträkning
Verkl
2005
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Kommunbidrag
Landstingsbidrag
Summa intäkter
Kostnader
Tidskriften
Värmlandsrötter
Kostnader, sålda varor
Porto
Möten

Resor
Förbrukningsmaterial
Riksstämman
Förtroendemannakonferens
Externa gåvor
Försäkring
Diverse kostnader
Externa medl avgifter
Riksförbundet
Summa kostar

Verkl
2004

Budget
2006

153 560,00
54 292,00
1 000,00
5 000,00
213 852,00

155 170,00
61 153,40
1 000,00
5 000,00
222 323,40

154 000,00
50 000,00
1 000,00
5 000,00
210 000,00

781,00
-1 125,00
33 795,50
-15 881,27
-13 999,00
-14 021,50
-20 947,70
-15 050,00

-72 530,50
-1 875,00
-48 778,50
-19 233,10
-268,00
-13 469,00
-26 956,90
-10 534,00

-76 000,00
-2 000,00
-32 000,00
-18 000,00
-5 000,00
-16 000,00
-15 000,00
-18 000,00

-2 195,00
-200,00
-1 500,00
-5 265,90
-1 000,00
-7 896,00
-207 657,87

-1 025,00

_74

-1 500,00
-5 549,80
-700,00
-7 623,00
-210 042,80

-3 000,00
-1 500,00
-6 000,00
-1 000 00
-8 000,00
-201 500,00

Verkl
2005

Verkl
2004

Tillgångar
Postgiro
Bank

Fordringar
Varulager
Inventarier
Sum tillgångar
Skulder och
Eget kapital
Skulder
Reserv för projekt
Eget kapital
Ingående eget kap
Årets resultat
Sum Eget kapital
Sum Skulder och
Eget kapital

124 238,11
1 061,63
2 581,40
45 211,00
6 772,00
179 864,14

180 554,42
1 061,17
15 668,70
38 694,00
1 297,00
237 275,29

50 261,96
30 000,00

109 280,10
30 000,00

97 995,19
1 606,99
99 602,18

88 451,99
9 543,20
97 995,19

179 864,14

237 275,29

Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser Anns

I

Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter
avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

6 194,13
-4 697,00

12 280,60
-649,00

8 500,00
-4 700,00

1 497,13
2 403,46
-2 293,60

11 631,60
14,10
-2 102,50

3 800,00
-2 500,00

1 606,99

9 543,20

1 300,00

ﬁggißka och
danska arkiv
på Internet
Släktforskare med norska och danska anor
är att gratulera! Sedan länge har
släktforskarna haft gratis tillgång på
garns
et il
1865
lägger
nors
att

som

ar ma

ut

er slg
erial
ätet
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rivatpersoner

kommer även det danska
r i v e t med liknande erbjudande på
att alla
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Ordföranden har ordet
Inom styrelsen arbetar vi med diverse
projekt. Fler kyrkboksregister är ex-

empelvis på gång tack vare ﬂitiga medlemmar. Är du intresserad av att ta dig
an någon socken, så tveka inte att kontakta styrelsen. Hittills har dessa register givits ut i bokform. Nu arbetar vi
med att även kunna ge ut dem på CD.

Snart räknar vi med att lägga ut personregister till VärmlandsAnor på
VärmlandsRötter. Registret blir tillgängligt för våra medlemmar. Här kommer du att finna samtliga personer som
omnämnts i vår tidning alltsedan starten 1983.
Jämfört med många andra föreningar har vi hittills saknat en utställningsmonter i anslutning till vårt bokbord vid släktforskardagarna. Nu skall
vi råda bot på detta. En rejäl monter

har anskaffats som vi nu skall fylla med
innehåll. Har du några idéer om detta, så
hö av dig!
Vår senaste forskarkatalog kom ut
1999 och säkert är många uppgifter där

inaktuella. Vi diskuterar nu i styrelsen om
vi skall ge ut en ny katalog i bokform eller om vi skall lägga ut den på
VärmlandsRötter? Eller möjligen skall vi
inte göra någondera. Anbytarforum och
Disbyt täcker ju till största delen det aktuella informationsbehovet.
De senaste somrarna har vi deltagit
med ett litet bokbord på Cammelvala i
Brunskog. Men instundande sommar
kommer vi att satsa rejält på denna värmländska begivenhet. Går allt i lås så blir
det ett samarbete med Genline som då
kommer till Brunskog med sin demonstrationsbuss.

Vid årsmötet förra året föreslog vår

sekreterare Gunnar Jonsson i en motion att styrelsen enbart skulle bestå
av ordinarie ledamöter. Suppleanterna, eller ersättarna som det numera
heter, skulle således försvinna. Årsmötet ansåg emellertid att det inte var
utrett i detalj hur avvecklingen av

suppleanterna skulle gå till. Ärendet
återremitterades därför till styrelsen.
Som den uppmärksamme läsaren ser i
detta nummer av VärmlandsAnor, så
tar nu styrelsen upp ärendet på nytt i
ett förslag. Den här gången anser vi
dock inte att förslaget är förenat med
några komplikationer. Saken är nämligen den att två suppleanter har anmält att de på grund av arbetsbelast-

ning vilt avgå i förtid och de övriga
två har undanbett sig återval. Bästa
tänkbara läge för ifrågavarande
lb ändring av stadgar föreligger således. Men det ärju naturligtvis tråkigt att fyra duktiga medarbetare
lämnar styrelsen.
Välkommen till årsmötet som
hålls på Släktforskningens dag den

1

Värmlänningar
i Vibørg 1719-20

18 mars!
Lars Gunnar Sonder

Under genomgång av Karolinska Förbundets årsböcker har jag stött på några
värmlänningar i årsboken 1928. Det gäller artikeln "Magnus Stenbecks soldater
som danske undesaater" av A.P. Tuxen.
Åren 1719-1720 utväxlades ett stort
antal krigsfångar på bägge sidor, c:a 5000
danskar och lika många svenskar. Många
av svenskarna stannade kvar i Danmark

och slog sig ner där. Det var t.o.m. så att
de välkomnades av danska myndigheter.
I städernas borgerskapsprotokoll an man
Anna uppgifter om svenskar som avlagt
"borgerlig ed", många uppenbarligen
hantverkare. Fylligast är uppgifterna från
Jylland och där har jag funnit några
värmlänningar, nämligen i Viborg.

Information
om årets
släktforskardagar
får du på

Eva Fredriksson

www.stockholm2006.se
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1719 1/8 Nils Erichsen Silcherman, som haver anlagt til Kongen sin Troskabs Ed
for ungefehr sex Aar siden og erklaerer sig den at ville hulde og efterkomme og il den Ende blive her i Landet og tage Borgerskab.
Samme Silcherman Anns antecknad 1720 6/2 och uppges då "föda i Carlstad, Murer".
1719 1/8 Joen Erichsen, tjener i Fovling av Wemerlandsk staar i Ed il Kongen
1719 1/8 Peiter Vibbs paa Kapten Trolles Gods med Ko f e og l Bam, stod under
Vermlanske Regiment
1720 6/2 Lauritz Troelsen, íödt i Carlstad, Hattemager
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Redaktören sätter
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Det nummer som du håller i din hand är

med tre medlemmar i nuvarande styrel-

det tjugonde numret av VärmlandsAnor
som jag är ansvarig för, och det är också
det sista. Att det skulle bli så bestämde
jag själv för drygt ett år sedan. Mina företrädare har suttit omkring fem år. Det är
också bättre att sluta självmant än att bli
ombedd. Nya idéer behöver luras. Jag har
undvikit att lufta personliga åsikter i allt-

sen och en så god tillslutning av forskare
(se jubileumsboken Anor och anekdoter).

för hög grad i tidningen under de fem år
som gått. Jag tar då sista chansen att vara
personlig här!

Jag började släktforska våren 1987. Då
var jag inte mer än I I år, men jag kan
sägas ha blivit biten mycket snabbt. Den
upplevelsen delar jag med många. Som
släktforskare ärjag autodidakt, en metod

som jag själv inte an rekommendera. Så
blev jag så småningom cirkel ledare och
gymnasielärare med kurser i släktforsk-

ning. Något lärde jag mig dock på egen

hand under mina forsla år.
I släktforskarrummet på Nysäters bibliotek så fanns Släkthistoriskt Forum, som
jag tyckte verkade intressant. Eftersom
ungdomar under 25 år betalade halva pri-

set, så blev jag som det då först hette 1988
"personlig medlem" i Sveriges Släktforskarförbund. Ganska snart byttes begreppet mot "stödjande medlem" och
numera är man ju prenumerant.

l Släkthistoriskt Forum gjordes då och
då reklam för de lokala föreningarna.
Värmlands Släktforskarförening fanns
knappast i min begreppsvärld. De första
åren var jag en verklig ensamforskare,
men det skulle bli ändring på det. Efter
något år som forskare blev jag bekant med

Gunnar Jonsson

nnh

trädde då en tidigare

den hette från 1992
Värmlanc¿sAnor. Visst
var det intressant att
läsa, men jag var ändå J

redaktör, Bernhard

Granholm. Hur och
nä jag blev tillfrågad om att bli redaktör, kommer jag

inte helt övertygad om
att ett medlemskap var

faktiskt inte ihåg.
Jag gissar att man
uppmärksammat

något för mig. Jag
tyckte också att tidningen var tunn och blek
och något amatörmässig

Jag funderade länge på var
det är bäst att publicera en an
tavla, i Värm1andsAnor eller
Svenska Antavlor. ..
Jag har också sedan länge varit road
I historiska skriverier. Hösten 1988
publicerades min Första riktiga artikel i
Säffle-Tidningen. Den handlade om
Skansen i Södra Ed i Kila. en liten rest av
kriget mot danskarna 1788. Då gick jag i
7:an. Sedan blev det ler och ler artiklar,
mest i Säte-Tidningen men även i NWT

och en gång i Nya Lidköpings-Tidningen
(!). Våren 1994 sände
II
Värm1andsAnor
t
koleraepide_min 1834
två suck
II från Kila.
Artikeln k
994:2 men
i Värmlands
då var jag
Släktforskarförening

däri*"="'*='*"'°ﬂ'

inlockad i säfﬂetl
gnlpp. Gunnar har förblivit
god forskarkompis genom
var 1992. Denna grupp, med sina informella månadsträffar på biblioteket, har
förvaltat och utvecklat den tradition som
gör att Säffle kommun varit ett så starkt
fäste för Värmlands Släktforskarförening,

8

Tunn och blek...
På Säffle bibliotek läste jag då och
då Nytlﬁån Värmlands Släkt
fora-skaøförening, eller som

VännlandsAnor. Efter hand drogs jag mer
och mer in i föreningens verksamhet. Vid
släktforskardagarna i Karlstad 1999 var
jag funktionär med megafon!
I början av år 2000 blev jag
tillfrågad om att bli styrelsemedlem, och jag efter-

mitt skrivande, mitt
engagemang och mina

inlägg

vid styrelse-

V

bordet
Det första reportaget var ett
"hemma-hos" reportage hos makarna

Marianne och Sigge Magnusson i Svanskoﬂ som Giggdgs i slutet av januari 200 l
artikel í den oregelbunde serien "Forskar-

När
baka på min tid som redaktör
nummer som kommit
ut, så ä
kt nöjd. D
sultatetïíﬁfiïifbra, någon
riktigt bra. Anette Carlsson h

min redaktörsperiod varit lay
Det

oje att

A

r
ten,
har
när sä vant
e. Anette har
livit så njutnette! Du får

g
Det var
ville den gån_
.
och även någon bokrecension blev det för

två Ovl'lga
elbundna bidragsgivarna. Lars-Gunnar
Sanden skriver inte bara sin ordförandekolumn utan sammanställer också refera-

r

I
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ten från andra medlemsblad. Gunnar

ibland känns det som om jag genom mina

Jonsson har på ett utomordentligt sätt

akademiska historiestudier distanserat

ansvarat fOr antavloma.

mig från amatörforskningen. Det Anns en
klyfta mellan "amatörer" och "proffs".
Ibland har jag känt mig kluven inför rollema. Peter Olausson har varit en viktig
förebild för mig som lokalhistoriker och
skribent men han blev också min hand-

Läsarkontakter
Samarbetet med läsarna/medlemmarna
har också varit en källa till stor glädje.
Ibland så har man saknat de stora läsarreaktionerna. Folk verkar i allmänhet ha
varit nöjda. vilket väl visas av att de allra
resta låter förnya sitt medlemskap, trots
att årsavgiften höjts under min period.
Det är ytterst sällan jag behövt refusera något insänt material. Den ena
gången hade en forskare sänt in en hel
stamtavla, som han ville få publicera i
VärmlandsAnor så att han kunde publicera den på nätet sedan. Telefonkatalogen är er läsvärd. Den andra gången var
det en släktberättelse som var i princip
oläsbar och inte kunde bearbetas.
Annars handlar redaktörskap mycket
om att korta ner insända artiklar och rätta
småfel, både sak- och stavfel. Ibland kan
man skära bort 30 % av texten utan att
den tar skada. Glädjande nog så har skri-'
ber tema själva varit nöjda Med mina åtgärder.
Mitt främsta mål har hela tiden varit
att bibehålla VärmlandsAnors kvalitet.
Kvalitet handlar om att minimera antalet
korrekturfel - en tidning med många korrekturfel tär på fOrtroendekapitalet bland
läsarna, men främst om att hålla en hög
och jämn kvalitet på artiklarna. Något
som jag försökt undvika är avtryck från
andra blad liksom långdragna bokstavstrogna domboksprotokoll. Läsvärdet är
alltför begränsat. Dessutom är många
forskare med i mer än en förening och
om samma artiklar återkommer (vilket de
bevisligen gör i några fall) så blir det för
tjatigt.
Eftersom vår förening bär landskapets

namn så skall medlemstidningen vara av
intresse fur hela Värmland. Under min tid
så har jag försökt att upprätthålla en geografisk bredd. Det är inte helt lätt eftersom intresset bland släktforskare fördelar sig ojämnt. Jag kan dock konstatera
att det varit något matnyttigt om varje
härad (med ett undantag), om än inte alla
socknar blivit berörda. Den del som försummats är Karlskoga bergslag, men
denna del av landskapet har ju sin egen
släktforskarförening.
Att vara både släktforskare och ha
magisterexamen med historia som huvudämne har oftast varit en fördel, men

ledare under mina historiestudier på universitetet.

Innehåll
En viktig fråga för en redaktör är förstås
vad tidningen skall innehålla. Bidragen
har flutit in vilket gjort att vi kunnat fylla
alla nummer. Någon lång kö av artiklar
har det dock aldrig varit, förutom antavlor.
Vi har klarat OSS från allvarligare förseningar. Då och då måste man försöka
inspirera folk att skriva eller att bearbeta
något intressant manuskript genom att
locka med minst 1400 läsare! En del har
jag fått skriva själv. Jag är själv förvånad
över att nummer 2003:3 ack något innehåll. Där fick jag ta damma av min egen
-

.

C-uppsats i historia och lyckades med
hjälp av min gode forskarvän Claes Åkerblom få in några ler intressanta artiklar.
En annan flitig skribent de senaste åren
har varit Sten Høyendahl i Oslo. Hans
artiklar på klingande norska om värmländska 1600-talsfórhållanden har kanske
skapat läsmotstånd hos någon men har
förhoppningsvis vidgat vetandet hos ner.
Mats Sjökvist i Arboga har också varit
en trogen bidragsgivare. Claes, Sten och
Mats förtjänar ett särskilt tack!
Det har också varit glädjande att se att
lera skribenter har debuterat i Värm1andsAnor - och ofta har en artikel följts
av ler.
Trista minnen Anns också, även om de
är få. Vid något tillfälle har jag haft anledning att vara kritisk i mina bokrecensioner. Det bör påpekas att jag har
varit positiv i betydligt ner. Att värna om
kvaliteten i tryckt litteratur är ett sätt att
höja den allmänna kvalitetsnivån inom
släkt- och hembygdsforskningen. Närjag
recenserade Ame Östmans bok om Lång-

Kristoﬂer var jag kritisk till boken i en
del aspekter, men också positiv i andra.
Valter Berg skrev i sin egen tidskrift
Guslavabygden en artikel om mottagandet av Ame Östmans bok där han fullständigt sågade mig. Läsningen av artikeln i Gustavabygden gjorde mig fysiskt
illamående. Jag har, om jag inte minns fel,
träffat Valter Berg helt ﬂyktigt vid ett till-

fulle. Jag vet inte om jag gjorde bort mig
så kapitalt vid det tillfället att jag förtjänade det som han senare skrev om mig.
Kanske låg min ålder mig i fatet. Min
omedelbara tanke var att skriva en recension av recensionen av recensionen men

av det blev som tur var intet.
Min artikel om Värmlandsjubileet i
Minneapolis i nummer2002:2 resulterade
också i en del reaktioner. Efter att på slutet av en positiv artikel ha skrivit några
kritiska ord om Erik Gustavsons ledarskap för Amerikatumén fick jag motta ett
obehagligt telefonsamtal av Gunnel
Lurade på Emigrantregistret och radera
föranledde en lång svarsartikel i nästa

nummer skriven av Leif Persson. Sedan
dess har jag försökt att undvika kontakter med Emigrantregistret.

I förskingringen
I augusti 2002 flyttade jag till medeltidsstaden Söderköping i det vackra landskapet Östergötland och där har jag varit kvar
sedan dess. Så har jag blivit en värmlänning i förskingringen, där mitt sätt att tala
och min Färjestadshalsduk blivit viktiga
markörer av min egen identitet. Det var
svårt att delta i styrelsearbetet, och jag fick
avgå vid årsmötet 2004.
Avståndet till Värmland har förstås
varit ett bekymmer, där det blivit svårt att

delta i föreningens aktiviteter och träffa
forskande "gräsrötter". Med de elektroniska kommunikationer så har själva
tidningsmakeriet inte inneburit några särskilda problem. Antalet medlemmar i
Värmlands Släktforskarförening bosatta
i Söderköping har dessutom ökat med 200

%, från l till 31 Hur det gått till kan jag
berätta vid ett annat tillfälle.
Vad händer då nu? Ja, min punkt innebär inte en punkt för VärmlandsAnor. Det
blir snarare ett komma eller kanske ett
semikolon. Jag kommer säkert att skriva
ett och annat för VärmlandsAnor. Jag
kommer också att hålla på med kyrkboksregistrering och andra projekt för föreningens räkning. Värmlands Släktforskarförening är en fantastisk förening, och jag
skall försöka vara en aktiv medlem även
fortsättningsvis.
Tack till Er alla som läst och hört av
Er med artiklar och synpunkter, ris och
ros, personligen eller via brev, e-post

eller telefon. Lycka till, Åke! Nu lämnar
jag stafettpinnen till dig!

Mm/
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1918 dog Oskars mor Emma i

än

betarna.

š

Enkel biljett till Seattle
Oskar hade en avlägsen släkting i USA,
sålde sitt dragspel och köpte enkel biljett
till Seattle. Där fick han jobb som kantare vid ett stort sågverk. Han gick på
aftonskola och lärde sig engelska. Efter
knappt två år blev hemlängtan för svår,
det började också kärva på arbetsmarknaden. Oskar återvände alltså till Sverige
och Skoghall. Han bodde hos sin ar och
syster. Det var kärvt med försörj ringen
och de pengar som han arbetat ihop i
Seattle tog så småningom slut. Vi har nu
kommit fram till mitten på 1920-talet.
Vid den tiden drev mina mostrar
(Maja, Thea och Cissi) Löv fäs Restau-

avsevärt högre då Oskar arbetade som
kantare. Så pass bra att han kunde köpa
ett dragspel av märket "Dalapé".
"Kantaren" var tillsammans med
"sugaren" de mest ansedda sågverksar-

.s

Född i Skåre

20 öre i timmen från början, men blev

aa

"Spanskan". Det innebar att Ingegerd ack
ta över det mesta hushållsarbetet.
Militärtjänsten gjorde Oskar vid trängregementet i Sala. Han var färgblind och
plattfotad och dög inte till vanlig soldat,
något som Oskar tog med jämnmod. Efter militärtjänsten var det kärvt att få jobb
och Oskar blev även "svartlistad" för sitt
fackliga och politiska engagemang.

Oskar föddes den 15 januari 1899 i Skare
i Grava församling. Hans ar hette Gustav Eklund (Karlsson) och var bördig från
Grava och Alster. Modern hette Emma
Eklund och kom från Fryksdalen och
Östra Ämtervik. Oskar hade en syster som
fick namnet Ingegerd och föddes den 26
mars 1903.
Vi skall först reda ut hur det kom sig
att Oskar hette Eklund och inte Karlsson
eller Gustavsson i efternamn. Det var så
att när Gustav och Emma gifte sig så fanns
det väldigt många Karlsson i Skare.
Därför blev det hustruns släktnamn
som fick bli familjenamn. Emmas farfar
var soldat och hette Ek och där är upprinnelsen till namnet Eklund.
Gustav arbetade vid sågen i Skåne då
barnen föddes. Där gick också Oskar och
Ingegerd i skola. Min ar var enligt egen
utsago duktig i skolan. Efter som han hade
bra sångröst ack han hjälpa till att leda
psalmsången. Han konﬁrmerades inte!
När skolan efter 6 år var slut var det
arbete på sågverket som gällde. 1916 ﬂyttade familjen till Skoghall. Oskar arbetade först som ribbplockare och sedan
som lärling till kantaten. Lönen var 18-

-S 3

iaf,

.g o
*E:
._

m"

.s É
2 o
.: :
s
æ

§ï>

:F
=s- 2
>.=°a
:

IJJ

Mitt namn är Tore Eklund och jag skall
försöka berätta om min far Oskar som
var "urvärmlänning", men som jörledd
av kärleken lämnade sin hembygd och
bosatte sig i Dalarna, där han blev kvar
hela livet. Nu ville öde! att jag, som hans
son och enda barn, återkom till den del
av Värmland där han hade sin ursprung
sedan generationer:

av Tore Eklund

rang på Hammarö.
Min mamma, Lydia Engvall, besökte
vid Flera tillfällen sina systrar och då träf-

fade hon Oskar vid en dansbana på
Hammarö. Tycke uppstod som det brukar heta och efter några besök i Dalarna
och Långsjön flyttade han hem till Lydia
och torpet som kallades Engvalls.
Torpet ligger på norra sidan av Långsjön. Där fanns varken väg, el eller telefon. Huset ägdes av min morfar, Anders
Johan Engvall och hustrun Wilhelmina.
Anders hade försörjt sig som skomakare, men dog 1927 och det var ungefär vid den tiden som Oskar blev bofast i

Dalarna. Wilhelmina levde till 1955.
Nu var det inte så lätt att fåjobbi Långsjön. Det blev att ta det som erbjöds och
det blev som säsongsjobbare på järn-

vägen. Oskar var inte så särskilt förtjust i
rallarlivet till en början, det var smutsigt

Oskar 'E

och fysiskt p
de. Han var dock
stark och envi
r en tid började han
trivas med både arbete och kompisar.
På våren, så ort tjälen gick ur marken, kom arbetena i gång och fortsatte
sedan till oktober - november. Det först
jobbet som Oskar deltog i var en spåromläggning vid Fäbodsjön mellan Långsjön och Ryggen. l den mån som det blev
någon fritid på sommaren så blev det vedhuggning och fiske. Han hjälpte också till
med "jordbruket" som Lydia och
Wilhelmina ägnade sig åt.
På vintern var det svårt med försörjningen. Om det kom mycket snö så behövdes det snöskottare vid stationen i
Långsjön. Det kunde bli någon veckas
jobb. l övrigt var det vinterﬁske som
gällde. Man fiskade sik med nät under isen
och satte ståndkrok för gädda.
Det var en kall och inte särskilt lönsam sysselsättning. Det gav ändå fisk till

husbehov och i bästa fall några kronor
extra i kassan.

På våwintern, då tjälen slog till ordentligt, och järnvägsspåret började frysa upp,
så kunde det också bli några veckors arbete med "ilning". Detta arbete innebar
att man slog kilar av trä under rälsen och
på det justerade spårhöjden så att gropar
och tjälknölarjämnades ut. Det fanns plat-
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m e t e r n i Sverige. Min
pappa var ledig i två veckor
vid midsommar! Det passad_ç.ex._@_lg¿a eftersom det
va
å min mormor
Vi
llde 75, vilket
ar
juni. Det kom
mj__._,: . . _.logar och andra
besökande från olika håll.
Min mors bröder kom med
fjol och dragspel och sjöngs
och spelades i flera dagar!
På midsommarafton rodde
Snöskottning vid Långsjö stadion på 1930-talel. På bilden
vi över Långsjön i lövade
Oskar Eklund, Gunnar Fridell och Anders Skoglund.
ekor och ordnade dans i
"kammarn" hos vår granne
Udd-Johan. Min ar hade på något sätt
ser som återkom varje vinter och där man
lyckats behålla förmågan att spela dragförvarade kilarna under ett litet skärmtak
spel och bidrog till underhållningen.
vid spåret.
Oskar läste mycket och brukade läsa
Allt nog så försörjde man sig nödtorfhögt för Wilhelmina (hon hade gråstarr
tigt och kunde dra sig fram även över vinoch såg dåligt) och oss andra på vintertern. l93 l gifte sig Lydia och Oskar. Den
kvällarna. Det var Folke! i Bild som var
12 mars 1932 föddes jag. Jag var då det
husorgan på den litteratursidan. Vilhelm
första barn som tölts vid Långsjön på mer
Moberg, Jan Fridegård, Bernhard Nordh,
än
Ivar Lo Johansson m.ﬂ. författares romaner gick som följetong och vi väntade med
Arbë
spänning på nästa veckas avsnitt. Mitt
Det dröjde ända till 1936 innan Oskar ack
året runt arbete vid järnvägen och då i
litteraturintresse mådde bra av detta.
En fördel med att jobba vid järnvägen
Hofors. Jag minns att han tvekade lite invar att Oskar inte behövde bli inkallad till
för erbjudandet då det innebar lång väg
beredskapstjänst under kriget. Han togs
till arbetet. För att underlätta transporten
ut till en specialgnlpp som skulle Annas
så inköpte han nu en begagnad tramptillhands för att laga spåren efter bombdressin för 50: - För att ta sig till jobbet
så fick han först ta sig över Långsjön och anfall och sabotage. Som tur var slapp han

-

fram till järnvägen en täcka på ca l km.
Sedan trampa dressin en mil till Hofors
Jobbet började kl. 07.00 så det blev att
starta tidigt om man skulle komma i tid.
På den tiden arbetade man 6 dagar i
veckan, 48 timmar. Nu fanns det dock en
viss anpassning till verkligheten så att man
arbetade "bana" 7 timmar per dag på vin

ingripa i sådana sammanhang
Som jag nämnt tidigare så hade vi ett
torpställe som var till god hjälp med för
sörjningen under krigsåren. Vi hade ett
par kor, gris och höns. Vi lyckades även
hjälpa en del av släktingarna som hade
det betydligt kärvare vi
Det dröjde ända ti

let innan Oskar, genom min mors initiativ, blev ägare till ett dragspel igen. Det
var en glädjens dag då han kunde börja
träna på låtarna från 20-talet igen!

Livet vid Långsjön
Åren från 1945 och framåt ganska goda
och vi klarade oss got i torpet vid Långsjön. Den första bilvägen kom till järnvägsstationen på andra sidan sjön 1942.
Däremot blev det ingen väg till Engvalls
och än i dag är det båt över sjön eller fotvandring genom myrarna som gäller om
man vilt besöka huset.
Jag började själv arbeta vid järnvägen
1950 och bodde kvar hos mina föräldrar

till 1957.
Oskar jobbade på järnvägen fram till
1959, då han pensionerades.
Från 1960 till sin död 1974 hjälpte
Oskar sin fru med jordbruket som torpare.
Det var vedhuggning, fiske och potatisodling som upptog det mesta av tiden.
Kanske inte riktigt vad han tänkt sig syssla
med som pensionär, men det fungerade
nog ganska bra i alla fall.
Vad finns det mer att tillägga? Kanske
att Oskar slutade röka som 19-åring och
var nykterist hela livet.

Lydia bodde kvar på torpet till 1980
då hon flyttade till Kyrkbyn i Stora Skedvi
där hon dog 1998, 93 år gammal.

Ny redaktör
Nu tar Åke Hörnqvist över som
redaktör för VärmlandsAnor. Han
kommer att presentera sig själv i

term. Detta med hänsyn
till Möfkfet
Det fanns som tur
var möjlighet att över
natta i en kasern vid
stationen i Hofors om

väderleksförhållan
dena blev allt för svåra
Jag minns att Oskar
ibland kunde vara
borta
sträck
vintrar

193
revar
torna, då infördes se

ll

VärmlandsAnor 2006:l

Hyra .Jampder ung
Skü[ingl11
,..

I

_._

ale

L

5

in

av Gudrun Kullgre
Omkring år l 800 växte fem bröder Bryntesson upp på gården SOff(s)tuga i Västra
Boda, Skillingmark. Fyra av dem ser vi
på kortet på förstasidan, som togs 1873.
Den femte, äldste brodern, Nils Bryntesson, född 1796, ville inte vara så högfardig så att han fotograferade sig.
Nils, kallad Offte-Nirs, stannade alltså
hemma när de fyra bröderna gav sig iväg
till Kristiania (Oslo) för att fotograferas.
De gick den 8 mil långa vägen över skogarna. De gick efter den led där man forslade järn från järnbruket i Skillingsfors
till Kristiania.
Nils bodde kvar i Offtuga, men byggde
sig ett nytt hus omkring 1820, några meter norr om det ursprungliga huset.
De fyra andra bröderna byggde sig hus

i samma by.
Fr V på bilden ser vi Olof Bryntesson,
Ola på Kul, född 1798. Han byggde stället Kullen, kallat Kul, c:a 700 m från
Offtuga. Han är min farfars morfar. Hans
barn tog efternamnet Kull, bl a två spelmän, Nils och Brynte Kull. Olofs bambarn tog namnet Kullgren, en gren av familjen Kull.

Tvåa fr v står Jonas Bryntesson, född
1805. Han byggde sig ett hus bara några
hundra meter från OfftuEa. Det stället
|

|

heter Mon.
Trea fr v, Anders Bryntesson, född
1801, byggde sitt hus alldeles intill
Offtuga. Hans ställe har alltid kallats Tran
och Anders kallades Tran-Anners. Namnet Tran kom av att han hade lång så hals.
Brodern längst t h hette Erik Bryntesson, född l 808. Han byggde också ett hus

intill Offtuga. Eriks gård har i alla tider
kallats Erkesstöga. Erik var, sägs det, alltid mån om att vara ont klädd.
Det här fotot av bröderna finns i de
resta hem i den stora släkten. Det är en
klenod bland foton.
Vår släkt härstammar från tullnären,

gränsridaren Anders Hult, född 1691 i
Hultsrud i Nerike, där hans ar var gästgivare. Anders Hult var farfars far till bröderna på fotot. Anders Hult var med Karl
Xll i Fredrikshald 1718, där kungen dog
och Anders stannade där till 1719.
Först 1726 tog Anders Hult avsked
från det militära som sergeant. Han blev
därefter gränsridare i Magnet tullkam-

mare. 1731 nyttade han till Edet, kallat
Eje, i Västra Boda, Skillingmark, där han

tjänstgjorde vid gränstullkammaren till
1750, då han blev lantbmkarei Boda. Han
köpte omkring 1731 delar av Västra
Boda, där bröderna på fotot senare bodde,
och till sist byn Holmserud till sina döttrar.
Namnet Nilsson har
jageñermin man"Uno
i Ofñuga". Han var ti|

.

|

digare gift med Eivor,
som var ättling till
nämnda Offte-Nirs.
Här slöt sig cirkeln.

Spelmannen Nils
Kull

Ws och Lovisa Ku!! spelar.
12

Mannen som spelar
fiol är son till Olof
Bryntesson, t.v. på kortet med gubbarna. Det
är spelmannen Nils

Kull. Han står utanför sin stuga i Västra

Boda, Skillingmark. Han levde 18401934. Det sägs att han var väldigt noga
med att stämma fiolen innan kortet togs.
Fotot är taget för någon tidning, sägs

det. Vi gissar att kortet är taget någon
gång under l 920-talet.
På den andra bilden musicerar Nils
Kull tillsammans med sin syster Lovisa,
som spelar på Nils Kulls taffel. Kortet på
väggen visar upp en lite yngre Kull. Kortet på syskonen kanske är taget i samma
decennium som det andra fotot. Jag hörde
Lovisa spela 1939, första året jag var i
Skillingmark. Hon levde 1947-1940. Min
farfar var missionär i Kina och köpte sitt
hem i Klevan, Skillingmark, till sommarställe i slutet på 20-talet, men vi kom ty-

värr inte dit förrän 1939.
Musikeroch spelmän har funnits i släkten ända sedan "urfadem" Anders Hult,
gränsridaren. Jag är den enda, som varit
musiker på heltid. Jag är musikdirektör.
Var organist i By kyrka i 14 år tills jag
råkade ut for en whiplash-skada och inte
orkade spela mer.

I
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Kartprojektet

i ßrunskog
av Sven Haage

Vid förra årets Gammelvala presenterades ettforskningsprojekt om kartor från
Brunskog med omnejd. Det ärﬂera trådar som tvinnats samman till kartprojektet 2005.

Stefan Hensdal i Frykerud hade kontakt med Peter Tjernudd om Gamla

Kungsvägen från Karlstad till Norge, genom bl. a. Jösse härad. Medan Peter höll
på att dokumentera vägen, arbetade Stefan samtidigt med släktforskning om sin
sin släkt, som huvudsakligen kommer
från Brunskog och Arvika. Stefan ack då
låna en karta från 1640 över Bigård av
Peter. Stefan fann, att det gick att lägga
in den gamla kartan på en modem karta.
Genom en släkting i Finnebäck i Brunskog blev han hänvisad till Sven Haage i
Finnebäck, släkt- och hembygdsforskare,

intresserad av kartor, arkeologi och ortsnamn. Det visade sig att vi hade en till
stora delar gemensam släkt. Under diskussionerna om släkt, släktgårdar och
gamla kartor mognade idén att kanna av,
farglägga och trycka upp 1640 års kartor
från Brunskog och Mangskog (de var vid

tvinglig arbetslust" och började kontrolläsa längderna för Brunskog-Mangskog
(som tur var). Ingen prick eller släng undgick hennes skarpa Ögon. Stefan föreslog
då att Harriet skulle tolka rent karttexterna, vilket hon med stor entusiasm och
noggrannhet genomförde.

denna tid en socken).
Texten som finns på dessa gamla kar-

Anna Landgren i Talken i Brunskog
ägde en mikrofilm från början av 1950talet om 1640 års kartor. Lantmäteriets
copyright hade gått ut, och Stefan ack då
låna almen av henne.
Efter många diskussioner och ännu
Hora provtryck blev BrunskogMangskogs kartor fOr 1640 färdiga i lagom tid till Gammelvala 2005. De har

tor är dock svår att tolka, men Harriet

Graf din i Karlstad, som Sven ett år tidigare kommit i kontakt med och hjälpt till
med släktforskningen på Gammelvala
2004, kom till undsättning. Hon visste att
Sven höll på med att renskriva mantalslängder m. m. från Brunskog, Mangskog
och Boda. Hon erbjöd sig då att skriva
rent för Boda. Sven skickade över alla
längder till Harriet, som greps av "en obe-

Namn åt de döda
I förra numret av VärmlandsAnor redovisades läget för Värmland beträffande projektet "Namn åt de döda".
Sen den presentationen har glädjande
nog ytterligare ett antal församlingar
adopterats. För de församlingar som
redan levererats till Värmlandsarkiv
har vi nu tillsammans med arkivet tagit fram en metod för hur registreringen kan genomföras.

Metod i korthet:
l . Adoptera församling på vanligt
sätt.

2. Kontakta Värmlandsarkiv (Folkbokföringsarkivet) och be att få
underlag för att registrera "Namn
åt de döda".
3. Värmlandsarkiv tar fram papperskopior som innehåller erforderligt
underlag.

4. Med papperskopioma som underlag kan du sedan sitta hemma på
kammaren och registrera.
5. Frågetecken i underlaget som uppstår vid registrering lämnas väl utmärkta till arkivet för komplettering.
6. Arkivet rätar ut frågetecknen.
7. För in rättningar, gör slutkontroll
och skicka in.
Just nu finns följande icke adopterade
församlingar på arkivet: Glava,
Rudskoga, Vis rum, Visnums-Kil
Planerad inleverans under våren 2006:
Gräsmark, Sunne

Planerad inleverans under hösten
2006: Lungsund, Bjurtjäm, Storfors.
Jens-Åke Nilsson

mottagits med stort intresse. Kartorna

såldes under Gammelvalaveckan, dels

enstaka i A4 och A3-format, dels i en bok
i A4 för Brunskog-Mangskog.
Under diskussionerna mognade också
projektet att ta fram kartor över landhöjningen i Värmland, men framför allt
Brunskog. Genom tillmötesgående av
Hans Olsson på museet i Karlstad fick vi

tillgång till den opublicerade fomminnesinventeringen i Brunskog 1991, där Stefan lade in fornfynden från istiden och
framåt.
Det visade sig då att vägen från
Fryksdalen till Arvika över Finnebäck
antagligen fanns redan på stenåldern, om
man skall tolka fynden efter den vägen.
Likaså fanns Kungsvägen över Strand och
Stora Skärmnäs. I varje fall har folk tappat en mängd stengrejor efter dessa två
vägar.

Detta är i korthet huvudpunkterna i
vårt projekt. Nästa projekt 1640 års kartor fOr hela Jösse härad.
För mer information och beställningar
kontakta
Sven Haage
Finnebäck, Där Väste

671 94 Brunskog
Tel. 0570-531 58
E-post sven.haage@spray.se
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'Värmlandsdagen
på Släktforskarcentrum
i Sundbyberg
För första gången i föreningens historia
hade vi kallat till ett möte utanför Värm
land. Den 19 november genomförde vi
nämligen Värmlandsdagen på Släkt
forskarcentrum i Sundbyberg. Med
undantag för mötet den 15 december 1983
då föreningen bildades, har mig veterligt
inget annat möte samlat så många delta
gate. Ett 60-tal medlemmar infann sig
nämligen. Några enstaka Få hade tagit sig
till Sundbyberg från Värmland men merparten kom från Stockholmsområdet.
Undertecknad samt säffleborna Gunnar
Jonsson och Lenah Hed in ack tillsam
mans med ett antal lörbundsfunktionärer
se till att det sex timmar långa programmet fungerade
Släktforskarcentrets nya lokaler ligger
i Marabous före detta huvudkontor i
Sundbyberg. Lokalerna delas av Släktforskarförbundet, Genealogiska fören
ingen, Föreningen för Vallonättlingar
Föreningen för Smedsläktsforskning,
DIS-Ost och G-gruppen. Släktforskar-

centrum ger således verkligen skäl
namnet

.ü

J

.|

1
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Eder kaffe me
hälsades vi väl
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atabaser till besökar
en otrolig mängd li

tëratur Pär:šlïkftOršfningens område. Spe
ciellt Genealogiska Föreningens biblisk
ek ärju något alldeles fantastiskt. Tyvär:

var tiden knapp och man hann bara
skumma lite på ytan och få ett begrepp
d man skall
i vid ett
besök. Fö
ser man
ara rödvin
lva ack vi
tt infor
iVärm
na data

a med

Dch lä
n a-än
g som
en magnat

nämna från
partner som
ställde upp och servade oss denna lördag
Lars Gunnar Sanden
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ﬂyllengren - udda öde i 'Vise
av Olle Gyllenhaal

Mer av en slump fångade jag upp att
Rangela Bryntesdotter [Gyllengren] dog

1696 i Värmland. Landsarkivet i Göteborg har en volym med register över döda
i Värmland t. o. m. 1801 och en uppsättning mikrokort finns också kvar. Prästen
skrev följande i begravningsboken:
"2 augusti begravs på lçvrkogården en
faltig.ﬁ'ämmande hustru Rangela Bnvn-

tesdotter Jyllengren./ödd I616 í Västergötland i Borne Härad och Brunstad [9]
Gård har varit tvenne gånger gir har sökt
sin föda med liggande är äntligen eder
en svår .Sjukdom blivit död i Granriset
.
den 25 .juli "
Bakom raderna döljer sig ett inte helt

tydligt kvinnoöde. Släkten hon tillhörde
träder fram i hävderna i Västergötland
under slutet av 1500-talet. Den tycks vara
tämligen rik på gårdar eller förläningar i
alla fall. Släkten introduceras på Riddar-

huset 1642 under nummer 281 och får
samtidigt namnet Gyllengren efter vapenbilden. Fadern Brynte deltar inte i riksdagen 1640 men väl 1642, 1660 och
I 664. Det senaste året anges en Bengt som
representant för släkten men jag antar att
det är Brynte som avses. Namnlistorna för
detta år anges vara rätt skadade och svårlästa. Ar rep är mycket kortfattad och är
delvis felaktig om släkten. Elgenstiemas
ättartavlor är betydligt mer utförliga. Nils
Belfrage är grundlig vad gäller de medlemmar av släkten som var officerare eller gifta med officerare vid Västgöta ryttare.

1655 provocerar Rangelas bror Jakob
sin granne Nils Gyllenhaal, adlad 1652,
och det slutar med duell och Jakob dräpt.
Brynte med familj ersätts omsider med
%-mansbot vilket i detta fall blev 350 riksdaler och 50 lod silver. En bror till Jakob
avancerar till löjtnant i Nya Sverige 1654
men tycks vara död då fadern skriver en
supplik till Göte Hovrätt 1655 med anledning av dråpet. Döttrarnas nämns inte
vid namn vid delningen av boten. Del-

ingen gick inte helt smärtfritt utan fadem ack avstå lite av sin del till sina döttrar. Nils på sin kant ack ansträngd ekonomi och låg bl. a. efter med skatten.
Detta förklarar till en del varför undertecknad är intresserad av detta sidospår.
Tidigare var Brunlid i Siene nära
Alingsås huvudgård för släkten
Gyllegren. 1571 Anns "Olof skrivare" på
den. Han följs sedan av sonen Erik Olofsson och dennes son Brynte som byter den
mot Guntoip i Bråttensby sn 1640. Denna
gård fOrpantas dock rätt snart och hamnar via Anna Lindelöf av Kedom hos Per
Hierta. Är det Brunstad som prästen skriver en fOrvanskning av Brunlid? Men hur
kommer Bame härad in'* Det an nämnas att Per Hierta är morbror till Nils.
Rangela är troligen en av de gifta döttrar till Brynte som Elgenstierna tar upp
utan att ange något förnamn. Enligt
Belfrage hette hennes farmor Ragnhild (7)
Lilliehöök af Fårdala. Männen är tämligen anonyma om man undantar för deras
namngivna syster Elsa om vars första man
sägs följande "Gift l:o med Torbjörn
Larsson i Guntorp, som blev mördad
l 645". Sedan en hänvisning till kapten
Otto Mannerfelt, som gjort många avskrifter ur domböcker m.m. i Västergötland. Var Rangela den sista av den adliga
släkten Gyllengren? Hennes bror Sven
dog tidigt, levde ej 1668, och om dennes
två bar finns det bara knapphändiga uppgifter men på 1700-talet och vidare fanns
flera generationer Gyllengrenar som tycks
ta slut med en löjtnant Henrik Adolf i
Uddevalla 1867. Någon säker koppling
finns ännu inte mellan 1600- och 1700talen men det är frestande att försöka bevisa. Lite perifert kanske men det kan
nämnas att en fältväbel Henrik Georg
Silfverlood var gift med en dotter till en
av dessa Gyllengrenar. Deras son Olof
Silfverlood är kapten och dör i Uddevalla
1866!
Men hur kom det sig att Rangela slu-

lade sina dagar i Värmland och Väse?
Släkten var i övrigt knuten till Västergötland genom gårdar, griften och regementen. Land eller sjövägen? Förbindelser
över Vänern fanns med kalkskutor. Prästens uppgifter är lite glidande men med
tanke på att hans källa kanske var lite diffus så kan det ursäktas och man stavade
som det lät. Barne härad ligger visserligen inte långt från Kullings härad. Det
finns inte heller något närmare om männen. Borde hon inte kallats änka" Kanske någon som läser detta kan ge en ledtråd eller har sett något av intresse som
kan lösa frågan?!

Källor:
El enstiernas ättartavlor del III,
Nils Belfrage: Västgöta ryttare del I
Vise församlings kyrkoakiv
Göta hovrätts arkiv
Mer att läsa:

Om dråpet och begravingsvapen i Bråttensby kyrka har nyligen kåserats i Vi i
Bråttensby (http://home.swipnet.se/
brattensby/).

Jourhavande
släktforskare
Sedan många år har Värmlands Släktforskarförening biträtt forskare på
Arkivcentrum under torsdagkvällama.
Det kan vara läshjälp, tips på nya källor eller lite stöd i början. Vill du vara
med och stötta forskare" Det finns alltid en ledig torsdagkväll för den som
vilt engagera sig. Ingen speciell kunskap krävs, bara att du är van släktforskare och tycker om att hjälpa andra. Hör av dig till Gunnar Jonsson så
berättar han mera. vsff@telia.com
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'I/åra lokalombud
- listan blir allt längre...
Nu är det hela a/ra år sedan vi senast publicerade en lista på alla

Gillberga

Långserud

Iokalombud i VärmlandsAnor. Därför känns det viktigt att göra

Lennart Gustavsson
Åserud, Speke

32l77@telia.com

Ame Berg
Kila, Vässby 2
661 94 Säffle
kilakasa@spray.se

Glava

Mangskog

Birgitta Ju ås
Brandsbol

Kenneth Larsson
Slobyn, Lyckan
671 96 Mangskog
kenlar@algonet.se

det igen. Mer om lokal ombudens roll kan du läsa på
VärmlandsRötter. Lokalombuden kan hjälpa dig som medlem
med att besvara enklare frågor kring de olika socknarna och ge
tips. Du kan dock inte förvänta dig att de skall utföra forskningsuppdrag gratis. Lokalombuden har också en uppgift i att föra
fram den forskning som sker ute i bygderna, i t. ex. hembygdsföreningar.

Listan blir allt längre, men vi behöver ner. Det finns nästan
100 socknar i Värmland. Saknar du "din" socken? Känner du
att du har något att tillföra så är du välkommen med. Hör av dig

661 95 Värmlands Nysäter

670 20 Glava
birgitta.jus@telia.com

Grava

till någon i styrelsen!

Hans Olsson
Virvelgatan 77

667 34 Forshaga
i11glicLol$on@J§a11stad1*naiLteliaoom

Bjurtjärn
Bengt Nordstrand
Herrgårdsgatan 12
652 24 Karlstad
bengt.nordstrand@telia.com

Eskilsäter
Sven Johansson
Magasinsgatan 1 b

661 30 Säte
sven. 15131@swipnet.se

Gåsborn
Bo Eriksson
Muraregatan 12, IV
652 28 Karlstad
bo.eriksson5@comhem.se

Millesvik
Sven Johansson
(se Eskilsäter)

Nor
Ulla Larsson
Mellerud, Karlberg
660 52 Edsvalla
ullaobemt@spray.se

Norra Finnskoga

Blomskog
Stig Blom

Filipstad

Hammarö

Niclas Persson
Valbergsvägen 9a

Rånald Engelbrekt

Gunvor Carlsson

685 33 Torsby

Manhemsvägen 17
672 92 Årjäng

Spångbergsvägen 88
682 32 Filipstad

Hälltorpsvägen 12

klemmetan@hem.utfors.se

ulca@arjang.mail.telia.com

ronald.engelbrekt@telia.com

gunvor.b.carlsson@swipnet.se

663 34 Skoghall

Nyed
Bo Cider

Boda
Karin Karlsson

Forshaga

Järnskodd

Björn Grindegård

Rickard Loberg

Högboda, Fram fäs
665 93 Kil
karin.m.karlsson@swipnet.se

Skolgatan 2 b

Hagvägen 10

667 32 Forshaga
bggard@spray.se

rickardloberg@bredband.net

Skolgatan 12
660 60 Molkom
abcider@xpress.se

670 41 Koppom

Borgvik

Fryksände

Kila

Peter Borg
Ringvägen 1
660 60 Molkom

Gunilla Önnberg
Oleby, Hed ås 20 l

Gunnar Jonsson

685 92 Torsby

Älvhagsgatan 25
661 40 Säffle

peter.borg2@telia.com

gunilla.onnberg@torsby.se

kilagenealogen@telia.com

Brunskog

Färnebo

Lekvattnet
lrmgard Henriksson
Järnvägsgatan 5
685 30 Torsby
col159@spray.se

Ransäter
Lars-Åke Carlgren
Majuelo 1-3, 4D
E-28005 Madrid
Spanien
Iarsake39@yahoo.es

Skillingmark
Sven Haage

Rånald Engelbrekt

Där Väste, Finnebäck
671 94 Brunskog
sven.haage@spray.se

(se Filipstad)
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Per Magnusson
Stålsberga, Västhaga
671 92 Arvika
skytten@kth.se
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Sunne ro
Björn Grindegård

Skolgatan 2 b
667 32 Forshaga
bggard@spray.se

Svanskog
Marianne Magnusson

Skogsgränd 5
662 50 Svanskog
masima@telia.com

Säffle
Claes Åkerblom

Bergsgatan 4
661 30 Säffle
claes.akerblom@storaenso.com

Tveta
Ingrid Eriksson
Val fäs, Gammelgården
661 94 Säffle
valnas@minpost.nu

Töcksmark
Fredrik Hæffner
Kroken Döle 43 l

655 93 Karlstad
genealogy@rixtele.com

Vitsande
Gunilla Önnberg
(se Fryksände)

vän!
Ing

gon

Garn
67I'~

åššbol

ingrid.gansbyn@compaqnet.se

Väse
Anette Carlsson

Hööksgatan 2a

652 29 Karlstad
69 l carlsson@telia.com

Västra F
Ulla Hans

Fredrik Hæffner

Valla Tore

(se Töcksmark)

Östervallskog

1
4

Årsmöte

545 93 Til
uahanQQp

ors.se

1

Niclas Persson
(se Norra Finnskoga)

lärda
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18 mars 2006
13:00

'erg-salen,

Älgs
KG Lindgren

Östmark

I

Arkivcentrum Värmland i Karlstad

Linnévägen I I

Övre Ullerud

661 43 Säffle
0533- 14 l 24@tclia.com

Jens-Åke Nilsson
Strandvägen l3d

652 17 Karlstad

fy--

I

_ienske.nilsson@telia.corn
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Bygdens folk 2005:2 (Gellivare släktoch bygdeforskare) Efterlysning avseende
Lars Janne Jansson född 1868 i Hagfors
som omkring 1898 kom till Kiruna.
Genealogen 2005°2 (Norsk Slektshistorisk Forening) Fra Finnskogdagene
2005 av Jan Myhrvold.
Medlemstidning nr 52 (Lulebygdens
Forskarförening) Erik Rudolf Waldenström av Georg Palmgren: släktutredning
bl a innehållande borgmästaren i Karlstad
Anders Adolf Waldenström (1820-1888)
Runar 2005:2 (østfold Historielag) Det
er håp i et hengende snöre... av Ingjera'
Hendríka van Bruggen: anor från Norra
Fjäll i Eda.
Slekt og data 2005:4 (DIS-Norge) Gravminne fra Gunnarskog i Värmland av
Kåre Hansen.

Slækt & Slekt 2005:4 (Solør Slektshistorielag) Den l arge marsjen av Etik
Kvesetberg: bl a anor till Maria Henriksdotter Haljainen f 1794 i Puranstorp, Östmark.. Hvem var Iver Lansen av M I
Mellem:bl a anor till Lars Bentsen f 1824
i Karlstad. Svar på spörsmål av M l
Mellem: anor till Gjertrud Eriksdotter
Rusainen/Hähmä f l 832 i Rosastorp, Öst-

Tunarötter 2005:4 (Föreningen Släkt
och Bygd i Borlänge) Ar tavla för emigranten Henrik Andersson, f 1858 i Torp,
Nedre Ullerud.
Vi släktforskare 2005 december (Elisabeth Thorsell) En rik änka och piglöner:
Eva Helena Brattström född 1755 i Nordmark.

Solveig Mårtensson

Västar bladet 2005:4 (GöteborgsRegionens Släktforskare) En märklig
kvinna av Göte Lundblad: om Catharina
Juliana Ysing (1672-1751) på Borgviks
bruk.
ÄSF-Nytt 2006:1 (Ängelholms Släktoch Folklivsforskarförening) Amerikafararna av Torbjörn Syerndahl: Reinhold
Edgren f 1864 i Gillberga och d 1941 i
Superior, Wisconsin. Gift 1903 i Superior
m Anna Maria Nilsson Hagberg f 1874 i

Dal by Överbud
755 91 Uppsala
018-38 21 21

Kursiverade uppgifter är kompletterade
med hjälp av Värmlands Kyrkboksregister samt Karlstads stias herdaminne.

(Redzs anm.)

Sunne r o

Ü .

Slekt og data 2005:4 (DIS-Norge) Framfinning og smoking i Digítalarkivet av
Anette Skogseth Clausen.

DIS-Play 2005:4 (DIS-Öst) Dubbletter i
persondatabaser för släktforskare av Jan

Wallin.
JLS-Nytt 2005:4 (Jämtlands läns släkt-

forskare) Släktforskning i Kanada - dröm
eller mardröm? av Björn Nilsson.
Medlemsblad 2006:l (Alingsås Släktforskare) Så använder du datorn till dina

Gåsbom.

fotografer av Charlotte Börjesson.

Släkt-Trädet 2005:4 (Nordvärmlands
Släktforskarförening) Värmlänningar i
Undersöker 1886-1894. Efterlysning avseende Oloflönsson f I 852 norra Finn-

Medlemsblad 2006:l (Nordanstigs Bygd
och Släktband Forskarförening) Att gifta
sig var inte enkelt - heller icke att skiljas.
Födelse, dop, faderskap, adoption av
Hedvig Ohlsson.
Rotposten 2005:4 (Jönköpingsbygdens

skoga.
Släkt och Hävd 2003:3-4 (Genealogiska
Föreningen) Kompletteringar och rättel-

martensol@hormail. com

Långserud och d 1953 i Superior. Johannes Nilsson Hagberg f 1846 i Sillerud, g
1873 m Anna Stina Jansdotter f 1854 i

Släktforskaren nr97 (Västerbergslagens
Släktforskare) Ar tavla för Eric Wilhelm
Bergman född 1800 i Grangärde,

mark.

Jag undrar om jag kan få denna ar tavla
publicerad i VärmlandsAnor? Då kanske
jag kan få lite ler uppgifter. Jag bor i
Uppsala och har svårt att forska på min
mors värmlandssläkt. Anders Potter Wikström är min mors morfar.

Släkthistoriskt Forum 2005:5 (Sveriges
Släktforskarförbund) Tid är pengar men
hur mycket är klockan? av Bi/gifta Rosengren. Stora stygga vargen av Början
Hedenberg. Find USA - släktforskning i
nutid av Ted Rosvall
Släkttavlan nr 44 (Staffanstorps Släktforskarförening) De äldsta svenska
kyrkoböckema är från l 600-talets början
av Arvid Wannerdt.

Värmlands Rötter

Genealogiska Förening) Emigrantforsk-

Släktforskning i
Värmland på internet

ser: änkan Catharina Moberg f 1733 i
Småland levde 1815 som nådehjon på

ning - tips och råd av Eva Dahlberg.
Slekt og data 2005:3 (DIS-Norge) Navn

www.genealogi.selvarmland

Björnö i Gillberga.

i Norge - en historisk oversikt.
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Ar tavla från
östra Värmland
Hemman Berggren var min farfars ar. Han
föddes som nummer fem av åtta syskon.
Endast två av familjens bar - Herman
och den yngre broder Otto Emanuel överlevde småbarns-åldem.
Herman gifte sig 1891 med Emma
Christina Nilsdotter från Brattfors. De
ack tre barn, två söner och en dotter.
Christina hade även en dotter sedan tidigare, som hon fått som ogift piga.
Herman arbetade som gjuteriarbetare
och bodde under hela sin levnad i Filipstad.

Uppgifterna i antavlan har jag till största
delen hämtat ur de mikroﬁlmade kyrkböckerna från SVAR, samt Genline. Jag
har gått igenom åtskilliga husfOrhörslängder, samt en el del födelse- vigsel- och
dödböcker. Vissa uppgifter om släktskap

har jag kunnat få bekräftade i bouppteckningar. Tyvärr saknas bouppteckningar i väldigt hög utsträckning, vilket ställer till lite problem när kyrkböckerna är ofullständiga och otydliga
ifråga om släktskapsrelationer.
Kyrkböckerna, som hittills varit mina
huvudsakliga källor, ger ju inte mycket
"kött på benen" om hur människorna
levde och hade det. Men visst kan man
ändå läsa en hel del "mellan raderna" och
där av ana hur livet tedde sig för många
av dem. Ibland hittar man anteckningar
"i kanten" av lite mer "dramatisk" karaktär, t ex:
Om Nils Larsson Bonde (nr 6). I
husförhörs längden Fernebo AI:20c,
1846-1850 kan man läsa att han stod anklagad för slagsmål vid Bergtingsrätten
23 april 1846. Var Nils en bråkstake och/

eller var det intag av alltför mycket alkoholhaltiga drycker som ställde till det?

Nils gick en våldsam död till mötes. I
dödboken (Filipstad F:4, 1847) står att
han blev "ihjälslagen i grufvan", och i
husförhörs längden (samma som ovan)
Anns noteringen "ihjälslagen genom fall
i gruvan 3/6 -47". Helt visst var gruvarbetet på denna tid en mycket farofylld
syssla och arbetsmiljön var nog för det
mesta rent livsfarlig och ytterst ohälso-

sam.
Om Jonas Jonsson (nr 26), vars ena
bar Sigrid, född 1780, fick en mycket
tragisk död. I dödboken (Lungsund (C:4,
1783) står: "Jonas Jonssons dotter Sigrid,
illa bränd på mage, lår och armar af en
genom våda kullstött sjudande gryta. .."
Hon avled efter 15 dygn, 2 år gammal.
Även i husförhörslängden (AI:5, 17781784, Lungsund) finns händelsen beskriven: "Sigrid, f. 1780, afsomnad april 1783
av en vådlig händelse, helbränd af en
stekgryta". Jonas miste två barn till
samma år, samt ytterligare ett barn i j a -

nuari 1784.
Ibland stöter man på oväntade saker
av annat slag. l Mats Johanssons (nr 62
och nr 63) familj hittade jag till min fOrvåning en präst. (Det är inte vad man väntar sig bland torpare, gruv-drängar och
enklare bergsmän på 1700-talet). Det var
sonen Mats (Mattias), f. 1740 som av skäl,
som jag undrar mycket över, fick gå en
utbildning vid Filipstads skola. 1762 flyttade han enligt husförhörs längden
(Kroppa Al:3, 1759-1772) till Karlstad,
förmodligen air vidare studier. Mattias
tog sig efternamnet Backelin (med tydlig
koppling till torpstället som familjen
bodde på - Backa). Mattias Backelin gifte
sig med kyrkoherdedottern Maria
Dorothea Dahlberg. Mattias var präst i

/

Nr 122

bland annat Nordmark.
Som synes har antavlan en hel del
luckor. För lera av dem har jag hypoteser om tänkbara föräldrar och jag delar
gärna med mig av mina funderingar, som
är följande:
Maria Olsdotters (nr 23) föräldrar
skulle eventuellt kunna vara bergsmannen
Olof Larsson och hans hustru Stina
Olsdotter i Born (Fämebo).
I vigselboken står att Potter Persson

(nr 24) kom från Åsjöhult (Bjurtjärn), och
då ligger Per Johansson och hustrun Annika Nilsdotter bra till som tänkbara töräldrar.
Mangla Oloßdotrers (nr 25) moder
Anns inte angiven i dopboken, och fader
Olof Olofsson hade er än en hustru. Det
mest troliga är att Mangla Jonsdotter är
den rätta modem.
Jonas Jonssons (nr 26) föräldrar är
med stor sannolikhet Jon Persson och
Sigrid Håkansson i Lillebäck, Lungsund.
Anders Andersson (nr 30) har enligt
vissa källor sitt ursprung i Vise och då är
det möjligt att det är Anders Ersson och
Maria Pärsdotter i Hulteby (Vise) som
är hans föräldrar.
Fortsatt forskning får utvisa om teorierna ovan stämmer.
Britt-Marie Gerdin

Gnejsstigen 4
196 33 Kungsängen

www.genealogi.selvarmland
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ßoktips
Frykerud IV
En kommun i hundra år
Utgiven av Stiftelsen Frykeruds historia. 302 sidor, illustrerad. ISBN 91-6316087-0. Tryckt av City Tryck i Karlstad
2004. Pris 250 kronor (+ ev. porto). Beställes från Inge ryl in, tel 0554-21072,
Irene Fager, 0554-15098 eller Kerstin
Wallin, 0554-17023. Även del l-lll kan
köpas. Böckerna Anns även till försäljning på biblioteken i Fagerås, Boda
och Kil.

1984 ut kom den första boken om
Frykerud. Innan dess fanns det inte
mycket skrivet om socknen, men det har
tagits igen under de senaste 20 åren. Del
II kom 1988 och del III 1995. Nu har trilogin böcker blivit en kvartett, nä den
fjärde och förmodligen sista delen ut kom
i december 2004. Genom detta ploj ek har
Frykerud fått en av Värmlands mest omfattande sockenskildringar - endast Frej
Alsterlinds fem böcker om grannsocknen
Stora Kil överträffar Frykerudsböckerna.
Del IV har undertiteln "En kommun i
hundra år". Företalet inleds med orden
"Frykerud var namnet på en socken och
senare kommun i Kils härad i Värmland"
Att tala om sin hemsocken i imperfekt
känns ledsamt och jag Förstår inte riktigt
syftet. Frykerud är inte längre en egen
kommun, därom råder inga tvivel. Att det
inte längre skulle vara en socken verkar
på mig som ett alltför pessimistiskt och
historielöst påstående. Dessutom är ju
ännu Frykerud en kyrklig församling och
därmed också en enhet i folkbokfOringssammanhang.
Nog om detta. Innehållet i denna del
är mycket blandat även om det mesta
handlar om 1900-talet. Den längsta artikeln är Inge Nylins grundliga historik över
Frykeruds kommun 1863- l 970. Förutom
en historisk berättelse så presenteras
också samtliga förtroendevalda i kommu-
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rens historia. Många av artiklarna är annars personliga minnesbilder från olika
tidevarv och sammanhang, mest från
1900-talets första del. Sedermera
missionspastorn Sten Sandström ger ett
utdrag ur sina memoarer med minnen från

barndomens Frykerud. Idrotten i Fagerås
BK och Frykåsens BK får sin skildring.
Ett annat tema är emigrationen. Där
blandas personliga emigrantminnen och
Amerikabrev med allmänna Översikter i
ämnet. Den mest kände Frykerudsättlingen i Amerika var utan tvekan den i
September 2005 avlidne ordföranden i
USA:s högsta domstol, William H.
Rehnquist, som besökte Frykerud när han
utnämndes till Årets Svenskamerikan
2003. Han Anns på bild i denna bok. Men
i detta sammanhang är andra amerikafarare som får sin historia skriven, som Henning Folke Svensson från Lilla Rudstad,
Erik Sellvin från Gönäs och Martina Johnson alias Oskar Där Nole i Gassebol.
För egen del så gladde jag mig särskilt
åt att läsa signaturen Elmas artikel från
NWT 1966 om min släkting Edith Edman
från Gunnarskog och hennes tid som föreståndare på Tröstads ålderdomshem.
Det är över huvud taget många namn
som timrar förbi på ett eller aNnat sätt,
och glädjande nog så Anns det ett personregister men också sak- och ortregister!
Tack för dessa!
Om nu baksidestexten stämmer och
detta är den sista boken i serien
(Algutsboda i Småland har producerat
mer än ett dussin böcker...) så får vi lyckönska Frykerudsborna till den fina bokserien och tacka Stiftelsen Frykeruds historia och de olika författarna för deras
insatser. Hade jag fått önskat något kring
böckerna så menar jag att man borde genomfört en hårdare redigering av materialet och mer av systematik. Nu spretar
artiklarna åt olika håll, där det i böckerna
finns både mycket personliga. korta artiklar, likväl som Christina Dalhedes två

vetenskapliga artiklar som vardera tar upp

halva delarna II och I l . Jag vilt ändå lyra
fram de ana personteckningarna i del IV
som särskilt läsvärda. Böcker är förstås
oumbärliga fOr alla med rötter i bygden
och kan självfallet läsas med behållning
av alla med en allmänt värmlandsintresse.
Carl-Johan Larsson

Bengt Stjernlöf

Transporter
pa Klarälven
o

Pråmdragare, rallkuskar och ångbåtskaptener. Promatec, Hammarö 2005.
448 sidor. ISBN 91-631-7561-4. Pris
450 kronor. Säljes av Promatec, Götetorpsvägen 84, 663 40 Hammarö, tel.
054-524874 eller fax 054-524582, epost info@promatec.se. Mer information om boken finns på hemsidan
www.promatec.se

2002 ut kom boken Innan tystnaden.
Sqernsfors bruk och samhälle I800-

1900. Det är en omfattande och mycket
intressant beskrivning av ett värmländskt

bruksamhälle i skarven mellan den gamla
tidens järnbruk och den nya tidens storindustri.
Nu slår Bengt Stjemlöftill igen! Denna
gång handlar det om Klarälvens transporthistoria. På Värmlands pulsåder och dess
biﬂöden utfördes i nära 300 år ett om fattande arbete med att transporterajäm- och
sågverksprodukter. Vid varje fors ack
godset lastas ur för hand, bäras eller köras till bredsidan för att därifrån föras vidare i nya båtar.
När man nådde utskeppningshamnama
Karlstad och Skoghall kunde man i något
fall ha gjort inte mindre än 16 sådana passager. Det slitsamma arbetet påverkade
människors liv på ett påtagligt sätt genom
att det skapade sådana yrken som pråmdragare och rallkuskar. När järnvägarna
kom på 1870-talet och under följande

r
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decennier avvecklades dessa transportsystem och idag finns få spår kvar att se i
landskapet.

Men i arkiven Anns det många spår,
och det är med hjälp av arkiven som Bengt
Stjernlöf har kunnat skriva Klarälvens
transporthistoria. Många hyllmeter av
bruksböcker på Värmlandsarkiv har varit huvudkällan, kompletterat med andra
arkivkällor men också av litteratur. Det
ligger en imponerande forskningsinsats
bakom den färdiga boken. Om transporterna i sig har märkvärdigt lite skrivits tidigare, så Bengt Stjemlöfs bok kommer
säkerligen att bli standardverket inom
området. Att njuta verket i mindre portioner är nog att föredra framför att läsa från
pärm till pärm.
Efter att ha beskrivit hur transportbehovet uppkom inom jämhanteringen och
skogsindustrin så skildras utvecklingen i
geograñsk ordning med början vid Vänern och slut vid Letafors bruk vid

Fikaträffen den 17 januari
Soldatforskning var temat vid det nya
årets första fikaträff. Ett 40-tal medlem-

mar hade kommit samman på Arkivcentrum för att lyssna till Sven-Åke
Modin som berättade engagerat om de
värmländska soldaterna. Själv trodde jag
att jag visste allt som rörde gamla tiders
soldater, men ack vad jag bedrog mig. Här
följer några nyttiga axplock som jag noterade.
Sverige var ensamt i Europa om att ha
indela soldater. Men indelningsverket är
egentligen ingen svensk uppfinning. På
600-talet hade Kina en indelt armé på en
miljon man, var och en med ett torp, det
vilt säga i deras fall en liten risker.
I det äldre indelningsverket hade
kompanierna namn etter kompanichefen.
Det var bara den ena bataljonen av
Närke-Värmlands regemente som drog ut
med Karl XII till Ryssland och kontinenten. Den andra bataljonen stod kvar i
Värmland för att försvara gränsen mot
Norge. Danskarna hade ju den fula ovanan att beordra norrmännen att anfalla

Letälven i Södra Finnskoga socken som
blev Värmlands nordligaste järnbruk.
Trots de mycket

besvärliga

trans-

portförhållandena där produkterna ack
fraktas nästan en mil till Vingäng där de
kunde lastas på pråmar så kunde Letafors

överleva från 1729 till 1871.
På vägen mellan Skoghall och Letafors passeras platser som Forshaga, Dej efors, Ransäter, Munkfors och Uddeholm
och vid biﬂödena finns bruken vid Örtensjöarna och Uv ån. Klarälvens transporthistoria blir också en värmländsk industrihistoria! Jag känner inte till någon liknande bok som på ett så pedagogiskt sätt
redovisar de industriella verksamheterna
i Klarälvdalen.
Transportlösningarna har varierat på
de olika platserna. Pråmar och bogserbåtar har varit ett självklart val på älvens
lugna platser. Vid forsarna anlades ofta
rallbanor, dvs järnvägar med hästar som
dragkraft. En originell lösning på transportproblemet

var Uddeholmsbolagets

ånghäst, ett landsvägslokomotiv som inköptes från England och som var tänkt
att sättas i tjänst på den nio kilometer
långa sträckan mellan Sandsjöbryggan
och Motjärnshyttan. Det ansågs för dyrt
att bygga en riktig järnväg på sträckan.
Ånghästen användes dock endast under
tre säsonger 1862-64. I slutet av 1870talet flyttades den till Edebäck där den
brukades som stationär ångmaskin. Idag
finns den på Hagfors järnvägs- och
industrimuseum.

förflyttade sig till häst, men när det drog
ihop sig till strid så satt han av. Ståndsdragoner rekryterades av ståndspersoner
det vilt säga sådana medborgare som inte
var bönder.
I filmer och berättelser får man det
intrycket att den indelte soldaten gick till
fots till regementsmötena, men så var det
inte. Han skjutsades till mötet av bönder
i enlighet med ett system som Karl XI
organiserade.

Furir var ett befäl som ansvarade för
anskaffning av proviant till soldater och
hästar.

Det var inte bara soldater som omfattades av indelningsverket. Hejderidare och
kustridare var t ex också indela.
Vill man veta mer om militära anfader
så bör man besöka Krigsarkivet. Men
beställ i så fall forskarplats på telefon i
förväg. Och tala gärna om vad det är du
vilt se på, för mycket arkivmaterial ligger i depåer utanför Stockholm och tar
därför en viss tid att plocka fram. Ta helst
inte med bilen till arkivet. Förutom bil-

Sverige i ryggen när svenskarna var upptagna på annat håll.

tull så kostar parkeringsplatsen 30 kr/tim !

Dragon var en beriden infanterist. Han

Lars Gunnar Sonder

Boken är försedd med ett 80-tal fotograﬁer men eftersom de verksamheter
som skildras huvudsakligen ägt rum vOre
den tid då man fotograferade industriverksamheter så Anns det också drygt 60 kartor, ritningar och diagram som på ett foredömligt pedagogiskt sätt visar de olika
platser, som bruk och transportplatser. Det
finns självfallet också ort- och personregister.
Som vanligt nä Anita Stjernlöf-Lund
har formgivit en bok så har det också blivit en både vacker och läsvänlig produkt.
För att vara en så vacker bok så har det
dock blivit överraskande många korrekturfel.

För sin förra bok ack Bengt Stjernlöf
mycket beröm, och han har också prisbelönats för sits lokalhistoriska författarskap. Denna bok skapar förståelse för en
svunnen historisk epok och skapar intresse fOr ett industrihistoriskt kulturarv
som annars riskerade att glömmas bort.
Transporter på Klarälven är av största
intresse för alla som intresserar sig för
värmländsk historia. Boken kan också
användas som inspiration för forskare
som funderar på att publicera sina resultat för en vidare krets.

1

Carl-Johan Ivarsson
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Yïll ANOR SÖKES Mr vi emo! lågor om anor och ättlingar ﬁån
alla, som är medlemmar i en slâk(forskarf?ir0níng

788. Jag söker upplysningar om en Sven
Persson från Sunne, född ca 1735. Hans
öden och äventyr från vigsel 26/12 1755
och framåt har jag väl dokumenterat, likaledes har hans föräldrars namn, Per
Jonsson och Merit Svensdotter, veriﬁerat i en dopattest från Sunne församling,

Huseby by. Källa: Dopbok 1721-1736
(Genline 527.47.100 100). Går man sedan
in på husförhör 1729-1735 för Sunne,
Al:3, hittar man en anteckning på sidan
47 (Huseby) om Per Jonsson och Marit
Svensdotter, som strukits och noterats "i

nycken på. Om ni på något sätt kan hjälpa
mig med upplysningar om vad som hände
med dem blir jag mycket tacksam. Antagligen kan jag stryka dem men så länge
jag inte vet finns misstanken om att det är
just där jag har mina värmlandska anor.
De jag söker är Lisken Svensdotter
och sonen, Jonas Nilsson. Maken Nils
Håkansson dog år 1775, tror jag. Detta
har jag hittat i Ha fOr Östra Ãmtervik

1774-1780, de bodde då i Boberg men
stryks där. Det står något I vänsterkanten
som jag inte kan tyda. Gid.nr är

a) Ester Elof oro Svensson, født l l .

mars 1890 i Kristinehamn, Sverige. Hun
bl opptatt som medlem i Molde den 2
mars 1924 og var da gir med Theodor
Hoel fra Norge. Hennes yrke var trise på
fege i innenriksfart. I Molde brukte hun
lift forskjellige varianter av fomavnet,
Ester Elonora, Elleonora eller bare Nora.
Hun döde den 28 mai 1971. Dette er alt
av opplysninger som er å finne, hun har
ikke etterkommere.
b) Lovíse Charlotte Sødergren født

Ulf Göransson

Ingvar Hansson

Hå lsjögafan 7

Giss labacken 13,

1896 i Vesterbotten, Sverige. Hun var
enke da hun ble medlem i Malde den 2
november 1924. Hun döde i Malde den
11 mai 1927. Hennes yrke var fabrikkarbeider på ullvarefabrikk.
Jeg har strevd ler ge med å finne
opplysninger om diss to kvinnene og
hoper at Dere kan hjelpe meg lift videre.
Enhver upplysning er interessant.
Imøteser Deres tilbakemelding med den

217 66 Malmö
tel 040-13 66 28

446 40 Skepplanda

alter störste interesse.

ugj270b@tnínet.se

ingvor.hansson@spray.se

Askirsby". Men utöver dessa två noteringar har jag inte hittat någonting om
föräldrarna, varken tidigare eller senare,
varken i Huseby eller i Askersby. Varifrån kommer de och vart har de tagit vägen?

551.15.73200.
Jag har efterlyst uppgifter om dem i
Anbytarforum, men utan resultat. Nu står
mitt hopp till att någon hos er läser min
efterlysning och kan hjälpa mig. Jag
skulle bli evigt tacksam.

Tel 0303-33 88 65.
Frank Gerald Lien
Tuesenvegen 1
6421 Molde, Norge

789. Jag har i många år letat efter två personers härkomst. De heter Jonas Nilsson
och Maria Svensdotter

tel dagtid: 71 11 50 02 /907 56 407

och de gifter

tel kveldstid: 712 44640 / 9 0 7 56 417
fgl@mkp.no

sig med varandra i Hogdal (0) år 1791.
Maria är född 1768 och Jonas 1772. I alla

handlingar jag har undersökt står det att
de kommer från Värmland, och årtalet

de är födda men inga födelsedatum. Jag
har letat efter dem i Family Search, för
att genom uteslutningsmetoden försöka
ringa in dem. Men det är svårt! ! I alla fall
har jag hittat två personer som jag blev

790. I forbi födelse med en historild< for
Metodistkirken i Malde saker jeg nærmere opplysninger om to kvinner som ble
medlem av kirken i Molde, og hoper på
Deres hjelp til å Anne nærmere opplysninger om:

791. Jag söker alla slags upplysningar om
Britta Christina Malmberg, född 14/7

1729 i Sommerstad, Vis rum, död 11/7
1795 i Lillevi, Djursdala (Småland), gift
med klockaren Jonas Wilén i Djursdala,
samt hennes föräldrar länsmannen Johan

Malmberg och hans hustru Brita Christina Yngel.
Bo Persson

I
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Kons istoriegatan 19 A, 2 ha
582 34 Linköping

Släktforskarföreningen för dig
med rötter i Värmland

bo.persson@vísit.se
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792. Min farfar AdolfLagerqvist f 20/ I 1
1880 i Östra Ämtervik hade en oäkta son
som var konstnär. Närjag var liten pojke

i slutet av 1950-talet besökte familjen och
min farmor Rottneros där nämnde son
ställde ut. Min farfar var då död. Det var
känt i familjen och farfar hade erkänt faderskapet, men ingen nämnde sonens
namn. Jag undrar om det finns någon som
har uppgifter om honom?
Min farfar Adolf Lagerqvist var urmakare liksom sin ar. Han flyttade till Gävle
och give sig med Kristina Hellman, min
farmor. Adolfs ar hette Anders Gustaf

Lagerqvist och var född i Ölme 25/2 1849
sch hans mor hette Maria Jonasdotter

f 18/9 1844 i Östra Ämtervik.
Anders Lagerqvist
ﬁlllbomsgatan 28

802 51 Gävle
tel 026-62 30 44
kerstinlagerqvist@hofmail.com

793. Min oldefar Nils Andersson som
kom fra Västra Fågelvik var en av 8
søsken. Han bosatte seg i Fredrikstad
h o r han fikk min bestemor Elise Andersen i 1869. Senere emigrera han il
Amerika. Nils var gir med min oldemor
Kristine Andersdotter født I 835 eller noe
senere.
Kristi f e var svensk kanske fra Västra
Fågelvik? Hvem var hun? Nils var en av
8 søsken, deras far hette Anders
Svensson, född 1803. Slekten har bodd i
Västra Fågelvik helt il OLOF 1685. Nils
og Kristine (Chrestin?) ﬂyttet til Fredrikstad/Norge ca.1865.
Jan Bjørnstad
ørnevn.18
N-1476 Rasta

tel 0047+ 67 90 49 74
janbj3@online.no

Vå

p g

Släktforskningens dag med Årsmöte
Lördag 18 mars kl 10.00
Arkivcentrum i Karlstad.
Släktforskningens dag aras över hela landet denna dag. Vår förening arrangerar den tillsammans med Arkivcentrum. Forskarsalen
hålls öppen kl 10-14 varvid föreningsfunktionärer hjälper nybörjare att komma
igång med släktforskning, besvarar frågor mm.
Årsmötet börjar kl 13.00 med sedvanliga förhandlingar, se kallelse sid 3.
Därefter föreläser författaren och arkivarien Karin Edvall om Kvinnoöden och
kvinnors villkor under I 700- och 1800-talen.

Gränsträff med østfold Historielag
Lördag 25 mars kl I 1.00
Marker Rådhus i Örje.
Föredrag av arkivarie Per-øivind Sandberg från Statsarkivet i Hamar om
Kílder ri/ personalhístoriskforskningfor svensk-norske grenseboere.
Föranmälan till Lars-Gunnar Sander (tel 054-872754) som ordnar samåkning.

Fikaträff
Tisdag 11 april kl 19.00
Bror Almquist-salen, Arkivcentrum i Karlstad
Tema: Vad jag funnit på Internet.
Vi träffas och får information om det senaste samt ägnar OSS åt ar byten och
pratar om vår egen släktforskning. Medtag eget fika!

Besök på Karlstads västra
och östra kyrkogårdar
Tisdag 9 maj.
Samling på Västra kyrkogården vid META kl 18.00.
Kyrkogârdsvandring med Pelle Norelius som visar intressanta gravvårdar.
Ordf redogör kort för Släktforskarförbundets inventering av gravstenar.
Om du har något att berätta om en viss grav, ring P Norelius 054-189654, så
lägger han in den i promenadslingan.
l händelse av dåligt väder kan träffen inställas.
Ring i så fall och kolla med ordf, tel 054-872754 eller 070-6348187.
Litteraturtips: Gamla /çvrkogården i Karlstad av Nils Folke Bergqvist.

Medlemsservice och rådgivning
Varje torsdag under våren kl 16-20 Anns en erfaren släktforskare från föreningen på plats i Arkivcentrums forskarsal (läsapparat 20) för att besvara frågor
och hjälpa till med problemlösning. Nybörjare får hjälp med att komma igång
med sin forskning.
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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 I0% 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, övrigafaktureras. Egna publikationer kan även köpas direkt hos föreningens sekreterare. W rekommenderar beställning via brev till sekreteraren eller e-post till vsfj@telia.com. Wd slutﬂirsäßning kan dröjsmål uppstå under trycktiden.
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Gunnarskog

Framtidshuset i Sàﬂle/Reliken

Carl-Johan Ivarsson

Födde 1692-1835 ...................
Födde 1836-1920 ...................
Vigde 1692-1920 ....................
Döde 1689-1920 .....................

SLÃKIFJRQ7/<«1RFáåEn/ne
I 11

225-- *
225:- *
150-- *
190:-

Vigde 1688-1920 .................... 225:- *
Födde 1688-1799 ................... 225:- *
Födde 1800-1842 ................... 225:- *
225:- *
Födde 1843-1871
Födde 1872-1920 ................... 225:- *
Döde 1688-1843 ..................... 225:- *
Döde 1844-1920 ..................... 225:- *

*

Brunskog

Boställen i
Säffle kommun

Rolf Brodin
Husförhör 1760-1763 ..............

Huggenäs

Sven I-Iaage

.Födde 1688-1815 .................... 275:- *
Födde 1816-1865 .................... 275:- *

Sven Johansson, Sàﬂle.
En förteckning över boställen,

Födde 1866-1930

275:- *

såsom gårdar, torp, backstugor,

Vigde 1691-1930

225:- *

villor och andra boningshus,
lanthandlar samt kyrkor, missionshus, skolor, kvarnar, sågar m.m.

som Anns och har funnits i
socknarna. Över 7000 namn.
Finns nu utgiven på CD-skiva i
Excelformat. Därmed upphör
försäljningen av den tryckta
versionen

Framlidshuset i Sàfﬂe/Reliken

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

Eks härad

Kila

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

Gunnar Jonsson

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

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

Eskilsäter

Lysvik

Vigde 1688-1920 .................... 100:- *
Döde 1688-1920 ..................... 12s-- *

Fb, vb, db 1692-1793
tb, vb, db 1793-1821

Fryksände

Millesvik

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

Pris 90:-

Arne och Morra Linnarud

Arbetsmarknadsprojektet

Knut Malmström

Gïßgïflßr

ack

amt/frﬁßr
Bogen
Carl-Johan Ivarsson

Fb, Vb, Db 1850-1920 ........... 225:- *

Botilsäter
Arbetsmarknadsprojektet

Credo

Födde 1707-1765

Glava
Arbetsmarknadsprojekt i Arvika
220:-

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

*
*
220:220:- *
175:- *
240:- *

Utnyttja din medlemsrabatt!

Cresco

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

225:- *

Norra Råda
Mars Hellgren
Födde 1725-1769 ................... 140:- *

Ny
i

Medlemmar får I0% rabatt på alla publikationer som ges ut av föreningen,
markerade med
4
*.

Födde 1721-1920 ................... 225:- *
Vigde 1721-1920 ................. . . . 110:- *
Döde 1721-1920 .. .. .............. . .. 150:- *
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Framtidshuset i Sàﬂle/Reliken

Arbefsmarknadsprojekt í Arvika
Födde 1688-1840 .................... 200:- *
Födde 1841-1920 .................... 200:- *
Vigde 1688-1920 ..................... 145-- *
Döde 1688-1920 ...................... 190:- *
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Stav fäs

Ölserud

Jan Thimberg

A rbelsmarknadsprojektet

Födde 1687-1775 ...................
Födde 1776-1850 ...................
Födde 1851-1920 ...................
Vigde 1687-1920 ....................
Döde 1687-1820 .....................

Döde 1821-1920 .....................

170:- *
200-- *
225:- *
225-- *
225-- *
225:- *
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Axel Em. Löf
Nytryck från 1997. Huvuddelen av materialet utgörs av Ölme härads don bok.
Dessutom Anns ett par protokoll från
Vis rum och Färnebo härader, Va rums
kyrkobok fOr tiden 1645-50, en mantalslängd för Ölme och Vakuum 1642 mm.

Östmark
Kerstin Risberg

Margit Olsson och Arne Línnarud

Ortregister

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

Gunnar Jonsson

300:300:300:350:-

I

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

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

Sunne

Ölme Härads Don bok
1629 1650

Credo

*

Härad. 234 sid, person och sakregister.
............................................. 200:- *

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

Wermlandsslegten Ekelund
Leif Robertson 2003.

Värmländska Antavlor 1-50

Södra Ny
Frwntidshuset i Sâjﬁle/Relíken

Födde 1738-82, 1823-1920
190:- *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vigde 1739-1920
110:- *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Döde 1739-1920
125:- *

Antavlor publicerade i VärmlandsAnor
1990-1997. ............................... 140:- *

Värmländska Antavlor 51-100

Kvarnarna vid Rottnafallen

Antavlor publicerade i VärmlandsAnor

Eric Sundell
Kvarnindustrins uppbyggnad från 1600-

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

1 9 9 7 - 2 0 0 4 . ..-.....*.. . > 4 . ......4..* . 9 0 : - *

Tveta
Fram fidshuset i Sälle/Relíken

Födde 1687-1829 ................... 165:- *
Födde 1830-1920 .................... 165:- *
Vigde 1730-1766, 1778-1920 • 100:- *
Döde 1687-1920 ...................... 170:- *

talet. Teknik. matning, kvarnbeskrivningar. Andra utgåvan 2003. I 10 sidor,
personregister. ......................... 110:- *

Arbetsvandringar Värmland
Härjedalen
under 1800-talet ...................... 100:- *
Roger Alderstrand

O

Torp och ödegårdar i
Huggenäs

ABF Härjedalen
I

Väse
Anette Carlsson och Sigvard Boström

Vigde 1683-1930 .................... 300:- *

"Slegtbeskrivning ö v e r Wermlandsslegten Ekelund och dess förgreningar
1500-2000". 411 sidor, $4, illustrerad,
personregister. .......................... 250:-*

Utförlig beskrivning
av materialet Anns på
VärmlandsRötter!

Gunnar Jonsson rn./l.
86 sidor $4 . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100:-

Torp och ödegårdar i Ölserud
Maj Olsson
58 sidor $4

Algs

ml.
...............................

*

Arbersmarknadsprojekt i Arvika

Födde 1688-1835 ...................
Födde 1836-1924 ...................
Vigde 1688-1920 ....................
Döde 1687-1920 .....................

225:- *
225:- *
125:160:-

*
*

Torp i Botilsäter

ešzïlßmïur

Britta Johansson

ml.

47 sidor $4 ................................

*

Anor och anekdoter
Det behövs fortfarande ler subskribenter för att tryckningen av del

Värmlands Släktforskarförenings jubileumsbok 2003. 25 författare skriver om
släktforskning och Värmland.
100:-

IV ( 1741 -1750) av Gunnar Almqvists
sammandrag av Ftjvksdals härads
don bok ska förverkligas. Den beräknas få samma omfång och utseende
som de föregående delarna.

Priset är 300 kr.

En kyrkoherdes vardag
Ekshärad 1700-1758
Mats Hellgren
Andreas och Bengt Píscator, kyrkoherdar,
har fört anteckningar om allt som tilldragit sig i prästgården. ................ 150:- *

Anmälan snarast till
Matts Nilsson.
Södra Ås,

Sven Johansson

686 96 Östra Ämtervik,

Över 7000 namn på herrgårdar, gårdar,

eller e-post:
lilian.mattsnilsson@swipnet.se

torp, backstugor och andra bostadshus.
CD-skiva Excelformat.
90°-

Boställen i Säffle kommun

Antavleblanketter

A3, 6 generationer, 5-pack .........
Nytt från VSF 1984-1991
el årgång...................................
VärmlandsAnor 1992-1998
per nummer ................................ 30:- *
hel årgång................................. 100:VärmlandsAnor 1999-2004
per nummer ................................ 40:- *
hel årgång ......... ......... ............... 120-VärmlandsAnor 2005per nummer ................................ 45:- *
hel årgång................................. 140:-

27
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Begränsad eftersändning
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SVERIGE

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:
Värmlands Släktforskarförening
c/0 Lars-Gunnar Sander
Norra Berghaget

Föreningsbrev

PORTO BETALT
I

667 32 FORSHAGA

-

-

KNAPPEN
Miljöcertifierad ISO 14001, Svanen licensierad

.

Box 51 15, 650 05 Karlstad
Te! 054-85 55 00 www.knappen.se
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