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Redaktörens ruta
Detta skrivs i valtider. Något som man slås av när man lyssnar på politiker av olika färg är: Hur mår egentligen Sverige?
Är kollapsen nära eller har vi det egentligen ganska bra?
Finns det olika verkligheter? Sanningen är väl, att tillvaron
är mer komplex än vad som någon politiker kan förmedla i
en politisk debatt, och att de flesta politiker egentligen vet
om detta.
Nog om politik, men man kan också ställa frågan: Hur mår
släktforskar-Sverige? Intresset för släktforskning synes vara
större än någonsin – men samtidigt meddelar flera föreningar
att de lägger ner och avvecklar sin verksamhet. Ingen vill
engagera sig i styrelsen, alltför få kommer på föreläsningar
och andra aktiviteter, ingen skickar in något till medlemstidningen. I år har föreningarna i Söderhamn och Gällivare
tagit ned skylten. Fler föreningar har allvarliga problem.
Nej, vi ser inga spår av kris i vår förening – inflödet av nya
medlemmar fortsätter, och vi möter många både genom våra
program, våra kurser och vår utåtriktade verksamhet. Vi har
också en god ekonomi, som ger trygghet för verksamheten.
Men allt kan bli bättre. Styrelsen vill gärna ha återkoppling
från er medlemmar – och jag som redaktör vill inget hellre
än att få respons från er som läser dessa rader.

Manusstopp för 2018:4 är 10 november 2018
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När Östervallskog fick sin stora träkyrka
av Carl-Johan Ivarsson
Östervallskogs socken är belägen
i Nordmarks härad invid norska
gränsen. Nuvarande kyrkplatsen
ligger endast 2 km från gränsen.
Bebyggelsen har utbrett sig omkring de vattendrag, vilkas medelpunkt är sjön Östen. Folkmängden
uppgick 1880 till 1171 personer.
Östervallskogs kyrkplats låg intill
1800-talets senare del i socknens
sydligaste hemman, vilket ”synes
ha varit mera med hänsyn till
prästens än församlingens bekvämlighet”. Kyrkan, som verkar ha
byggts 1639 av timmer, flyttades,
trots protester från hemmanen i
norr, 1820 till en ny plats ett litet
stycke söderut, torn och sakristia
tillbyggdes och kyrkan brädfodrades och målades. Bland den gamla
kyrkans inventarier kan nämnas
altartavlan från 1735 kompletterad
1821 av den lokale konstnären Olof
Persson i Kyrkobyn med en nedre
avdelning. I kyrkan fanns också
en predikstol från 1735 och en
dopfunt av täljsten från medeltiden.
Östervallskog var från medeltiden
ända till 1918 annexförsamling i
Holmedals pastorat, och blev sistnämnda år lagt till det nya Töcksmarks pastorat.

Byggd av misstag?
Kring Östervallskogs kyrka knyts
berättelsen – kanske kan den kal�las för vandringssägen? – kring
den som 1900-talets människor
uppfattade alltför stora kyrkan som
byggdes av misstag! Kyrkan hade
1200 sittplatser och orsaken till
detta skall ha varit att ”ritningarna
hade förbytts – eller att man, när
det gällde det troliga besökarantalet, hade uppgivit hela socknens
invånarantal”. Många besökare har
inte trott att man ritat så stora kyrkor för landsbygdssocknar under
1800-talet, utan att man förväxlat
ritningar ämnade för någon stads-

Östervallskogs gamla kyrka vid mitten av 1900-talet.
Foto: Runo Grolander/Vänersborgs museum

kyrka. Så har man t. ex. talat om
Högsäters stora kyrka på Dal, men
där kan konstateras att de ritningar
som följdes är ämnade för just
Högsäter, och dessutom fastställda
av konungen.
Vid sockenstämman i juni 1845 får
kyrkvärdarna uppdrag besiktiga
kyrkans bristfälligheter och uppge
förslag till erforderliga materialier
för en reparation. På hösten samma
år besvärar sig invånare i socknens
övre del till domkapitlet över beslutet om reparation av kyrkan. Mot
deras önskemål yttrar sig ordningsmannen Per Bengtsson i Kyrkobyn,
som menar att deras önskan om
att få kyrkan flyttad är ”mindre
insiktsfull”, genom att ”till så betydligt större belopp öka en så liten
och fattig församlings utgifter”.
En flyttning är onödig genom att
församlingen endast består av 174
matlag, minst hälften av dem ”dels
inhyses och torpare, dels ock ägare
av så små hemmansdelar, att de
lagligen icke kunna anses besuttne,
och vilka icke utan stor möda och
andras biträde kunna livnära sig”.
Enligt sockenstämmans protokoll,
författat av prosten N. L. Atterberg,
avvisades besvären enhälligt och

alla ställde sig bakom den ovannämnde ordningsman Bengtssons
skrivelse. Den som ville fullfölja
klagomålet ombads att anteckna
sig – men ingen, inte ens från det
avlägsna hemmanet Djurskog, dit
ingen väg finnes, antecknade sig,
konstaterar prosten i protokollet.
Således kunde försöket till flyttning
och nybygge 1845 avstyras av kyrkoherden och inflytelserika bönder
i socknens södra del. Nio år senare
synes vinden ha vänt. Prästen tillfrågade 1854 församlingsborna,
om ”bland församlingsboerne någon möjligtvis ansåge obilligt att
sådane hemmans åboer hädanefter
medelst kyrkas byggande i midten
af socknen, lindrades i afseende
på deras kyrkoväg, hellst de och
deras förfäder under århundradens
lopp med trötta steg vandrat denna
långa, serdeles före den ej längesedan upparbetade landsvägens
tillvaro, besvärliga väg till och från
Herrans hus” svarades enhälligt nej.
Per Bengtsson i Stommen (Kyrkobyn), samme man som hävdat
den gamla kyrkans förträfflighet
1845 och hans son Brynte Persson
i Bottner menade dock, trots att de
medgav billigheten i förslaget att
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och att över byggnadsmaterialiers framskaffande. Man beslutade också att ledamöterna
var för sig äger rösträtt för sitt
hemman, och vid lika röstetal
vinner den sidan som ordföranden biträder. Direktionen bestod av representanter för samtliga hemman med klockare A.
Östlund som ordförande.

Gamla kyrkan efter återplaceringen av Olof
Perssons altartavla. Foto: Ragnar Blomqvist/
Riksantikvarieämbetet

Laga syn på den gamla kyrkan hölls den 8 augusti 1856.
Kyrkan beskrivs som målad
med rödfärg, medan tornet var

Gamla kyrkan vid början av 1900-talet. Foto: Johan Brynolf Söderblom/Riksantikvarieämbetet

flytta kyrkan till socknens mitt, att
ett kyrkbygge och en ny begravningsplats skulle överstiga den lilla
(och underförstått fattiga) socknens
förmåga.
Samtliga övriga sockenmän var
dock ense om att en ny kyrka
skall byggas av trä vid Bön, mitt
i socknen, förutom Olof Andersson i Stommen, som ville bygga
av sten. Man kunde dock inte enas
om någon tidpunkt för bygget, men
en rad hemmans åbor ville snarast
möjligt starta bygget. Stämman
förblev vid detta beslut i november
1854 då några hade besvärat sig
över beslutet.
Man beslutade sig också samma
år för att bilda en kyrkobyggnadsdirektion, som fick befogenhet att
besluta om syn över gamla kyrkan,


tjärstruket. Storleken var 34 ¾ x 12
¾ alnar (20,5 x 7,5 m). Den kunde
inte på långt när ge utrymme för
socknens befolkning.
I kungligt brev till landshövdingen
i Värmlands län, undertecknat av
kronprinsregenten den 2 juli 1859
och i avskrift i kyrkobyggnadsdirektionens protokollsbok, gavs
Östervallskogs församling som
”utgjordes av endast 8 2/3 mantal
med i allmänhet tung jordmon och
en till största delen obemedlad
folkmängd” i nåder, som det heter,
rätt att istället för den föreslagna
kyrkan i tegel bygga av trä. Beslutet
gavs efter underdånigt utlåtande
av Överintendents-ämbetet. Den
beräknade kostnaden för bygget
kunde därvid sänkas från 38646
Rdr 50 öre riksmynt, till 28094 rdr

90 öre riksmynt. Således en ganska
betydlig kostnadsminskning.
1859 beslutades om framkörning
av sten till den nya kyrkans grund.
Stämman beslutade också att köpa
kyrktomten av Böns åbor för 1000
rdr. Detta beslut klandrades av
Boda och Stommen, som menade
att tomten blivit alltför högt betalad gentemot det gångbara priset
i hemmanet, och Stommens åbor
hade sedan urminnes tider upplåtit
kyrkplats utan ersättning och ville
därför ej delta i skyldigheterna för
bygget. Klagomålet avvisades
enhälligt eftersom man ansåg att
gamla kyrkplatsen varit hela socknens, och icke enbart hemmanet
Stommens egendom. Vid samma
stämma gavs klockare Östlund i
uppdrag att ”hos någon kunnig
person föranstalta förslagsritning
för en ny kyrka”.
En ritning av en upphovsman som
inte är omnämnd i källorna insändes från församlingen till myndigheterna i Stockholm. Där granskades ritningen av professorn och
riddaren Johan Adolf Hawerman på
Överintendentsämbetets uppdrag.
Han hade åtskilliga synpunkter och
upprättade då en helt ny ritning. I
sitt memorial menar han särskilt att
tornet inte bör sammanbyggas med
kyrkan eftersom ”klockringningen
verkar förstörande på kyrkobyggnaden”. Dessutom har han synpunkter
på korets anordning i den insända
ritningen som han inte anser vara
högtidlig nog. Hawermans förslag
har ett ”tempeltorn för kyrkans
högtidligare exterieur”.
Sockenmännen förklarade sig vid
en sockenstämma exakt ett år senare med förslaget vara ”fullkomligt nöjde”. Ritningen gillades av
konungen den 28 november 1861.
Johan Adolf Hawerman (18121885) hör till de mer anonyma
arkitekterna i sin generation. Hans
mest framträdande verk är en av
den svenska nyklassicismens verkliga huvudnummer, Härnösands
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domkyrka, som han ritade knappt
30 år gammal. Hawerman utvecklade sig senare från en traditionell
nyklassicism till att börja införliva
alltmera av gotikens formspråk i
sina kyrkobyggnader.
Man vidtog mått och steg för kyrkbygget, såsom att anlita en byggmästare, A. Nygren från Växvik i
Köla socken. Bygget påbörjades
tydligen 1863, men följande år
väcktes en fråga huruvida man
skulle fortsätta bygget trots svårigheter. Man beslutade att fortsätta bygget. En konflikt antyds
i protokollet, när Anders Olsson
i Bottner avsäger sig uppdraget
som uppsyningsman vid kyrkbygget efter ”skriftliga och muntliga
chikaner” från vissa sockenbor.
F.d. nämndemannen Erik Persson
i Amunderud erbjöds sysslan.
Kyrkobygget fortskred och synes
vara till huvudsak färdigt 1866.
Man beslutar 1865 att uppföra
predikstolen över altaret. Förslaget
var av den karaktären att det måste
godkännas av myndigheterna. Detta
föranleder en del skriftväxling mellan församlingen och Överintendentsämbetet. Församlingen menar
i en skrivelse till ämbetet att predikstolen med den placering vid norra

Johan Adolf
Hawermans
originalritningar till
Östervallskogs
nya kyrka i
församlingens
kyrkoarkiv, VA.

läktaren som finns på Hawermans
ritning skulle vara olämplig genom
att platsen är för mörk och genom
att åhörarna i halva kyrkan. Därför
ville församlingen ha predikstolen
placerad över altaret. Även domkapitlet biträdde församlingens önskan. Ämbetet överlämnade ärendet
till kyrkans arkitekt Johan Adolf
Hawerman, som gjorde två olika
alternativa förslag till placeringar
av predikstolen. Tyvärr saknas de
ritningar som Hawerman upprättat
i frågan både i Överintendentsämbetets arkiv och i församlingens
eget arkiv. Det ena förslaget skall
ha varit så okonventionellt att det
av Hawerman själv antogs vara
”ej överensstämmande med gamla
plägseder”. Det andra förslaget
med en placering bredvid altaret
var sannolikt det som utfördes.
Hawerman upprepar i sin skrivelse

argumenten mot att placera predikstolen över altaret: ”Den allmänna
pieteten vidhåller den åsikten att
altaret såsom varande kyrkans förnämsta helgedom bör vara fridlyst
från åtskilliga sådana föredrag
som kungörelsers uppläsande och
dylikt för religionen främmande,
hvartill ytterligare kan förutses
att predikantens placerande mitt
framom det stora korfönstret skulle
bli för församlingens synorgan
besvärande”.
Kyrkan stod färdig att tas i bruk
hösten 1868, men man beslutade
samma höst att de övre fönstren
skulle uppflyttas i enlighet med
ritningen. Arbetet skulle utföras
kommande sommar. Kyrkans invigning lät dock vänta på sig ända
till den 6 juli 1874, då denna förrättades av biskop C. H. Rundgren,
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assisterad av kyrkoherdarna Johan
Peter Höjer, Ölme, Erik Alfred
Unger, Holmedal, Jonas Bernhard
Unger, Kristinehamn och Carl
Samuel Nygren, Blomskog, samt
vice komminister Olof Persson,
Karlanda.

En utdragen process

Processen som ledde till kyrkbygget i Östervallskog är utdragen,
vilket kan förklaras med socknens
fattigdom och den konflikt som
fanns om var man skulle bygga.
Det börjar 1845, då bönder i övre
delen av socknen besvärar sig mot
beslutet att reparera den gamla
kyrkan. Deras besvär motarbetas
av ordningsmannen Per Bengtsson
i Kyrkobyn och understöds uppenbarligen av den stränge prosten
Atterberg. När hans efterträdare
Albrechtsson tillträder synes det
som om vinden vänder för kyrkbyggnadsivrarna, och även de
som tidigare försvarat den gamla
kyrkplatsen uttrycker förståelse för
att man skall bygga mitt i socknen.
Ganska snart råder enighet om att
man skall bygga i trä, även om det
finns önskemål om sten.
De tvister som dyker upp handlar
om och i så fall vad mycket som
skall betalas för kyrkplatsen, och
någon slags problem döljer sig bakom när uppsyningsmannen avsäger
sig sitt uppdrag på grund av ”skriftliga och muntliga chikaner”. Men
det finns inga överflödsproblem i
Östervallskog. Socknen består av
relativt jämbördiga bönder, och det
finns inga riktiga ståndspersoner.
Problemen gäller snarare att få
kyrkan färdig att tas i bruk. Det
dröjer också hela sex år mellan
ibruktagande och invigning.
Det finns inte heller någon aktör
som ivrar för kyrkans estetik, utan
önskemålet om altarpredikstol är
gemensamt och anonymt.

Ritningarna och verkligheten
Hur blev då resultatet i förhållande till Johan Adolf Hawermans


ritningar? Den fastställda ritningen
i Östervallskogs kyrkoarkiv visar
en träkyrka i nygotisk stil, med
bara timmerväggar, tvärskepp och
en takryttare utan synbar praktisk
funktion. Hawermans kyrka har
som nämnts ovan inget egentligt
torn, utan istället en tornliknande
”klockstapel” med mycket stora
strävpelare sammanbyggd med kyrkan med en smal gång. Förfarandet
kan tyda på att Hawerman inte haft
förtroendet med trä som byggnadsmaterial. Kyrkan har en rektangulär
smal sakristia. Interiören visar läktare på tre sidor, halvrund, sluten
altarring med central altartavla och
ett stort fönster i fonden. Väggarna
har dubbla fönsterrader. Enligt en
anteckning på ritningen rymmer
den 800 personer.
Den färdiga kyrkan skilde sig i
betydlig utsträckning från den
fastställda ritningen. Takryttaren
slopades, tornet byggdes vid kyrkan och förmodligen gjordes också
själva kyrkan större än ritningen, då
den skulle ursprungligen ha inrymt
1200 personer. Istället för de bara
timmerväggarna blev kyrkan istället brädfodrad och vitmålad. Blandningen av element från ritningen
med sådana traditionella drag
gjorde att kyrkan fick en egenartad
stil. Detta gällde också interiören
som fick läktare runt hela kyrkan,
predikstol i fonden, liknande den
modell som vid denna tid var vanlig
i frikyrkor, och pärlspont i väggar
och tak. Senare tycks kyrkan enligt
fotografi också ha fått två mycket
iögonenfallande värmeugnar.
Det finns ingenting i protokollen som förklarar dessa mycket
omfattande avvikelser från den
fastställda ritningen – en ritning
som så övertygande godkänts
även av Östervallskogs sockenbor.
Kanske kan det vara de små stegens
förändringar som gjort att slutresultatet blivit så förändrat? Det
bör betänkas att kyrkan byggdes
av en liten gränsförsamling, långt
ifrån både Stockholm och Karl-

stad, och att den på sitt sätt bar ett
mycket intressant vittnesbörd om
1800-talets kyrkobyggande och de
uppoffringar som säkerligen låg
bakom. Man kan säga att kyrkan
blev betydligt mer traditionell på
sitt vis än vad Hawerman tänkt
sig. De enda förändringar som
framskymtar i protokollen är önskemålet om altarpredikstol – som
förverkligades genom att predikstolen fanns vid fondläktaren,
samt att man beslutar sig för att
brädfodra kyrkan. Det synes inte
heller troligt att man påverkats av
frikyrkotemplen i Stockholm, som
så småningom blev stilbildande för
frikyrkor runtom i hela landet.
Det är helt enkelt för tidigt för det,
och dessutom var Överintendentsämbetets smakdomare mycket
kritiska mot sådana influenser.
Ritningarna är tydligt ämnade för
kyrkan, och antalet platser uppges
till 800. Frågan om förändringarna
i förhållande till ritningarna måste
med hänsyn till det källmaterial
som jag undersökt, måste tills vidare förbli obesvarad.
Under 1900-talet förändrades kyrkan genom att den gamla kyrkans
altartavla fick sin plats över altaret.
Altartavlan skärmade då av fönstret
i östväggen. Kyrkan restaurerades
1956, varvid en äldre predikstol
fick sin plats i kyrkan och kyrkorummets storlek minskades. Natten
till måndagen den 24 oktober 1983
brann kyrkan ner till grunden i ett
explosionsartat förlopp, som gjorde
det omöjligt att rädda några inventarier. Därmed förintades tråkigt
nog denna säregna kyrkobyggnad.
Den nya kyrka som byggdes blev
inte, som brukar vara fallet, en exakt kopia av sin föregångare, utan
ritades av arkitekten Janne Feldt i
en egendomlig blandstil med både
moderna och traditionella drag.
Den nya kyrkan invigdes den 22
december 1985 av biskop Sven
Ingebrand.
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Resan till Sverige
av Ragnar Johansson
År 1923 reste Erik och Anna Eriksson från USA till Sverige på besök.
Erik föddes 1875 på Erk-Persgården i Spelnäs, Sunne, utvandrade
till USA vid 20 års ålder och bosatte
sig i Chicago. Där träffade han
Anna och de gifte sig 1905. Anna
föddes 1882 i Chicago. Hennes
föräldrar, Gustaf och Anna Gallon
hade utvandrat från Bo församling i
Örebro län 1879. Under resan skrev
Anna många brev till döttrarna
Genevieve (17 år) och Eleanore
(11 år), som var kvar i USA. Hon
skrev dessutom en sammanfattning
av resan. I breven berättar Anna
om både stora och små händelser.
Breven finns bevarade och jag
har fått kopior på dem och sammanfattningen från James DeNaut,
min syssling och son till Eleanore.
Erik var min morfars bror. För Erik
blev det att komma tillbaka till sin
barndoms hembygd, att få träffa sin
mor, sina syskon och alla vänner
och för Anna att besöka släktingar
och få se en del av det Sverige, det
land som föräldrar och syskon en
gång lämnat.
Resan startade med tåg från Chicago fredagen den 1 juni 1923.
Första stoppet gjorde de i Niagara
Falls för att se på de berömda fallen. De fortsatte sen med tåg till
Boston i Massachusetts och såg
sig omkring på olika platser. Från
Boston tog de tåg till Providence
i Rhode Island och därifrån med
båt till New York dit de anlände på
morgonen måndagen den 4 juni. I
New York passade de på att se sig
omkring innan de gick ombord på
Cunardlinjens RMS Berengaria på
förmiddagen den 5 juni.
Färden över Atlanten tog drygt 7
dygn. Båten gick först till Cherbourg, Frankrike för att släppa av
och ta ombord passagerare innan
den gick till slutdestinationen Southampton, England. De kom i hamn

natten mellan den 11-12 juni.
På morgonen fortsatte de sen
till London och den 14 juni
tog de tåget till Hull för att
åka över till Sverige dit de
kom vid midnatt lördag den
16 juni.
Anna beskriver i sina brev
allt de upplevde på resan
över Atlanten. Hur vädret
var och vad de gjorde om
dagarna, vilken mat de fick
och vilka passagerare som
de blev bekanta med. Bland
Anna o Erik Eriksson 1923
annat träffade de på en man
och lade sig jämsides för att kunna
från Sverige som arbetade
för regeringen. Han hade varit assistera vid behov. Båten rullade
med om ett skeppsbrott många år nu från den ena sidan till den antidigare och hamnat i Shanghai. Nu dra. Det gick mycket höga vågor.
hade han kommit hela vägen från Efter 5 timmar hade besättningen
Kina tillsammans med sin hustru. lyckats laga motorn så att vi kunde
Hans fru var inte vit men inte hel- fortsätta resan. Om de inte hade
ler helkinesiska. Han tycker att lyckats få igång motorn kunde det
Kina är ett fint land. Nu hade han ha gått riktigt illa. Besättningen
ett års ledighet. De träffade även berättade att det varit mycket blåpå ett par från Australien som hade sigt väder i flera dagar. Det var två
varit på resa i tre månader och till- män från regeringen med på resan.
bringat sex veckor på havet. Till jul De hade varit på en fredskonferens
räknade de med att vara tillbaka i i London. Under resan mådde de
så dåligt att de tvingades ligga till
Australien.
sängs i två dagar. När vi kom till
Under resan över Atlanten hade det Göteborg meddelade de kaptenen
varit bra väder utan några stormar. att de skulle se till så att båten blev
Men resan över Nordsjön skulle inspekterad innan den fick lämna
visa sig bli värre.
I Hull klev de ombord på en av Wilsonlinjens båtar till Göteborg och
lämnade Hull på eftermiddagen.
Anna beskrev resan: ”Vi klev
ombord på ett ganska stort fartyg.
Rederiet hade ont om båtar så detta
är ett ombyggt lastfartyg. En riktig
skorv. Båten gick så sakta, knappt
6 knop i timmen, så vi undrade när
vi skulle vara framme i Göteborg?
Miljön ombord var inte trevlig
heller och det var för kallt för att
vistas på däck. Kl 16.30 på måndag stannade motorn. Vi låg och
drev och två fiskebåtar kom upp
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Sverige. Det var så härligt när vi
siktade land.”
Båten kom in till hamnen mitt i
natten och de låg kvar på båten tills
på morgonen. Efter frukost gick de
iland och stannade kvar i Göteborg
ett par dagar. De besökte bl.a. den
stora Jubileums-utställningen som
pågick där.
Tisdag den 19 juni fortsatte de resan
med tåg till Sunne. De kom fram så
sent på kvällen att de stannade på
hotell i Sunne över natten och på
morgonen tog de bil till Spelnäs.
På torsdag den 21 skriver Anna:
”Nu är vi i pappas hem. Det är en
underbar dag. Jag sitter ute och
torkar mitt hår. På sjön Fryken kan
man se några krusningar på vattenytan men igår låg den som en
spegel. Huset ligger en bit högre
än sjön så utsikten är fantastisk
och bergen ligger bakom oss. Tvärs
över sjön kan vi se hur körsbärsoch äppelträden blommar. Det
har varit en kall vår. Farmor är så
lycklig över att se oss och alla är
så vänliga mot oss. Vi har hälsat
på Eriks två systrar Helga och Johanna. De har bägge härliga barn,
knubbiga och ser bra ut. Till Helga
tog Erik och jag häst och vagn och
jag körde hästen hem tillbaka. Men
vägarna här i Sverige är verkligen
annorlunda. Erik och hans bror
Oskar har rest till Sunne. I kväll
skall vi ut på en båttur.”
De blev kvar i Spelnäs till torsdagen den 28 juni då de reste vidare
till Karlskoga för att hälsa på Eriks
syster Anna och hennes man Emil
Örn. Anna och Emil träffades i USA
men återvände till Sverige 1920. I
Karlskoga var det full fart. De fick
många besök och de hälsade också
i sin tur på många bekanta samt
gjorde en del utflykter. Emils bror
med dotter och son besökte dem.
Sonen lämnade senare på kvällen
Karlskoga för att åka till Chicago.
Anna skrev: ”Tidigt på torsdag
morgonen den 5 juli skjutsade


Mr. och Mrs. Shawe oss med
motorbåt till deras sommarställe.
Vi åkte på en smal älv fram till en
liten sjö. Det tog 1 och 1/2 timme.
De har ett trevlig litet trähus vid
stranden. Vid bryggan låg stenar
som naturligt bildar en trappa upp
till huset. Huset har en veranda,
gröna fönsterluckor, kokvrå och ett
stort rum. Allt var så välplanerat.
Även en grammofon hade de. På
tomten fanns det, flaggstång med
den svenska flaggan och ett bord
med bänkar där vi senare blev
serverade kaffe. När vi kom fram
så fick vi frukost. Efter lunchen
åkte vi på sjön till en damm och
ett vattenfall där det fanns en såg
och en kvarn som fortfarande var i
bruk. Vi besökte en plats där kung
Karl IX hade skurit in sina initialer
i en ek. Trädet var stort och ihåligt
och vi undrade hur det kunde leva.
Därefter var det dags att återvända
till huset för en kopp kaffe och senare kvällsmat. Vi åkte tillbaka kl.
20.30, då låg älven spegelblank.
Karlskoga är ett trevligt ställe. Det
finns allt man behöver här. I går tog
mannen som bor på övervåningen
i Anna och Emils hus med oss på
en 3 timmar lång tur genom kanonverkstäderna. Verkstäderna står
stilla nu. De har inte haft någonting
att göra på 5 månader så Emil är
hemma om dagarna. Vi var tvungna
att ha passerkort för att komma in
där. Här i Karlskoga finns också
många affärer, små bostadshus,
stora skolor och kyrkor. På ena
sidan om sjön så ligger husen nära
vattnet. Alla som bor i husen har en
trädgård och fruktträd. Många av
husen har en gräddfärgad puts. De
ser så trevliga ut, har fina rum och
nya möbler så det är mycket snyggt.
Det är verkligen den trevligaste
staden vi sett hitintills
Lördagen den 7 juli reste vi med
bil till Örebro och vidare med båt
genom Hjälmaren, Hjälmare kanal
och Mälaren till Stockholm. Vattenvägen till Stockholm är härlig.
Kanalen hade 12 slussar och på

några platser flera tillsammans.
Kanalen var så smal att det gick
att ta på björkarna som växte efter
kanten. Kl. 6 på morgonen den 8
juli kom vi fram till Stockholm.”
I Stockholm stannade de fram till
onsdag den 11 juli då de tog båt
till Gävle. De hann med att besöka
både Kungliga slottet och Drottningholms slott. De fick guidade
turer på bägge ställena och de blev
mycket imponerade av det de fick se
och fick berättat för sig. Anna blev
förtjust över att det var så mycket
vatten i Stockholm. Så trånga gator
som i Gamla Stan hade de aldrig sett.
Det blev även ett besök på Skansen
där de såg de gamla husen och alla
djur som fanns där. De åkte från
Stockholm på eftermiddagen och
kom till Gävle nästa morgon. Anna
tyckte att Stockholms skärgård var
mycket sevärd.
I Gävle mötte Annas kusiner,
syskonen Axel Gallon och Hilma
Danielsson, född Gallon, upp med
bil. Axel bodde i Sandviken och
Hilma i Leksand. De fortsatte sen
tillsammans till Sandviken.
Sandviken är en underbar plats,
men platt konstaterar Anna.
Anna skriver: ”Axel och hans fru
Augusta har ett mycket trevligt
ställe, Hotell Linné med 12 rum, inglasad veranda och en stor trädgård
med bord och stolar. Allt så väldigt
trivsamt. Söndag eftermiddag så
var det musik i 2 timmar på verandan, tre fioler och piano. Axels
fru Augusta är mycket trevlig, det
känns som att vi skulle ha känt varandra hela livet. På hotellet var det
folk i rörelse hela tiden. De serverade också mat. Hon har tre flickor
anställda. Vi bodde på hotellet och
vi hade ett rum med dubbelsäng,
toalettbord, tvättställ och ett bord.
Flickorna kom in med kaffe innan
vi stigit upp. Vilket festande. Axel
är verkligen en äkta Gallon hela
tiden. Vi var i en affär idag där de
sålde kopparsaker. Jag köpte en kaffeservice av hamrad koppar.”
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Erik och Anna var kvar i Sandviken
till på söndag den 15 juli då de tog
tåget till Leksand till Hilmas hem.
På vägen till Leksand stannade de
till i Falun några timmar och såg på
den gamla koppargruvan.
De gjorde flera utflykter från Leksand. En dag åkte de båt till Mora
och såg var Anders Zorn hade bott.
En annan dag tog de bil och besökte
Tällberg.
Hilma har det verkligen fint skriver
Anna. Hon har ett stort hus som
även inrymmer kafé där hon säljer
smörgåsar och kaffe med dopp,
hon har även karameller, tobak och
söta drycker till salu. Hilma har
två flickor anställda, en av dem är
klädd i hembygdsdräkt varje dag,
hon ser så rar ut.
Torsdag den 19 juli var det dags att
resa åter till Karlskoga även om de
gärna velat stanna i Leksand längre
så räckte inte tiden till. Tågresan
till Karlskoga var krånglig. De
fick byta tåg tre gånger och vid
varje byte fick de vänta ett par
timmar. För att de skulle komma
fram i någorlunda tid så tog de bil
sista biten till Anna och Emil Örn.
Måndag den 23 juli reste de tillbaka
till Spelnäs, där de stannade till den
6 augusti.
Torsdagen den 26 juli skriver Anna:
“Jag fick brev från er den 21 när vi
var i Karlskoga. Det tog tre veckor
för brevet att komma fram. Igår fick
vi även brev från tant Mary. Det
hade också tagit tre veckor. Nu är
vår resa snart över. Tiden har bara
flugit iväg. Jag tycker verkligen om
att resa. Jag bryr mig mindre om
alla inbjudningar till en kaffestund
i varje hus men de andra tycker om
det så jag tror vi kan stå ut med det.
Erik och jag skall ut och köra häst
och vagn i eftermiddag. Vi hade
varmt väder när vi var i Stockholm
och i Sandviken badade vi men det
var för grunt för att vi skulle kunna
simma. Nu badar vi och fiskar och
är ute och ror på sjön Fryken. De
slår gräset nu. Allting är så sent i

Erk-Persgården i Spelnäs

år. Flickorna och jag var ute och
plockade smultron och vi skall gå
till skogen och plocka blåbär.
Farmor säger att det känns mycket
bra att ha oss här. Hon tyckte det var
långsamt när vi var ute och reste.”
Erik och Anna tog farväl av släkten
i Spelnäs den 6 augusti. Det var
säkerligen ett tårdrypande avsked.
Alla kände väl på sig att det var
sista gången de skulle ses. Så blev
det också. Anna dog 1933 och
Erik året efter. Båda deras döttrar
besökte Sverige under 1950- och
1960-talen.
Hemresan gick med tåg till Göteborg, stannade där i två dagar och
tog sedan nattåget till Kristiania
nuvarande Oslo och vidare med
SS Stavangerfjord till New York.
Båten gick rutten Kristiania Kristiansand - Stavanger - Bergen
- New York.
Anna skriver: ”Båten avgick från
Kristiania den 10 augusti. Vilket
underbart farväl båten fick. Det
verkade som om alla kom för att
se båten lämna hamnen. Tusentals
människor och alla hade blommor. Båten var lastad med blommor mestadels rosor. Det är nu de
blommorna är som vackrast. När
båten lämnade kajen spelade en
blåsorkester och det var mycket
vinkande med näsdukar både från
båten och från land. Det var så
imponerande.”
I sista brevet hem till döttrarna skriver Anna: ”Nu har vi varit ombord
i nio dagar. För några dagar sen så
seglade vi i de norska fjordarna. Det

var härligt. I går lugnade det ner sig
efter 3 dagar av förskräckligt väder.
Första dagen blåste det så att det
tjöt. Vi gick ut på andra däck och
gick fram till fören av båten men
var tvungna att hålla oss i relingen
för annars skulle vi ha blåst bort.
Vågorna slog in över fören och båten rörde sig upp och ner. Jag tycker
inte att båtens rörelser stör mig med
det är få som orkar gå omkring. Vi
äter också som vanligt precis som
vi gjorde på utresan. Det är 1 416
passagerare ombord, väldigt många
i andra klass.”
Anna beskrev hemresan på samma
sätt som hon beskrivit resan till
Europa. Vilka de träffade ombord,
vad de åt och vad de gjorde om
dagarna.
SS Stavangerfjord anlände till New
York tisdag den 21 augusti. De åkte
inte direkt hem till Chicago utan
tog vägen över Washington D. C.
och räknade med att vara tillbaka i
Chicago på lördag den 25 augusti.
Resan varade i nästan 3 månader.

Genevieve och Eleanore.
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Geijer i Sverige blev Geier i Norge
av Irene Geier Lerstein
Jeg heter Irene Geier f 1952 i Oslo,
Norge, hvor jeg vokste opp med far,
Jonn Geier og mor Ruth Margot og
tre søsken. Hvorfor etternavnet blir
skrevet uten j her i Norge, vet jeg
ikke. Kanskje bare en fornorskning
av navnet eller uvitenhet. I min
barndom og ungdom fortalte min
far flere ganger at vi hadde opphav
fra Tyskland og hadde tilknytning
til adelsnavnet Geijer von Remner.
Mer visste han ikke. Og på det tidspunktet var både hans far Sigurd
Geier og hans farmor Signe Barbara
Geier døde.
Min far het Jonn Geier f 1920 i
Oslo, Norge. Han var det man kaller
en «handy man» og av den gamle
skolen; streng og militant. Men
også en veldig ærlig og rettskaffen
mann. Han var knyttet til Milorg organisasjonen under 2. verdenskrig,
og ironisk nok hadde han ikke mye
til overs for tyskere.
Det var ikke før i godt voksen alder
at jeg begynte å interessere meg for
slektsforskning og da var den digitale tidsalder slått inn for fullt. Men
uansett hvor mye jeg søkte, fant jeg
aldri linken til Geijer slekten. Etter
å ha slektsforsket i over 10 år, kom
jeg ved en tilfeldighet over svenske
Riksarkivets digitala forskarsalen,
som nå var gjort tilgjengelig uten
kostnad.
Digitala Forskarsalen (Digitalarkivet) i Sverige er noe annerledes enn
det norske og det svenske språket
litt mer utfordrende. Men jeg hadde
på det tidspunktet kjennskap til
min svenske 3. tippoldefar Johannes Hansson på Högen i Töftedal,
Dalsland, og hans familie. Da var
det bare å kaste seg over digitalarkivet og bli kjent med distrikter og
steder. Min logikk sa meg at jeg
skulle søke på husforhørslistene for
Töftedal og se etter en familiefar
som het Hans på gården Högen.
Dermed var det gjort; jeg fant Hans
Tollesson og Hedvig Charlotta Gei10

jer i Högen på husforhørslistene for
1791-1805. Og via ekteskap i Töftedal 21. september 1775 mellom
«Drängen Hans Tollesson i Högen
och Mademoiselle Hedvig Charlotta Geijer från Saltkiäln”, var det
ikke lenger tvil om slektsforholdet.
Linken til Geijer slekten og Henrik
Carlsson Geijer var funnet og ballen begynte å rulle med hurtigere
hastighet.
Jeg kunne aldri forstå hvorfor slekten på Högen i Töftedal var så fattig
at de fikk fattigomsorgsstøtte når
Geijer slekten ellers var så rik og
aktet. Men i boken ”Släkten Geijer”
finnes det en del informasjon om
min 5. tippoldefar Henrik Carlsson
Geijer.
«Att Henrik var rik från början
berodde på rika föräldrar. Modern
Hedvig Kolthoff var dotter till den
kände och förmodligen rika brukspatron Henrik Kolthoff. Henriks far
var också rätt välbeställd. Henrik
verkade slösa bort mycket pengar
redan som ung student i Uppsala.
Fadern var mycket bekymrad och
skrev t.o.m. till Kungen och vädjade att Henrik “kan under sina
omyndiga år förklaras myndig att
disponera sitt möderne”. Det är
tydligen arvet från modern som
Henrik slösar bort. Nåväl, Henrik
kommer tillbaka till Värmland
1757 och bosätter sig i Nyeds
socken. Samma år i augusti gifter
han sig med brukspatronsdottern
Christina Johannesdotter Rimner.
Henrik var 19 år och hon var 18.
Som morgongåva gav han henne
12.000 daler, vilket var oerhört
mycket pengar. Henrik titulerades
brukspatron i vigselboken, något
han nog inte var och aldrig blev.
Han köpte visserligen egendomen
Kisterud i Gillberga socken dit de
flyttade 1760. Under den här tiden
hade de ett mycket fint umgänge
med kända Värmlandsfamiljer.
Något yrke och arbete framgår det
dock inte att Henrik har. 1768 avled

hustrun i barnsäng och därefter gick
det utför för Henrik, som dock gifte
om sig med kusinen Christoffer
Geijers svägerska Lisa Landberg.
Henrik dog fattig 1801 och Lisa
fattig 1817.»
Slik starter altså historien om
slekten Geier i Norge fra min 4.
tippoldemor Hedvig Charlotta Henriksdotter Geijer f. 24. sep 1758,
Nedre Fösked, som var datter av
brukspatron Henrik Carlsson Geijer f. 16 Aug 1737 Nordsjö i Övre
Ullerud, d. 13 nov 1801 i Överud
Borgvik.
Hedvig Charlotta Geijer f 1758,
d 1799 giftet seg med bonden Hans
Tollesson på Högen f 1735, d 1807
og bodde på Högen i Töftedal.
Barn: 6
Christina Hansdotter født 4. april
1776
3. tippoldefar Johannes Hansson født 25. desember 1778
Mattis Hansson født 26. november 1780
Tolles Hansson, født 19 mai 1785
Andreas Hansson, født 12 feb
1792
Hans Hansson, født 4 sep 1795
Det må ha skjedd en tragedie på
Högen, for i dødeboken til Hedvig
Charlotta står det at hun ble ihjelskjuten av sin egen sønn i 1799. Jeg
har ikke funnet noen dom i denne
saken, så det er mulig det var et vådeskudd. Jeg vet heller ikke hvem
av hennes sønner som gjorde dette.
Uansett må det ha vært en ufattelig
sorg for familien, og spesielt for
Hans som ble eneforsørgende for
både store og små barn. Hans giftet
seg aldri igjen, men bodde på Högen resten av sitt liv, sammen med
sin sønn Johannes Hansson (min 3.
tippoldefar) og hans kone og barn
til sin død i 1807.
Føregåendes sønn Johannes Hansson f 1778, d 1833 giftet seg med
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Misjonær Kristina Maria (Olava sin datter)

Olava Johannesen
(datter til Olof Johannesen); Johannes sin
eldste bror

Nils Edvar Nilsson
(Olava sin sønn)

Elias Nilsson (Olava
sin mann)

Anna Boletta Nilsson
(Olava sin datter som
emigrerte til USA)

Apoteker Harald Johannes
Johannessen (sønn av Jens
Severin)

Robert Haire (Anna
Boletta sin mann)

Liv Johannesen; datter
til apoteker Harald
Johannes Johannesen

Hans kone, Karla Antonie Jonn Geier (min far)

Bakermester Jens
Severin Johannesen

Apoteker Leif Bertrand
Johannesen

Min mor, Ruth Margot

Irene Geier (skribent)

Johannes Nilsson og kone
Gunda Maria (Olavas sønn)

C E Johannessens datter,
Karin Hount Johannesen,
Krigsadvokat Carl Edvin sin mann, Greve Georg
Johannessen (bror av Jens Axel Albert WachtmeisterSeverin)
Trolle.

Signe Barbara Geier (min
oldemor)

Skipskaptein August
Geier

Sigurd Geier (min farfar).

Hans kone, Julie.

11
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Ifølge husforhørslister fartet
nok mor Stina
mye til Norge
for å besøke
s i n e s ø n n e r.
Hun blir faktisk
omtalt som en
vagrant.
Føregåendes
sønn gårdmann
Ole JohannePeder Colbjørnsensgt. 5, Halden. Handelsmann Johannes Johannessen f 1803, d
sens eiendom, hvor han bodde med sine 8 døtre og 2 sønner.
1876 giftet seg
med
norske
Kirsti
Halvorsdatter
fra
Stina Olofsdotter. Familien var
veldig fattig og fikk fattigunder- Skjæggerød gård ved Kornsjø og
bosatte seg som husmann på plasstøttelse.
sen Haugland under Torgalsbøen.
Barn: 8 gutter, 1 jente.
Han flyttet til Norge 20 år gamGårdmann Ole Johannesson,
mel i 1822 sammen med sin bror
f. 14 nov 1803, Högen
Andreas, som var 17 år. De fikk
Skipstømmermann Andreas Johanantagelig jobb som tjenestekarer på
nesson f. 12 feb 1806, Högen
gården Brekke ved Brekkeslusene
2. tippoldefar Handelsmann,
i Idd.
baker, høker, Johannes Johannesson f. 21 juli 1808, Högen,
Men 19. nov 1846 flyttet Olof og
Töftedal.
Kirsti tilbake til Sverige, nærmere
Handelsmann Anders Johannesbestemt til Stommen, Nössemark,
son f. 2 mars 1810. Högen
og levde der til sin død. Olof var
Gårdmann Hans Johannesson
bonde og leilending.
f. 1 jan 1812, Högen
Handelsmann Elias Johannesson
Barn: 8; 5 jenter og 3 gutter.
f. 12 jan 1814, Högen
Hans Jacob Olsson 1831–1833
Kjøpmann Otter Johannesson
Anne Kirstine Olsdatter 1832–
f. 8 feb 1816, Högen
Sophie Olsdatter 1835–
Christian Johannesson f. 2 mars
Hans Jakob Olsson 1836–1919
1819, Högen
Helene Olsdotter 1838–
Christina Johannesdotter f. 14 des Karen Olsdatter 1841–1865
1822, Högen
Olava Olsdatter 1844–1915
Alle sønnene utvandret til Norge; Jens Christian Olsson 1846–1919
noen etablerte seg som bønder i Idd,
Østfold, men de fleste bosatte seg i
Halden, Østfold, hvor de livnærte
seg som handelsmenn, kjøpmenn,
skipstømmermenn og murermester.
Regner med at det var fattigdom
som var årsaken til flyttingen.
Christina er den eneste, som jeg
ikke med sikkerhet, vet emigrerte
til Norge. Hun bodde ihvertfall
sammen med sin mor Stina på Högen til 1853; moren døde i 1854.
Jeg tror Christina utvandret til
Amerika i 1853. Skulle gjerne visst
litt mer om hennes liv “over there”!
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Jeg kjenner ikke så mye til livsløpet til Olof og Kirstis barn, men
jeg vet litt om deres datter Olava
Olsdatter 1844-1915 og noen av
hennes barn. Hun giftet seg med
bonde Elias Nilsson
f. 1843 -1910 fra
Lilla Strand, Nössemark:

son 1872–1949
Johannes Nilsson 1875–1967
Hilda Bolette Nilsson 1877–1884
Baby Girl Nilsson 1881–1881
Anna Boletta Nilsson 1885–
1980
Føregåendes datter Kristina Maria
Nilsson 1870-1899 var kjent som
Maria; ble aldri gift. Hun viet sitt
liv til Gud og Svenska Missionsförbundet, og hjalp andre. Etter å ha
drevet i mer enn 2 år som sykepleier/misjonær i Belgiske Kongo,
Afrika, døde hun ombord på skipet
på sin reise tilbake til Sverige. Hun
ble begravet til sjøss utenfor øya
Kap Verde, Afrika. Overlevd av
foreldre og søsken. Maria var 29 år
da hun døde av kolera. P.S. Ifølge
Judy i USA omtales hun i en svensk
bok for sin misjonærvirksomhet.
Føregåendes søster Anna Boletta
Nilsson f. 1885–1980 emigrerte til
Amerika i 1906. Hvorfor hun gjorde det, er vanskelig å si, men ifølge
hennes barnebarn Judy, sørget hun
veldig over søsteren Kristina Maria
sin død. Hun giftet seg med Robert Haire fra Scottland og de fikk
to barn; Robert og James Haire.
Sistnevnte James Haire ble far til
min amerikanske Geijerslektning,
Judy, som hele sitt liv har bodd i
Wisconsin, USA.
Både Judy og jeg har på hver vår
side av Atlanterhavet lett etter våre
Geijerske aner, som vi bare hadde
hørt om i en bisetning fra våre
familier. Men nysgjerrigheten var
vekket, og på hver vår kant drev vi
slektsforskning, til jeg en dag fikk
en gledelig melding fra Judy. Hun
kunne fortelle meg mye om slekten
i Sverige og USA.
Føregåendes bror, min 2. tippol-

Barn: 4 jenter og
2 gutter.
Kristina Maria
Nilsson 1870–1899
Nils Edvard NilsEiendommen Galterud.
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sin næringsvirksomhet. Foruten
handelsvirksomhet med trelast,
drev han også kolonialhandel, brennevinshandel, og bakerivirksomhet.
Han hadde i flere år leveransen av
brød (såkaldt stump) til garnisonen
på Fredriksten festning.
Her bodde han med hustru, ni barn
og to tjenestefolk. På eiendommen
drev de også det vi i dag ville kalle
for et småbruk. En hest, fire kveg,
tre sauer og tre svin bestod besetningen av. Johannes døde i 1867,
59 år gammel. Hans kone fortsatte
handelsvirksomheten og bodde på
eiendommen som enke til sin død
i 1877.

Överst: boken hvor Kristina Maria
er nevnt. Nederst: bilder fra boka
(Kristina Maria øverst)

defar Johannes Johannesson
f 1808, d 1867.
Om han vet jeg at han flyttet til Norge 18 år gammel i 1826. Han fikk
arbeid som tjenestegutt på gården
Bokenes (Bogenæs) i Idd, Østfold
og den 25 okt. 1833 giftet han seg
med Sedsel Sophie Syversdatter fra
Østre Hov gård i Idd, Østfold.
De første årene som gift bodde
de i Sygehusgaten, Halden og her
fikk de de fem første barna. Men
Johannes må ha jobbet seg opp
som handelsmann i Halden, for
i 1841 kjøpte de eget hus i Borgerskansen/Peder Colbjørnsens
gate 5, Halden, som var en av de
fornemste gatene i Halden på den
tiden. Johannes var en driftig kar
og hadde fått gode kontakter via

Barn; 7 jenter og 3 gutter:
Elise Christine Johannessdatter
f. 24 juni 1834, Halden
Jacobine Sophie Johannessdatter
f. 14 juni 1836, Halden
1. tippoldefar Bakermester Jens
Severin Johannessen f. 25 feb
1838, Halden
Hanna Emilie Johannessdatter
f. 10 sep 1839, Halden
Bolette Charlotte Johannessdatter
f. 21 nov 1840, Halden
Marie Julianne Augusta Johannessdatter f. 8 mai 1842, Halden
Alette Josephine Johannessdatter
f. 8 okt 1843, Halden
Kjøpmann Carl Gotfred August Johannessen f. 23 jan 1845,
Halden s.s.
Emma Nordmandine Eugenie
Johannessdatter f. 15 sep 1848,
Halden s.s.
Frantz Oscar Johannessen f. 11 jan
1852, Halden.
Føregåendes sønn Kjøpmann
Carl Gotfred August Johannessen f. 23 jan 1845, d 1896. Han var
også baker som farfar, far og bror,
men da han giftet seg med Augusta
Maria Jansson f. 1865 fra Sverige,
blir han omtalt som handelsmann
og kjøpmann. Han flyttet til Hvaler utenfor Fredrikstad i 1884 og
etablerte landhandleri på Korshavn.
Den først tiden hadde han bosted
på Kjølbo gård på Kirkøy, Hvaler.
Gården ligger ved siden av prestegården og Hvaler kirke, som han

og Augusta Maria giftet seg i. I
1891 bodde familien på Kilebryggen nordre, Hvaler, hvor de drev
landhandleri.
En vinterdag 23 januar 1896 gikk
sønnen Oscar August gjennom
isen, og under et desperat forsøk
på å redde sin sønn, druknet Carl
Gotfred August bare 51 år gammel.
Sønnen Oscar August overlevde.
Etter denne triste tragedien flyttet
Augusta Maria med sine to barn;
Oscar August Remner Johannesen
f. 1886 og Karla Augusta Sofie
Johannesen f. 1892, til Glemmingegaten i Fredrikstad, Østfold, hvor
hun livnærte seg og barna som
strykerske.
Føregåendes sønn Oscar August
Remner Johannesson f 1886, d
1941 er den eneste jeg vet om som
fikk navnet Remner ved dåpen etter min 5. tippoldemor Christiana
Johannesdotter Remner (Rimner).
I 1900 var Oscar August løpegutt for Kjøbmandsforeningen i
Fredrikstad. Senere ble han bankbokholder i Fredrikstad. I 1919
kjøpte han eiendommene Solbakken og Grønbakken, parkalleen
på Korshavn som sommersted.
Eiendommen var nærmeste nabo
til Landhandleriet han hadde vokst
opp på. I 1922 solgte han eiendommen til sin fetter apoteker Harald
Johannes Johannesen, sønnen til sin
fars bror, bakermester Jens Severin
Johannessen, Fredrikshald.
Han var gift med Martha Marie Johansen fra Seiløy, Hvaler, men antagelig døde hun tidlig , for senere
emigrerte han til USA med kone,
Tomine M, hvor han ble til sin død.
Med henne fikk han 1 datter; Ruth.
Mer vet jeg ikke om livsløpet til
moren Augusta Maria og søsteren
Karla i Fredrikstad.
Føregående Johannes Johannessens datter, Emma Nordmandine
Eugenie Johannessdatter f 1848
var den eneste av Johannes Johannessens sine mange døtre som giftet
seg; resten forble ugifte og boende
i Halden til sin død. De levde av
oppsparte midler (arv).
13
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deltok han adskillig i det
politiske liv i Fredrikshald og var medlem av
bystyret i en årrekke.
Han var også valgmann
for Frederikshald. Han
var i perioder konstituert som borgermester,
byfogd, politimester og
sorenskriver.
Eiendommen «Villa Solbrå» Halden, som tilhørte ovvenevnte og som nå er fredet.

Emma derimot ble gift med styrmann Lorentz Christian Moe fra
Brenne gård på Kirkøy, Hvaler i
1878. Han var sønn av lensmann
Christen Moe på Hvaler. Hun ble
enke i 1882, da styrmann Lorentz
Christian og hans bror Ludvig omkom da båten “Lena” forliste på
havet, bare 29 år gammel. Da tok
Emma med seg barna og flytte til
Halden, hvor hun åpnet og drev sin
egen cafe i Borgergata.
Barn: 3
Sofie Amine Kristine Johanne
Moe f. 1878
Marta Moe f. 1881
Emil Christian Moe f. 1879–1928.
Han emigrerte til Chicago, USA,
hvor han levde som ugift til sin
død i 1928.
Mer vet jeg dessverre ikke om
livsløpet til Emma Nordmandine
Eugenie og døtrene Sofie Amine
og Marta.
Føregåendes bror Krigsadvokat
Hans Peter Edvin Johannessen
f 1846, d 1909, Halden. Han var gift
med Elise Marie Petersen Hount
f 25. mars 1857. Hans Peter Edvin
er omtalt i boken «800 Haldenprofiler» av Edvin Haug.
«Hans Peter Edvin Johannesen
(født 3. september 1846 i Frederikshald, død 29. november 1909)
var en norsk jurist og embedsmann.
Han var overrettssakfører i Frederikshald, brigadeauditør fra 1888
og ble utnevnt til krigsadvokat
i Frederikshald i 1901. Han ble
cand.jur. i 1872 og etablerte seg
som sakfører i Frederikshald i
1875. Som sin bror, Jens Severin,
14

Han hadde flere kunstneriske anlegg og dyrket
både male- og sangkunsten, og
skrev flere revyer for Fredrikshalds
teater. Han bosatte seg senere i Bergen. Han var gift med Elise Marie
Hount Petersen (f. 1857), datter av
den svenskfødte støperimester i
Frederikshald og proprietær Johannes Petterson (som en periode eide
herregården Veden gård) og Grethe
Caroline Harridsleff. Elise Marie
Hount Petersen var også oldebarn
av eidsvollsmannen Peter Ulrik
Magnus Hount.
Hans Peter Edvin fikk bygget Villa
Solbraa (opprinnelig kalt «Solbraa
med Dammen») som bolig i 1895,
etter tegninger av arkitekt Wilhelm
Christian Suhrke, og familien
bodde der med tjenere.
Dammen som eiendommen opprinnelig het, var bygget i en blanding
av enkel dragestil og sveitserstil.

Eiendommen ble besluttet verneverdig av Halden kommune i 1984.
Den nåværende tomten (etter flere
fraskillelser - opprinnelig fra “Ous
godset” i Berg kommune) er på
ca. 3 mål, og består i all hovedsak
av gårdsplass og en gammel eplehage.»
Barn:
Elin Johannesen f. 1879), gift med
infanterikaptein og overrettssakfører i Frederikshald Arne Grøntvedt
(1873–1909).
Karin Hount Johannesen (1887–
1971) ble gift med godseier og
greve Georg Axel Albert TrolleWachtmeister (1884–1971), til
Maderup, Skåne. De fikk ingen
barn og bodde der til de døde.

Føregåendes bror, min 1. tippoldefar Bakermester Jens Severin
Johannessen, er også omtalt i boken «800 Haldenprofiler» skrevet
av Edvin Haug.
Ut fra beskrivelsen i ovennevnte
bok, var Jens Severin en meget
dyktig og allsidig person.
«Født i Halden av kjøpmann Johannes Johannessen og Sedsel Sophie
Syversdatter. Etter endt skolegang,
kom han inn i sin fars forretningsvirksomhet, som foruten å omfatte
handel med trelast, også omfattet
vin- og kolonialhandel, samt bakeri.
Dette siste ble bestyrt av en Bakermester Hovin, og under denne utsto
Jens Severin sin læretid i bakerfaget. Etter endt læretid arbeidet han
som svenn under samme mester,
hvoretter han selv drev bakeriet en
tid. Imidlertid startet han sin egen
bakerforretning, antagelig i slutten
av 1860 årene. Bakeriet drev han
i sin egen gård/eiendom på hjørnet
av Adelgaten og Stangs plass. Han
spesialiserte seg på skipskjeks og
brød til båtene, foruten at han i
mange år hadde leveransen av brød
(såkalt stump) til garnisonen på
Fredriksten Festning. Forretningen
drev han til sin død.
Han var meget politisk interessert.
I årene 1881 og utover til 1910
var han en særlig hyppig benyttet
mann i offentlige og halvoffentlige
verv. Medlem av bystyret fra 1889
til 1907, hvorav i formannskapet
fra 1891 til 1904. Varamann til
bystyret fra 1908 til 1910. Fra 1819
i årene medlem av reguleringskommisjonen. Dels medlem dels
varamedlem i overligningsnemnda
fra 1892-1908. I 11 år medlem av
fattigkommisjonen og fattigstyret
1889-1900. I en årrekke var han
medlem av styret for assylet og
barnehjemmet.Han gikk ut ved
utgangen av 1900, da kommisjonen opphørte og ble erstattet av
fattigstyret. Varamann for forlikelsekommissæren fra 1902 til 1908.
I tilsynskomiteen for kvegtorvet og
handelsfjøset fra 1903 (muligens
tidligere) til sin død. Valgmann
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1891, 94, 97, 1900 og 1903. Medlem av valgnemnda fra 1900 og
1903. Medlem av interimsstyret i
Arbeidernes aldershjem fra begynnelsen 1903.
Medlem av Fredrikshald Sparebanks forstanderskap fra 1896 til
1910, og i bankens tilsynskomité
1907 til 1909. Fra okt. 1900 var han
også med og startet Fredrikshalds
Dampskipsselskap, hvor han straks
kom med i styret. Han var formann
i dette fra 1900 til 1910.
Innen Fredrikshalds Håndverksog Industriforening var han et
fremtredende medlem. Formann i
foreningen omkring 1890. I 1892
kom han med i den komiteen som
arbeidet for et byggefond til Håndtverkernes aldershjem. Senere ble
han medlem av det første forstanderskapet der, og ofte valgt som
utsending til landsmøter. Delegert
til bakernes landsmøte i Trondheim
i 1902. Medlem av styret i 17.
maiforeningen i mange år fra 1898
til 1900.
Like til det siste bevarte han en
rank holdning, en rask og spenstig
gange, og fulgte livet i byen med
våken interesse, og var i det hele
tatt en utmerket representant for
den gamle håndverkstand.
Han døde 17. august 1910.
Han var gift med Maren Andrea
Caspersen f. i Drammen, Norge 7
sep 1841, d. 28 jan 1911, datter av
handelsgartner Hans Olaus Caspersen og Barbara Gulliksen.»
Barn:
Oldemor Signe Barbara f. 7 sep
1866, d. 17 sep 1943.
Apoteker Harald Johannes Johannessen f. 23 juni 1868.
Carl Oscar Johanesen f. 17 mars
1870, d. 15 mai 1883.
Dagny Karoline Charlotte Johannessen f. 3 mars 1873. Gift
med skipsmegler/advokat Martin
Hansen (f. 1868 d. 1921). Bosatt
i Oslo.
Helga Elvine Johannessen f. 10 juni
1877, d. 24 juni 1888.

Føregåendes sønn apoteker Harald Johannes Johannesen f 1868,
Halden, d 1942 i Moss. Som sin
far bakemester Jens Severin Johannessen og onkel krigsadvokat
Hans Peter Edvin Johannessen, er
også Harald Johannes Johannesen
omtalt i «800 Haldenprofiler» av
Edvin Skau.
«Apoteker Harald Johannes
Johannessen, født i Halden 23.
juni 1868 av foreldre bakemester
Jens Severin Johannessen og hustru Maren Andrea f. Caspersen,
Drammen.
Han tok middelskole eksamen i
1884 i Halden. Var så elev ved
apoteket «Ørnen» i Halden fra
1884 til 1887 og Sandes apotek.
Ved sistnevnte apotek tok han
medhjelperprøven 15. juni 1887 for
distriktslege Hoffmann, Sandnes.
Deretter fungerte han som medhjelper i ett år ved Sandes apotek
og Svaneapoteket, Halden.
Apotekereksamen tok han i 1891
med karakteren «godt». Tjenestegjorde ved apoteket «Ørnen» i
Halden, fra 1891 til 1895 og ved
apoteket «Svanen» i Fredrikstad
fra 1895 til 1902; de siste to år
som bestyrer, samt ved apoteket
«Kronen» i Oslo fra 1902 til 1903.
Fra 1903 til 1908 drev han en bandagistforretning i Halden, under
navnet «Samaritan». I årene 1908
til 1911 var han atter ved apoteket
«Ørnen», Halden.
I 1912 ved apoteket «Bjørnen»,
Oslo.

flere verv. Han var medlem av representantskapet i A/S Apotekernes
Laboratorium, samt i A/S «Alpha»,
Moss. Likeledes medlem av representantskapet i Moss & Oppland
Bank A/S.
I sin tid tok han del i det politiske
liv. I Halden var han sekretær i
høyreforeningen fra 1893 til 1895,
og styremedlem omkring 1909 til
1910; (også som sekretær). Medlem
av Borge herredsstyre fra 1926 til
1928. I Moss var han medlem av
menighetsrådet fra 1935 til 1942.
I yngre år var han ivrig medlem i
Fredrikshalds Ynglingeforening.
Medlem av styret fra 1893 til 1896,
og formann i 1907.
Han døde i Moss 18. desember
1942.»
Han var gift med Albertha Schrader, f 19 des 1875, datter av skipskaptein Just Schrader og Albertine
Aanonsen.
De fikk 4 barn:
Apoteker Leif Betrand Johannessen f 1900, Fredrikstad,
d 1964,Moss. Gift med Ragna
Brynhildsen.
Reidar Johannessen, f 1907,
Halden, d 1907.
Liv Johannessen, f 1909, Halden,
d 1973, Jeløya, Moss. Gift med
disponent Fridtjof Koren, f 1898,
Kristiansund, d 1979, Moss; sønn
av sorenskriver Anton Wilhelm
Carl Koren.
De fikk 1 barn:
Advokat Helge Fridtjof Koren,
f 1937, Jeløya, Moss.

30. april 1913 fikk han
bevilling til å drive
apotek. Som apoteker
drev han Bjørkelangen
apotek, fra 1913 til
1918, Selbak apotek,
fra 1918 til 1928 og
Svaneapoteket i Moss,
fra 3 feb. 1928 til sin
død i 1942.»
Som sin far og onkel
var han politisk inte- Festningsgata 27, Halden
ressert og innehadde Bakeriet/boligeiendommen til Jens Severin og hans familj.
15
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Ingeniør Knut Harald Johannessen, f 1915 i Halden, d 1988. Han
var bosatt på Jeløya, Moss med sin
familie. 25 mars 1963 ble han tildelt St. Olavsmedaljen som belønning for sin personlige innsats for
Norges sak under 2. verdenskrig.
Føregåendes søster, oldemor Signe
Barbara (Johannesen) Geier, f. 7
sep 1866, d. 17 sep 1943. Hun var
gift med agent Christian August
Olsen f 1859, Halden, d 1914,
Oslo, som før 1900 drev forretning
i Adelgaten i Halden. De flyttet til
Frogner i Oslo, hvor oldefar Christian August Olsen åpnet og drev
egen handel med bygningsmaterialer. Signe Barbara tok i sine senere
år navnet Signe Barbara Geier etter
min 4. tippoldemor Hedvig Charlotta Geijer.
De fikk 5 barn:
Maskinist Sigurd Geier f 1886
i Halden, d 1960 i Oslo (min
farfar).
Frk. Sigrid Olsen f 1887 i Halden. Usikker på hennes livsløp.
Skipskaptein August Geier
f 1890 i Halden, d 1962 i Oslo.
Gift med Karen Julie Geier f 1887
Østre Toten, d 1960. De hadde
ingen barn.
Frk. Mary Olsen f 1892 i Halden, d 1965 i Oslo. Hun bodde i
Bygdøy alle på Frogner, Oslo, og
eide og drev forskjellige kolonialbutikker i Oslo.
Edith Barbara Olsen f 1904 i
Oslo, d 1991 Haslum i Bærum
utenfor Oslo. Hun giftet seg med
Nils Halle som var direktør for
Bennet Reisebyrå i Oslo. De fikk
ingen barn, men adopterte en pike
med opphav fra Tyskland.

Aftenposten. Som ung mann var
Sigurd til sjøs som maskinist, men
kom i fast jobb på land i Frydenlund
Ølkompani, hvor han arbeidet til
han ble pensjonist. Jeg husker han
som en kjærlig og omsorgsfull
farfar, som jeg tilbragte mye tid
sammen med, så jeg sørget veldig
da han døde. Mens hans foreldre
og søsken forble velstående, levde
Sigurd og Karla Antonie ganske
sparsommelig på Oslo’s østkant.
Sigurd var nok familiens sorte får,
slik som Henrik Geijer var. Han var
nok vel mye glad i de edle dråper.
Men familien sin tok han godt vare
på til sin død i 1960.
De fikk to barn:
Mekaniker Jonn Geier f 1920,
d 2010 i Oslo (min far).
Erna Geier f 1921, d 1997 i Oslo.
Gift med Kristian Hytten. De fikk
3 barn; 2 gutter og 1 pike som
alle har egen familie med barn og
barnebarn.
Sønn av føregående, mekaniker
Jonn Geier, f 1920, d 2010, Oslo,
har jeg innledningsvis skrevet litt
om. Han giftet seg med min mor
Ruth Margot Geier f Ommundsen,
1927. Hun er født i Stavanger,
Norge, men familien flyttet til Tåsen i Oslo før krigen brøt ut.
Bortsett fra farfar Sigurd Geier, var
hans foreldre og søsken ganske velstående. Min far fikk derfor kapital
av sin onkel, skipskaptein August
Geier, til kjøp av et bilverksted.
Dette drev han i noen år til han
solgte det og fikk stilling som

Det var bare sønnene som fikk etternavnet Geier; døtrene fikk etternavnet Olsen etter faren. Hvorfor
det ble slik, vet jeg ikke.
Sønn av føregående, maskinist
Sigurd Geier, f 1886, d 1960.
Han giftet seg med Karla Antonie
Larsen f 1901, d 1993 i Oslo, som
var husmor og tok oppdrag som
sydame og kokke, og var senere
ansatt i mange år i dagsavisen
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Familiens bosteder på Frogner, Oslo.

mekaniker ved Denofa Lilleborg
Fabrikker i Oslo. Han var en lojal
medarbeider og arbeidet her til
han ble pensjonist. Min mor Ruth
Margot lever og er 91 år.
De fikk 4 barn:
Økonom Rune Geier f 1950
i Oslo. Han har to sønner.
Irene Geier f 1952, Oslo
Regnskapsfører Unni Geier
f 1958, Oslo. Hun har 1 sønn.
Høyspentmontør Arve Geier
f 1960 i Oslo, d 2003 i en arbeidsulykke på Hvaler, Østfold. Han
har to sønner.
Undertegnede og føregåendes
datter, Irene Geier Lerstein er gift
med ingeniør Frode Lerstein og
bor i Asker utenfor Oslo. Vi er
begge pensjonister etter mange
år i arbeidslivet. Jeg har hatt min
arbeidsplass som sekretær/konsulent i Asker kommune i 30 år før
jeg tok ut førtidspensjon AFP som
62 år. Vi har 3 barn; to gutter og 1
pike, som igjen har sine egne barn
og familier.
De første 20 årene av mitt liv, var
min familie den eneste med navnet
Geier i Norge. For en del år siden
kom jeg over en dame i Bergen
som hadde samme navn; hun var
visstnok fra USA. Pr. idag har jeg
funnet 1 person fra Fredrikstad og
en familie på fire fra Leirsund med
navnet Geier; og to personer fra
Oslo med Geijer skrevet med ij.
Ringen er dermed sluttet, og direkte
aner fra slekten Geijer i Sverige,
lever i beste velgående både i Norge
og USA, og vil gjøre det i flere
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Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september
av Eva Lejrin
I år anordnade föreningen en
bussresa till Släktforskardagarna
i Växjö. Det är i och för sig inget
ovanligt, men i år var vi borta i två
dagar, det brukar bara vara över
dagen. Trots att vi bara blev 25
deltagare, så beslutade styrelsen att
genomföra resan. Det var tur det! Vi
hörde många positiva kommentarer
från våra bussresenärer. Ja, vi hade
två trevliga och intensiva dagar
varvade mellan föredrag och besök
i de olika montrarna. Utbudet och
variationen är stor.
Släktforskardagarna är också ett
utmärkt tillfälle att knyta kontakter.
Många stöter ihop med släktingar
och goda vänner, som man kanske
inte träffar så ofta. Vi får tips både
för egen del och också för föreningens fortsatta arbete. Dessutom får
föreningen möjlighet att visa upp

sig och vad vi har att erbjuda våra
medlemmar.
Vår lansering av Värmlands Kyrkboksregister 4 var mycket lyckad,
och försäljningen var riktigt bra.
Även våra övriga publikationer
väcker intresse. Vår monter hade
många besökare, så det blev tillfällen för många trevliga möten. Vi
kan välkomna tre nya medlemmar
till föreningen,
vilket är extra roligt. Vår förening
var representerad på riksstämman, som efter
stundtals livliga
diskussioner om
den ekonomiska
utvecklingen de
kommande åren
kunde enas och ta

beslut. En glädjande nyhet är att vår
tidigare ordförande, Hans Olsson,
blev invald i Släktforskarförbundets styrelse.
När vi har smält det här årets Släktforskardagar så får vi se fram emot
nästa år. Då arrangeras dagarna i
Borås.

Fortnox Arena

Ulf, Elisabeth och Lars-Göran redo att ta emot besökare

Föreningens egen monter

Föreningens egen monter

Några besökare hos Peter Sjölund, DNA-expert
Fler bilder på nästa sida
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Köerna ringlade långa till föredragen

En stund i solen innan bussen går hemåt

Lars Erik Westlund

Lars Erik Westlunds bok kommer att bli en välbehövlig och
nödvändig handbok för alla
som intresserar sig för Värmland under den tidigmoderna
epoken. Och så hoppas vi på
nya kunskapsrön från Westlunds
forskarverkstad framöver.

Brott och straff
i Värmland under 1500-talet
Med en genomgång av de värmländska saköreslängderna för åren
1503-1600. 223 sidor, häftad. BoD,
Stockholm 2018. ISBN 978-917785-369-5.
Hagforsbon Lars Erik Westlund har
de senaste åren berikat den värmländska lokalhistoriska forskningen
med några böcker, som lyft fram
forskningsfronten inom ett svårforskat område, nämligen värmländskt
1500-tal.

Rece

Carl-Johan Ivarsson

Lars Erik Westlund tecknar en
bred bild av 1500-talets Värmland,
framför allt genom vad som hände
på tinget, straffrätten så som den avtecknar sig i gällande landslag, men
framför allt kring de olika
brotten som i sin tur
resulterade i sakören.
Bland rubrikerna finner vi: våldsbrott, fridsbrott, uppror,
tredska, olaga handel, stöld, rån,
egenmäktigt förfarande, olaga fiske
och jakt men en betydande del av
sexual- och äktenskapsbrott.

nsion

Efter förra årets bok
om Värmland under det
nordiska sjuårskrigets tid, så tar
Westlund nu tag i en av de få historiska skriftliga källor som det
verkligen finns gott om från denna
tid, nämligen saköreslängderna.
Sakören skulle vi kalla för böter,
den helt dominerande påföljden
som dömdes ut bland domstolarna Denna bok innehåller inga kataloger
i Sverige vid denna tid.
av namn på 1500-talsvärmlänningar.
Tillräckligt höga böter skulle, som Det kanske gör någon släktforskare
baksidestexten säger, ”ha en all- besviken. För de som nämns, finns
mänpreventiv inverkan, med böter det dock ett utmärkt personregister.
kompenserades målsägaren och an- Men boken gör desto större nytta
dra bötesberättigade parter inte bara genom att ge en förståelse för våra
moraliskt utan också ekonomiskt, förfäders sätt att leva. Litteraturlisoch till skillnad från andra former av tan är lång, men boken bygger också
straff möjliggjorde bötesstraff att en på ett imponerande handlag med ett
tidigare ostraffad kunde återanpas- omfattande arkivmaterial, framför
allt från Riksarkivet.
sas till samhället”.
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Ur andra
medlemsblad
Värmlänningar

Anbudet 2018:2 (EskilstunaSträngnäs Släktforskarförening):
Bröderna Johansson från Klässbol
och tråd, väv och tyg av Ann-Sofie
Johansson. Om bröderna Hjalmar
och Halvar Johansson, den förstnämnde grundare av Klässbols
linneväveri.
An-Siktet 2018:2 (Folkare Släktforskareförening): Vargen kommer! av Birgitta Lahrm. Om
vargar och dess offer, bl.a. gossen
Jon Svensson i Boda som blev
ihjälriven av en ”ulf och mest
upäten” 1727.
Gjallarhorn nr 62 (Vestfold
och Buskerud Slektshistorielag):
Glasspustere av Jonn Harry Eriksen. Bland annat om släkten

VärmlandsAnor 2018:3

Wentzel med kopplingar till
Liljedal i Ed.
Släkten 2018:1-2 (Södra Västerbottens Släktforskare): Porträtt
av provinsialläkaren Magnus
Lagerlöf i Nordmaling, född
1892 i Sunnemo.
Släktspejaren 2018:2 (Vasanejdens Släkt- och Bygdeforskare): För 100 år sedan landade
greve Eric von Rosen med sin
flygmaskin i Vasa av Christer
Björksten. Bl.a. nämns kapten
Allan Hygerth från Säffle som
var den förste chefen för Finlands flygvapen.
Släkttavlan nr 69 (Staffanstorps
Släktforskarförening): Övning
i handskriftsläsning från Älvsbacka HI:1 om torparsonen Carl
Johan Johannesson från Horrsjön
i Nyed (1867-1868) som drack
vatten spetsat med arsenik.

Andra

Arosiana 2018:2 (Västerås
Släktforskarklubb): När slottet var häkte. Tjänstetvång och
lösdriveri i Västmanland under
tidigt 1800-tal av Theresa Johnsson.
Slekt og Data 2018:2 (Slekt
og Data): Tema: Krig. Temanummer om norrmän i krig,
från Napoleonkrigen via första
världskriget till flera artiklar om
andra världskriget. Bland annat
om ”landssvik” och Nasjonal
Samling.
Släkthistoriskt Forum 2018:2
(Sveriges Släktforskarförbund):
Tema: I nöd och lust, om bröllop. Skammen i släkten av Mats
Karlsson, om konkurser och
konkursakter.
Släkthistoriskt Forum 2018:3
(Sveriges Släktforskarförbund):
Tema: På bar backe, om fattigdom och egendomslöshet.
Finns det några risker med
att DNA-testa sig? av Peter
Sjölund.

Ordförande har ordet
Efter en sommar där värmen, skogsbränderna och torkan varit de stora
samtalsämnena går vi nu sakta men
säkert in i höstsäsongen. Studiecirklar, kursverksamhet och andra
aktiviteter i föreningar runt om i
landet startar upp.

Ett besök på Klarhälja
Den 10 juli besökte jag Klarhälja
på Kärnåsen, Norra Råda, där föreningen även i år representerades
av Berith Hemmingberg som bistod
med släktforskarhjälp i det gamla
missionshuset. I år saknades milröken eftersom man inte fick tända
milan på grund av eldningsförbudet
och tyvärr uteblev nog en del besökare då solens strålar pressade upp
temperaturen mot 30-strecket. Man
imponeras av att arrangörerna vid
sådana här evenemang lyckas få ihop
den stora funktionärsstaben år efter
år. Nävgröt med fläsk och lingon
är ett måste en sådan här dag, och
därefter blev det besök vid de olika
”stationerna” vilka omfattade allt
från tändkulemotorer till brödbak.

Lokalgruppen i Filipstad
gör en omstart
Det är mycket trevligt att kunna
meddela att den sedan en tid tillbaka
vilande lokalgruppen i Filipstad nu
startar upp sin verksamhet igen.
Det blir forskarhjälp på biblioteket
i Filipstad och man kör igång efter
Oxhälja. Se datum och tider på
annan plats i denna tidning. Även
en DNA-cirkel är inplanerad under
hösten.

Att köpa en bok
Helt oplanerat inhandlade jag under
sommaren ett bokpaket, där en av
titlarna var Sällsamheter i Värmland
del 2. Ett kapitel som handlade om
björnjägare Llewellyn Lloyds besök
på avrättningsplatsen Kroppheden
vid Edebäck, väckte mitt intresse för
morden och mordbranden i Ullfall,
Gustav Adolf. Efter lite googlande

fann jag att en Gunnar Forsberg i
Karlstad 1981 skrivit Ullfallsmorden
i Gustava 1822, ett häfte på ca 100
A4-sidor. Häftet finns för utlåning
på de flesta värmländska bibliotek.
Lånade, läste och fascinerades
av innehållet vilket på ett bra sätt
återger vittnesmål och beskrivning
av dessa förfärliga dåd. Nu har jag
även beställt och fått 67 sidor domstolsprotokoll från Värmlandsarkiv
att tolka/läsa. Så kan det gå om man
köper en bok…

DNA
Nu har även jag lämnat DNA-prov.
Gjorde det hos Family Tree DNA.
Efter ca tre veckors väntan hade jag
plötsligt fått ca 2 800 DNA-kusiner
och här dök några namn ur bekantskapskretsen upp vilket var mycket
trevligt. En match som påträffades
visade sig var en niomänning, där vår
gemensamma ana föddes i Myrom,
Väse redan 1635. Detta gick relativt
snabbt att konstatera tack vare att vi
båda laddat upp våra ganska omfattande släktträd. Tyvärr är det väldigt
många som lämnat DNA-prov men
inte laddat upp något släktträd, eller
väldigt ofullständiga sådana och då
går det bara att påvisa släktskap, men
inte hur man är släkt.
Bra släktforskarhöst önskas alla
läsare av VärmlandsAnor!
Lars-Göran Jansson, ordförande

Efterlysning
Får du ’Saxat från styrelsen’ på
din mail från oss?
Om inte, skulle du vilja ha
detta samt annan information
så skicka ett mail till medlem@
varmlandsrotter.se och ange ditt
namn och din adress.
Thore Jansson
		
Medlemsansvarig
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Kenneth Larsson:

Nr 218

Finnättlingar
från Slobyn

Edla Tolfsdotter, småskolelärarinna i Västra Fågelvik
och hennes man Joel Karlsson
Svanström.

Del IV Jöran Jöransson d.ä. 914
sidor, inbunden. ISBN 978-91977583-8-3. Förlaget Ancestor,
Strängnäs 2018. Beställes via hemsidan www.mangskog.se.
Ett storverk är enligt Svensk Ordbok en ”utomordentlig intellektuell
eller konstnärlig produkt”. Det här
storverket påbörjades redan för mer
än 20 år sedan. Då, 1996, utgavs en
första del i ett verk som nu efter 22
år har nått till nästan 2900 sidor. Det
senaste tillskottet är en nätt bok på
mer än 900 sidor.
Och mer skall det bli! Minst en
del till kommer det att bli, meddelar Kenneth Larsson, som sedan sist (2012) har flyttat sin bas
från hembygden i Mangskog till
Härads socken i Sörmland. Men
idag är det inga svårigheter att
bedriva släktforskning på distans.
Släktforskningens villkor har förändrats i grunden sedan projektet
påbörjats.

vara intressant att i raderna av namn
och datum kunna urskilja när skiftet
till svenskt språk och en svensk kultur skedde. Att man varit medveten
om sitt finska ursprung långt fram
i tiden, är dock helt klart.

Rece

Kenneth har gjort ett storartat arbete genom att följa en så stor mängd
människor i stort sett fram till nutid.
De enda trådar som bryts av är de
ättlingar som flyttar till Norge och
USA under den stora utvandringens
epok. Men då och då får Kenneth
upp spår även dit.

I boken, liksom på Kenneths hemsida finns en
plan över hur publiceringen
fortgått. Det är ättlingarna till framför allt två av svedjefinnen Jöran
Simonssons barnbarn, födda omkring 1655 och 1658, vars ättlingar
nu finns publicerade i del IV. Jöran
kom själv till Slobyn i Mangskog
omkring 1640 och hans barnbarn
blev bosatta mestadels i Glasnäs
och Gränsjötorpet, Älgå samt Sigfridstorp i Glava. Fram till slutet av
1700-talet levde ättlingarna kvar i
dessa socknar och i angränsande
finnhemman i Gillberga och Silbodal.
Sedan har senare generationer gift
sig med svenskar. Det skulle förstås
20

Familjerna redovisas i den kompakta form som Kenneth Larsson
etablerat i sina tidigare släktböcker. Bilderna är tyvärr
få, vilket förklaras
av ambitionen att boken inte får väga mer än 2 kg för
postdistributionens skull. Till hjälp
för alla som likt undertecknad är
nyfiken på kändisar i släktböcker
så har Kenneth gjort en lista på
dessa i början av boken. Bland de
mest kända finns de galenskapande
bröderna Claes och Anders Eriksson från Trollhättan. Kopplingen
går via deras morföräldrar som
flyttade från Björnö i Gillberga till
Vassända-Naglum på 1910-talet.

nsion

Det saknas säkerligen en hel del
barn födda de senaste 20 åren.
Själv kan jag komplettera med

Min mamma Hildegard Jonsson
(se antavla nr 135) hade Edla
som lärarinna under sina sex år
i skolan. Av någon anledning så
är Edla inte med på mammas
skolkort.
Edlas släkt finns huvudsakligen
i sydvästra Värmland - med en
del förgreningar till norra Dalsland. I hennes antavla finns det
kopplingar till min mammas
släkt via min morfar (antavla nr
135), Aron Karlsson (antavla nr
139) och Christina Maximiliana
Ruus (antavla nr 143).
Hennes man Joels släkt består
till stor del av smeder och är
ganska jämt fördelade mellan
Värmland och Dalsland. Så
vitt jag vet finns det inga kopplingar mellans hans släkt och
min. Joels antavla kommer att
publiceras i ett senare nummer
av VärmlandsAnor.
Ulla Hansson
Valla Torpelund
545 93 Töreboda
uahan@telia.com

två kusiner som föddes sommaren
2018, Märta i familj 19888 och Eira
i familj 19889. Med tiden så kommer de också att få veta att de är
en del i en stor helhet, som började
med en svedjefinnes ankomst från
Savolax till Värmland för runt 378
år sedan.
Carl-Johan Ivarsson

g 6/6 805, Holmedal 4

Nilsdotter

Annika

Holmedal, Selen

g 3/3 849

Holmedal

f 4/9 746, Holmedal, Hajom

Karlanda, Korsbyn

d 6/ 870

Holmedal, Tveten

Edla

Småskollärarinna

f 4/9 867

f 27/0 793

Töcksmark, Bön V

d /9 840

Holmedal, Selen

f 23/3 824

Holmedal, Selen

d 28/6 873

Holmedal, Selen

27/0 207

Maja Andersdotter

Anna Maja

7

Lidén

Danielsdotter

d 2/7 856

Joel Karlsson

Holmedal, Selen

Holmedal, Selen

Svanström

g 22/5 85, Töcksmark6

f 20/5 79

Holmedal

Nr 3, mor

Hemmansägare

g 23/6 893

f 28/4 865, Holmedal

Nilsson

Daniel

V Fågelvik, Stommen

NN

Hallstensson, Erik

Larsson, Segol

Persdotter, Ingegerd

d 28/3 830, Töcksmark, Bön V

f 767, Töcksmark, Östegården

Nilsdotter, Ingrid

g c792, Töcksmark

Nilsson, Eskil

5 f 8/2 738, Holmedal, Bergerud

Hansdotter, Böret

Rasmusson, Hans. Danneman
Olofsdotter, Marit

2/7 703, Arvika - /2 748, Älgå

c685 - 0/8 752, Älgå

f c695, Karlanda, Liane

f c70

c698 - ../2 752, Holmedal

f c707

c684, Östervallskog - 7/8 746, Töcksmark

Lagerlöf, Lisa Danielsdotter
c739, Töcksmark - /5 773, TöcksmarkOlsdotter, Ingrid

Eskilsson, Nils. Danneman

4 /5 739, Älgå - 2/5 785, Töcksmark

Råbock, Johan Bengtsson. Bonde mm

Råbock, Mariana Johansdotter

c694, Karlanda - 769, Karl.

c702, Håbol(P) - c758, Ärtem(P)

c692, Ärtemark(P) - 744, Ärtemark(P)

Lidén, Daniel Olsson. Skogvaktare

2/ 73, Karlanda - 26/5 802, SilbodalEriksdotter, Ingeborg

Lidén, Erik Danielsson. Kyrkoherde

d 3/3 825, Töcksmark, Backa

3

2

686, Trankil - 743
c690 - 0/ 767, Holmedal, Selen

Wahlenberg, Nils Sandersson. Kronolänsman

d c78, V Fågelvik, Sundsbyn

c679 - 2/0 75, V Fågelvik, Sundsbyn

c665 - ../5 79, V Fågelvik, Dusserud

Orter i (S) län om inte annat anges

 c 725, Ärtemark(P) - 3/7 794, HolmedalWallström, Sedonia Larsdotter

Segolsdotter, Katarina

3/8 724, Holmedal - c792, Holmedal

Wahlenberg, Christopher. Länsman

0 c703 - 778, Karlanda, Korsbyn

Tolfsdotter, Karin

c695 - 764, Karlanda, Korsbyn

f 4/2 773, Töcksmark, Öbyn PrGå

Lidén, Anders Eriksson. Bonde

Se nr 

Wahlenberg, Anna Maria

Se nr 0

Ersson, Nils

d 9/ 834, Holmedal, Selen

f 6/4 75, Silbodal, Låbbyn

Wahlenberg, Anna Maria

d 3/ 826, Holmedal, Selen

g 30/6 77, Holmedal

f c749, Karlanda, Korsbyn

f 22/7 784

d 28/7 934

9 f 8/2 77, V Fågelvik, Sundsbyn

Eriksdotter, Malin

Halfvardsson, Anders

Generation V
Nr 32-63

Ersson, Nils. Riksdagsman, häradsdomare
Nilsson, Erik. Hemmansägare, danneman Andersson, Nils

d 3/ 83, Holmedal, Hajom

Tolfsdotter

Holmedal, Selen

Andersson, Anders. Bonde

8 c705, Holmedal - 29/ 792, Holmedal

Andersdotter, Malin

c702 - 7/0 78, Holmedal, Hajom

f 5/2 743, V Fågelvik, Dusserud c70 - 6/4 795, V Fågelvik, Dusserud

d 23/6 80, Holmedal, Hajom

Nr , ansökare

5

Holmedal, Tveten

d 6/6 882

Andersdotter, Karin

Holmedal, Hajom

d 27/6 845

f 4/8 775

Hemmansägare

f 8/0 82

Bonde, ordningsman

Tolf

Holmedal, Tveten

g 27/2 770, V Fågelvik

Sven

Svensson

Olsson, Anders

Olsson

Nr 2, far

Andersson, Olof. Dräng

Upprättad för Edla Svanström, f. Tolfsdotter 4/9 867 i Holmedal (S), Selen
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-5
Nr 6-3

Antavla nr 28
Generation I
Nr 2-3 ()
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som kallades för Falla. Detta torp låg
på mark som tillhörde gården som
Olofs hustru Stina kom ifrån.

Nr 219
Antavlan är upprättad för min
pappa Ernst Herman AugustssonLindgren f. 30/11 1884 i Beted,
Järnskogs socken. Enligt hans mor
är hans egentliga födelsetid den 29
november. Orsaken till detta var
att hans hälsotillstånd vid födseln,
var så allvarligt att risk för hans liv
förelåg, därför nöddöptes han den
30 november. Prästen har sannolikt
blandat ihop dopdag och födelsedag,
vilket skulle vara anledningen, enligt
hans mor.
Min farmor var Marta Olsdotter, född
14/5 1859 i Södra Lian i Järnskogs
socken. Vid tidpunkten för födseln
var hon piga hos jordägaren Axel
Andersson i Beted. I födelseboken
står min pappa noterad som oäkta, en
benämning jag har svårt att anamma.
En människa är alltid äkta enligt min
uppfattning. Hans far var en son i
huset vid namn August, född 1853.
Ett faderskap som han erkände, men
som inte ledde till något äktenskap.
Faderskapet konfirmerades även
genom min pappas efternamn som
blev Augustsson.
Fadern August Andersson var en
mycket företagsam person, som
mycket ung startade en egen verksamhet som affärsman, dock i mindre och enklare skala. Han körde
runt i bygden och köpte in lump och
andra saker som han sedan sålde
vidare. Lump kallades på den tiden
för trasor eller ”filler”, vilket fick
till följd att han kallades för ”FilleAugust”.
Efter sin sons födelse flyttade Marta
tillbaka till föräldrarna, Olof Nilsson
och hans hustru Stina Bryntesdotter,
i Ulfshuvdane. Denna flytt blev inte
långvarig. Efter en kortare tid, någon
gång i slutet av 1800-talet, flyttade
familjen till ett utbruk vid hemmanet
Ulfshuvdanes norra gräns, ett torp
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Anledningen till flytten från bygden
till detta skogstorp kan ha varit arbetsbrist i bygdelandskapet. Kanske
till Hedsågen, som Olofs svärfar
sannolikt var delägare i.
Efter det att min farmors föräldrar
lämnat sitt jordeliv, växte min pappa
upp tillsammans med sin mor på torpet i ganska stor fattigdom. Efter det
att min pappa konfirmerats, fick han
vissa skogsarbeten i omgivningen,
vilket hjälpte till med försörjningen,
som låg under knapphetens kalla
stjärna. Fiske och bärplockning var
annars den huvudsakliga försörjningen.
Det blev knappast bättre för min
farmor år 1905, då min pappa skulle
göra sin militärtjänst vid Svea Livgarde i Stockholm. Hennes oro var
stor eftersom ett krig mot Norge
knackade på dörren. Det gick dock
bra och det blev fred i stället.
Familjen bodde kvar på torpet
Falla till 1910, då de blev mer eller
mindre vräkta från torpet. Detta på
grund av att det skulle nyttjas av
skogsarbetare.
Mitt i smällkalla vintern, i januari
1910, fick de ta sina få tillhörigheter
och vandra iväg till Gränsjösättra i
Älgå socken, där de fick på i den
s.k. Sågarstugan. Här blev livet mer
drägligt, och det fanns mer arbete för
min pappa, vilket gav dem en bättre,
men inte bra, tillvaro.
Efter inflyttningen till Älgå, började
min pappa att ägna sig åt kommunalpolitiska spörsmål. Efterhand
fick han diverse förtroendeposter i
socknens olika nämnder. Som mest
var han invald i sex olika nämnder,
bl.a. i taxeringsnämnden i 36 år.
Till hans begåvningar, om man får
kalla dem så, hörde hans enorma
minne och hans människo- och
bygdekunskap. Av det skälet var
han en stor tillgång i socknens olika
nämnder, där bygdekännedom var en
viktig och betydelsfull ingrediens.

Min pappas efternamn, Augustsson, ställde till ett visst besvär för
såväl honom som för postbäraren
i Gränsjön. Det fanns nämligen en
annan person där med samma efternamn och samma förnamnsinitial.
Pappa beslöt då att, i samråd med
sin namne, ändra sitt efternamn till
Lindgren från 1918.
I början av 1920-talet blev det återigen en flytt. Denna gång till torpet
Ormängen som låg i hemmanet
Gränsjöns västra del. Då hade nämligen ägaren till torpet, Johannes
Finnberg med stor familj, avflyttat
för emigration till Nordamerika.
Detta var i augusti 1920. Pappa och
farmor flyttade dit troligtvis 1922.
Min pappa träffade då sin blivande
maka, Julia Johannesson från Bastebacken, som då var den närmaste
bosättningen till Ormängen. Julia
var för övrigt syster till Johannes
Finnborgs maka Gerda, som då var
bosatt i Ormängen.
Pappas giftermål med henne skedde
1929 och hon flyttade då till honom
och hans mor Marta i Ormängen.
För några år sedan började jag fundera på min pappas härkomst. Det
blev ett stort och styvt arbete som
tog lång tid innan jag nådde en möjlig slutpunkt. Jag hade tur med andra
ord. Jag kom in i bl.a. prästsläkter,
som ofta är väl utredda. Nämnas kan
prästsläkten Kempe, samt Erlandus
Gudmundi och hans fader Gudmund, vapensmed och tornbyggare,
som Gustav Vasa hämtat hem från
Frankrike.
Han lär ha varit född alldeles i slutet
av 1490-talet. Kanske var han nordbo, något som de lärde tvista om.
En annan gren av hans släkt slutar
med en finne Parkonen, född på
1600-talet.
KG Lindgren
Linnévägen 11, 661 43 Säffle
0533-14124@telia.com

Bro, Hammar, Rasten

d 22/ 904

Järnskog, Beted

g 28/2 860, Arvika 4

Sundberg

Cajsa

f /5 865

Arvika kpg, Nr 9

d 24/2 937

Järnskog, Beted

uä

d 3/5 868, Järnskog, Lian S

Torpare

f 826

Järnskog, Lian S

d 5/8 895

Järnskog, Ulvshuvdane d 2/3 880, Järnskog, Lian S

g 6/9 854, Järnskog 6

Bryntesdotter

Stina

f 25/5 834

Järnskog, Ulvshuvdane Nilsdotter, Marit

d 6/6 93

g 30/8 930

Älgå

Johannesdotter

Julia Eleonora

f 6/2 906, Älgå

Nr 3, mor

Olsdotter

Marta

f 4/5 859

Järnskog, Ulvshuvdane

d 3/2 938

Torstensdotter, Anna

760, Glava - 834, Järnskog

Jonsson, Nils

754, Järnskog - 28/2 805, Järnskog

Jacobsson, Anders. Nämndeman

3 f 4/9 766, Järnskog, Mosstakan

Andersdotter, Kerstin

f 763, Järnskog, Saxebyn

Olsson, Olof

2 7/2 77 - 828



0 f 784, Arvika, Kyrkebyn

Knutsdotter, Lisa

f 789, Arvika, Solberga

Sundberg, Oskar. Skomakare

9 f 7/3 785, Väse

Åberg, Marta Regina

f 3/9 778, Eskilsäter, Säter

Traung, Johan. Förvaltare

8 f, Landskrona(M)

Boding, Rebecca

f, Landskrona(M)

4/2 207

7

5 f 30/ 776, Järnskog, Lian S

Älgå, Gränsjön, OrmängenJärnskog, Ulvshuvdane d 7/ 880, Järnskog, Ulvshuvdane Andersdotter, Ingri

f 2/2 799, Järnskog, Ulvshuvdane f 77, Järnskog, Mosstakan

Andersson, Nils

4 f 760, Järnskog, Söpple

d 27/ 867, Järnskog, Ulvshuvdane Andersdotter, Ingeborg

f 8/2 794, Järnskog, Saxebyn

Andersson, Brynte. Bonde

f 2/8 79, Järnskog, Lian S

Olsdotter, Marit

g 26/2 89, Järnskog

f 3/8 798, Järnskog, Lian S

Älgå, Gränsjön, OrmängenOlof

d 27/6 96

Nilsson, Nils

Järnskog, Beted

f 29/ 884

Nilsson

f 82, Arvika, Solberga

d 2/ 889

Skogsarbetare

Järnskog, Beted

Månsdotter, Marta

uä

f 0/8 808, Eskilsäter, Säter

Traung, Sara Johanna

g 0/8 829, Eskilsäter

d 9/2 872, Kila, Takene V

f 22/ 793, Landskrona(M)

Ernst Herman AugustssonArvika lfs, Solberga

Lindgren

5

f 4/2 83

Handlande mm

f 0/2 835

Handlande

August Hjalmar

Nr , ansökare

Sundberg, Gustaf. Skomakare
f 80, Arvika, Solberga

Axel Gustaf

Andersson

Andersson, Lars

Andersson

Nr 2, far

Andersson, Gustaf. Fanjunkare

Upprättad för Ernst Herman Lindgren, f. 29/ 884 i Beted, Järnskog (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-5
Nr 6-3

Antavla nr 29
Generation I
Nr 2-3 ()

Andersdotter, Ingri

Ersson, Anders. Bonde

Svensdotter, Marit

Pärsson, Anders

Nilsdotter, Kari

725, Järnskog - 3/2 82, Järnskog

f 744, Järnskog, Stommen

f 76, Östervallskog, Ivarsbyn

f 705, Östervallskog, Ivarsbyn

f 752

f 755, Järnskog, Remjäng

f 2/2 734, Glava, By

726, Västra Ämtervik - 800

f 2/8 757, Ölme, Karingerud

3/7 754, Väse - 85, Eskilsäter

f 740

f 738

7/3 747, Järnskog - 5/6 809, Järnskog

7/ 75, Järnskog - 8/7 809, Järnskog

f 735 i Järnskog, Slärteg

f 728, Järnskog, Remjäng

f 72, Järnskog, Koppom Stora

f Järnskog, Korsbyn

2/2 72, Järnskog - 4/ 802, Järnskog
Bryntesson, Anders. Bonde

Jacobsdotter, Karin

Segolsson, Jacob. Bonde

Persdotter, Kajsa

Danielsson, Anders

Rasmusdotter, Marit

Jonsson, Olof

Bryntesdotter, Gunda

Olsson, Torsten

Bryngelsdotter, Marit

Olofsson, Jon

Westmark, Sara Maria

Åberg, Lorentz. Patron

Sandelin, Johanna

Traung, Sven. Brukspatron

f (2) t. KG Lindgren. Orter i (S) län om inte annat anges
Generation V
Nr 32-63

VärmlandsAnor 2018:3

23

VärmlandsAnor 2018:3

Arvika

Höstens program 2018
Träffar: Biblioteket - måndagar kl 17 – 19.
8 oktober: Diskussionskväll. Frågor m.m.
12 november: Program ej klart
3 december: Diskussionskväll. Frågor m.m.
Forskarhjälp på biblioteket: 18/9, 16/10 och 20/11 kl. 15-18 samt lördag 13/10 kl. 10.30-14.

Filipstad

Forskarhjälp på biblioteket: Torsdagar 4/10, 1/11 och 6/12 kl. 16-18 samt lördagar 29/9, 27/10 och
24/11 kl. 11-13.

Grums

Program på Svealokalen (HSO), Sveagatan 2:
18 september kl. 18: Agnhammar förr i tiden, Mats Sundh.
16 oktober kl. 18: Lite tå hôrt, bl.a. Riksarkivet (SVAR)
20 november kl. 18: Bilder från Grums och Slottsbron, Olle Karlsson.
10 november, Arkivens Dag på Biblioteket kl. 10-14. Föredrag av Claes Åkerblom om Storjohann
och Gruvöns bruk.
Forskarhjälp på biblioteket: 18/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11 och 29/11 kl. 15-18

Karlstad

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen eller Edbergssalen. Programmen genomförs i
samarbete med Arkivcentrums institutioner.
Torsdag 13 sept kl. 18:30: Gottlunds resor på Finnbygderna i början av 1800-talet
Niclas Persson, Torsby
Måndag 24 sept kl. 14:00: Forska i bouppteckningar. Elisabeth Thorsell.
Torsdag 11 oktober kl. 18:30: Handstilar från 1600-1700 talet och hur stilen har förändrats med tiden
Peter Olausson, Universitetslektor i historia
vid Karlstads Universitet
Måndag 22 oktober kl. 14:00 och 18:30. Digitala forskarsalen. Mariia Mähler, Riksarkivet i Ramsele
Torsdag 22 november kl. 18:30: Från husförhör till grundskola – hur skolan utvecklats de senaste
århundradena. Mats Ekholm, professor emeritus, Karlstads Universitet

Kristinehamn

Föreläsningar mm; hörsalen kl.18.30
Tisdag 11 sept. Släktspår - hur fläta samman släktforskning till bokmanus. Eva Wassén Eriksson
Tisdag 9 okt. Ölmebreven, från emigranter. Nancy Edlund
Tisdag 11/12 Höstavslutning endast medlemmar o anmälan. kl.18.00
(Plats för höstavslutning meddelas senare)
Släktforskarjour i släktforskarrummet, kl.14.00 -17.00. Andra tisdagen varje månad, 11/9, 9/10
”Snacktajm” för daglediga, hörsalen, kl.14.00 -17.00. 19/9, 17/10
Allmän grundkurs i släktforskning samt hur arkivera all information, kommer att anordnas, så snart
tillräckligt många anmält intresse. Anmälan till Gunnel Larsson, gunnel.larsson3@comhem.se

Säffle

Program på biblioteket
Måndag 24 sept kl. 19. Soldatsläkten Lön i Lönnskog, Mats Johansson
Måndag 29 okt kl. 19. Diskussionskväll. Ställ frågor och kanske få svar
Måndag 26 nov kl. 19. De tre glasbruken. Olle Hansen.
Forskarhjälp på biblioteket måndagar 10/9, 8/10, 12/11 kl. 16-19 samt Arkivens Dag lördag 10/11
kl. 10-13.
Ändrade program meddelas på Värmlandsrötter, liksom på föreningens Facebook-sida.
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Vår programverksamhet
genomförs i samarbete med

