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Nr 3 September 2019 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening

Årgång 36

Släktingar till Arvikaparet Per Danielsson (1879-1930) och Signe född Johansson (1881-1949) möttes vid Gunnarskogs kyrka i juni.
Släktträffen hade organiserats av Per Danielsson i Limhamn (längst till höger). Läs mer på sidan 14. Foto: Carl-Johan Ivarsson
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Redaktörens ruta
Sedan några år tillbaka arbetar jag tillsammans med Henrik
Olsson med ett forskningsprojekt som vi kallar ”Väckelsens Värmland”. Sedan förra sommaren har vi försökt att
besöka alla missionshus, kapell och andra byggnader som
väckelserörelsens folk byggt och använt. En del är i bruk
för sitt ursprungliga ändamål. Många är idag bostadshus
eller fritidshus. Andra är bystugor och bygdegårdar. Ett
begränsat antal befinner sig i förfall, medan andra rivits.
Målet är att försöka dokumentera alla. Detta har fört oss
till platser vi aldrig förut besökt, som Hovilsrud (Eda),
Hän (Holmedal), Forshyttan (Brattfors) och Hedetången
(Väse). Det finns nästan 700 platser att besöka. Målet är
en bok, förhoppningsvis 2020.
Det har varit min sommar. Det visade sig att det fanns
material till tidningen att detta nummer får ett blandat
innehåll utan något särskilt tema. Vi hoppas dock på mer
om Grums härad till nr 4.

Manusstopp för 2019:4 är 10 november 2019
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August från Kila blev handelsman i Sörmland:

”En av Rönö härads mera kända män”
av Carl-Johan Ivarsson
kokerska vid Mjölkcentralen,
där hennes kusin Esters make
var disponent. Allt detta hände
innan hon 1935 återkommen
till Kila gifte sig med farfar
Ivar från granngården, som
hon känt sedan hon var barn.

När jag som barn bläddrade i
farmors album med kabinettsfotografier stannade jag ibland
inför ett foto i lite större format
med tre söta flickor i vita klänningar från 1900-talets första
årtionde. Farmor hade föredömligt nog skrivit vem som
de flesta bilderna föreställde på
lappar instuckna i albumet, och
för bilden på de tre flickorna
hade farmor skrivit ”Linnea
Greta Dagny – kusiner från
Eriksdal”.
Farmor kunde berätta att hennes egen farbror August var
handelsman på en plats som
hette Eriksdal med postadressen Bogsta, och att de tre
flickorna var hans döttrar. I
albumet fanns också bilder av
”farbror August” och ”faster
Alba”. Kartboken visade att
Bogsta ligger i östra Sörmland, De tre flickorna från Eriksdal.
på vägen mellan Nyköping
min annars så värmländska släkt,
och Trosa.
och jag kände också till att fler i
Farmor Lisa var född 1901, och släkten med tiden fått fotfäste i
eftersom hennes föräldrar var trakterna av Nyköping och Gnesta.
födda på 1850-talet och hon var I den sistnämnda orten hade farmor
den yngsta bland sina syskon så själv bott i fem år och arbetat som
var det rejäla generationsglapp i
vår familj. Jag har själv bara träffat
en enda av farmors kusiner, Morris
från Minneapolis, som jag träffade
tre gånger i Sverige och tre gånger
i USA. Men kontakten var livaktig med de flesta av kusinbarnen,
som spritts från Kila. Förutom
vår närmaste granne ”Erik i Takene” så fanns farmors kusinbarn i
platser som Säffle, Kristinehamn,
Södertälje, Stockholm, Chicago,
Torrance i Kalifornien och några
fler ställen.

Låt oss då stanna för ”farbror
August” – det fanns även en
”morbror August” i familjen.
Eftersom det inte finns några
efterkommande till August
och hans familj idag och de
flesta som någon gång träffat
familjen också är borta, så är
det bara jag, eller kanske några
av mina mer intresserade
släktingar som idag känner
till honom.
Som historiker så vore det
förstås skönt att kunna bygga
en sådan här artikel på källor
som brev eller dagböcker.
Tyvärr har jag bara tillgång
till några få brev och vykort med
anknytning till familjen och det är
osäkert om några sådana existerar
i någon av släktens byrålådor, eller
om allt skattat åt förgängelsen. Men
med hjälp av det lilla som finns,

Exotiskt med Sörmland
Men kontakten med Sörmland
var intressant och lite exotiskt i

Eriksdal i Tystberga socken omkring 1902. Foto:Dagmar Eriksén
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officiella källor och några av de
berättelser som jag själv hört utan
att systematiskt intervjua de som
kunde berätta innan det var för sent
så kan fragment läggas till fragment
av en familjs liv.
Gossen August föddes den 3 april
1858 på gården Klunserud i Kila
socken. Idag är gården känd som
Hökelund. Namnet Klunserud
klingade inte så vackert tyckte man
i början av 1900-talet. Föräldrarna
hette Anders Nilsson (1819-1879)
och Anna Stina Svensdotter (18311901). Anders kom från Byggningen i närbelägna Hallerud, medan
Anna Stina var född i Östra Takene
i östra delen av Kila, men hade som
barn flyttat till Klunserud som var
hennes mors barndomshem. Anna
Stinas morfars föräldrar hade flyttat
från Byn i Långserud till Klunserud
på 1780-talet och byggnaderna ägs
efter mer än 230 år av deras efterkommande.
August hade två äldre syskon och
familjen utökades med tiden med
ytterligare en syster och sex bröder, en av de sistnämnda dog dock
som liten.
August växte upp i Klunseruds
gamla mangårdsbyggnad från
1700-talet, som finns bevarad på
fotografi men som ersattes av en ny
byggnad alldeles i början av 1900talet. Fadern Anders står först som
”måg” men från ca 1865 som ägare
i husförhörslängden. Svärföräldrarna finns kvar på gården fram till
att de går ur tiden vid 88 respektive
83 års ålder. Anders blir med tiden
etablerad bonde, som syns i kyrkostämmans protokoll och blir utnämnd till nämndeman i Näs härad.
Han handlar också med egendomar.
Förutom Klunserud/Hökelund så
köper han 1/32 i grannhemmanet
Västra Skrufserud.
När Anders Nilsson avled 1879, endast 60 år gammal så efterlämnade
han nio barn i livet. ”Den bäste far
man kunde få. Vi saknade vår käre
far mer än vad nedtecknaren kan


beskriva. Han gick hem att möta
Herren” har sonen Axel skrivit i en
anteckning för sina egna barn vid
slutet av sitt eget liv. Den sistnämnda meningen antyder att familjen
blivit en del av den väckelserörelse
som präglade bygden på 1870-talet.
Predikanten Carl Engström, bosatt
i Källås, blev en ledande gestalt
som tydligt tog ställning för den
waldenströmska försoningsläran
och friförsamlingstanken och de två
äldsta barnen Gustaf och Matilda
kom med sina respektive makar
att vara bland de som bildade Kila
friförsamling några år senare, som
kom att anslutas till Svenska Missionsförbundet.
Kopplingen till Svenska Missionsförbundet och dess amerikanska
systersamfund Evangelical Covenant Church har varit stark bland
många av de efterkommande till
Anders och Anna Stina i Hökelund.
Farmor berättade en gång att hennes far Gustaf sagt att de en gång
fick be för broder Axel ute i en
snödriva. De fem yngre bröderna
i Hökelund kom med tiden att alla
bli bofasta i Amerika.
Om och hur August greps av väckelsen är svårt att säga. Han tycks ha
varit kyrkligt sinnad senare i livet.

Kråkbråten gifte sig alltså med två
syskon från Hökelund, så banden
mellan de båda gårdarna var täta.
Vad det är som fick August att ta
steget och i december 1891 ta ut
flyttningsbetyg till Bogsta socken i
Sörmland får vi nog inte veta. Han
är inte den första att flytta långt,
men för de fem yngre bröderna är
det istället Minneapolis i Minnesota
som drar vid slutet av 1880-talet.
Bara en dryg månad efter att ha
flyttat in i Högerån i Bogsta socken
gifter sig August Trettondedag Jul
1892 med Anna Carolina Lindblad, född 1857 i Skede socken
i Småland. Anna Carolina hade
flyttat till Högerån 1887 och står
i husförhörslängden som handelsidkerska. Var det fråga om ”Gift
vid första ögonkastet”? Troligare
är väl att det funnits någon kontakt
innan. Kanske hade August varit
där tidigare och arbetat och att
flyttningen i december 1891 var
en bekräftelse av något som redan
ägt rum. Hur kontakten etablerats
mellan August och Anna Carolina
vet vi helt enkelt inte.
Anna Carolina blir snart gravid och
den 20 september 1892 föds sonen
Erik August Samuel, som dock
bara får leva en vecka. August och

Från Värmland till
Sörmland
August kom att bo kvar i Hökelund
ända tills han fyllde 33 år 1891.
Husförhörslängden i Kila berättar
ju inte allt om hur arbetsfördelningen såg ut på gårdarna, men
August är efter faderns död äldste
mansperson i hushållet, även om
äldste brodern Gustaf gift sig och
flyttat in i Hökelunds lillstuga där
hans familj skulle bo till 1888.
Troligen var det så att Gustaf
och August fick ta gemensamt
huvudansvar för gårdens skötsel.
När Gustaf med familj flyttade
till Kråkbråten 1888 kom istället
systern Matilda med make August
andra vägen, från Kråkbråten Ungdomsbild av August vid tiden för hans
flyttning till Sörmland.
till Hökelund. Två syskon från
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Anna Carolina flyttar i mars 1893
till Svärdsbro Gästgivaregård i
Sättersta socken, där August fortsätte affärsverksamheten. Mellan
de båda platserna är det bara ca
2 km. Här föds två flickor: Anna
Augusta Linnéa i mars 1894 och
Maria Carolina Elisabeth i maj
1895. Sorgligt nog dör modern
Anna Carolina den 2 juni samma år.
Dödsorsaken anges till influensa.
De två flickorna blir moderlösa och
August blir änkeman.
Anna Carolina är en dunkel gestalt,
det finns inga berättelser om henne i
släkten. Att hon var djupt sörjd och
saknad kommer förstås till uttryck i
dödsannonsen, som publicerades i
Södermanlands läns tidning dagen
efter hennes bortgång är tydligt:
”Att Gud till sig hemförlofvadt
min ömt älskade maka Anna Carolina Andersson född Lindblad,
hvilken i tron på Jesus stilla och
fridfullt afsomnade vid Svärdsbro
Gästgifvaregård Söndagen den 2
Juni, i en ålder af 37 år, 7 mån. och
5 dagar, djupt sörjd och innerligt
begråten af mig, barn, moder, syskon, släktingar och talrika vänner,
har jag den smärtsamma plikten
tillkännagifva”.
Även utan brev och dagböcker är
det inte svårt att föreställa sig katastrofen för August, som lämnades
ensam med två små barn. Förutom
pigan som redan fanns i hushållet
anslöt sig snart en hushållerska, en
värmländska från Segerstad, samt i
slutet av 1895 så inflyttade Augusts
yngre syster Emilia direkt från
Hökelund till Svärdsbro. Den lilla
flickan Maria Carolina Elisabeth
dör den 30 maj 1896, drygt ett år
gammal.

Emilia med flera vid affären i Svärdsbro, Sättersta.

kilometer från Hökelund. Hennes
far Elias Andersson var ägare av
Jonsbol, medan modern Karolina
var syster till Augusts mor Anna
Stina. En son till Elias Andersson
i första giftet och således Albertinas halvbror var Anders Eliasson
(1844-1900), lasarettsläkare i Ystad
och känd för sin vänskap med August Strindberg. Om Anders Eliasson har jag skrivit tidigare.
Elias och Karolina flyttar med sin
familj från Kila, först till Byn i
Gillberga, därefter till Väckelsön
i Värmskog och slutligen till Liljenäs i Segerstad. Även Albertina
får uppleva en del svåra förluster i
livet, när flera syskon dör som små,
och brodern Adolf dör i Kansas

City i relativt unga år 1887. År 1896
väljer brodern August, som drev
Liljenäs, att ta sitt eget liv.
August och Albertina (eller Alba
som hon kallades) var tydligtvis två
sargade själar, när de valde att gifta
sig med varandra. Bakgrunden till
äktenskapet är förstås för alltid fördold men att Albertina var mycket
mer än en hushållerska visas av att
två döttrar blev till. Karolina Margareta (alltid kallad Greta) föddes
i mars 1900 och Dagny Kristina
i februari 1903. Då hade modern
Alba hunnit fylla 45 år.
I maj 1900 flyttade familjen till det
som kom att bli slutdestinationen:
Eriksdals handelsbod på Rogsta nr
3 i Tystberga socken. Även denna

Kusin Albertina kommer
Det är fler som flyttar in och ut i
Svärdsbro de följande åren, men
den viktigaste inflyttaren kommer
i november 1898. Det är Augusts
egen kusin Albertina Eliasson,
född den 2 november 1857. Albertina föddes i Jonsbol, bara någon

Greta och Dagny verkar ha blivit omhuldade och beskyddade, kanske inte så förvånande med tanke på vad föräldrarna fått uppleva. Rikedomen på leksaker visas på
bilden där nästan byggt upp ett helt leklandskap i trädgården vid Eriksdal.
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plats kom att ligga bara några kilometer från Högerån och Svärdsbro.
Hit flyttade också Augusts äldsta
brorsdotter Amelie från Kila och
hon blev kvar i två år, innan hon
som så många andra i släkten
valde att flytta till Amerika och så
småningom starta affär i Cokato,
Minnesota.
Vi har nämnt systern Emilia. Hon
kom själv att bli handelsidkerska
och tog över affären i Högerån 1900
för att 1906 ta över i Svärdsbro.
Hon omtalas som ekonomiskt sinnad och synes ha varit framgångsrik
i sin affärsverksamhet. En historia
bevarades i släkten kring ”faster
Emilia”. När hon hade gäster bjöd
hon med orden: ”Ät ordentligt, för
det blir ändå förstört”.
Greta och Dagny verkar ha blivit
omhuldade och beskyddade, kanske inte så förvånande med tanke
på vad föräldrarna fått uppleva.
Rikedomen på leksaker visas på
bilden där nästan byggt upp ett
helt leklandskap i trädgården vid
Eriksdal.
Familjens äldsta dotter Linnéa gifte
sig 1921 med Eric Lundberg, son
till kyrkoherden i Tystberga och Bälinge församlingar Carl Lundberg
och hans hustru Anna Sahlin. Eric
Lundberg var nyligen utnämnd till
komminister i Hidinge församling
i Närke men blev några år senare
komminister i Trosa stad. Större
delen av Erics prästgärning kom
att utföras i Björnlunda församling,
där han blev kyrkoherde 1932 och
behöll tjänsten till sin pensionering
1961, de sista åren var han också
kontraktsprost i Daga kontrakt.

och fotografier spreds och sattes
in i familjens album. Den svagaste
länken var till brodern Johan eller
John, som ”went out west” som
brorsonen Morris uttryckte det, och
mer eller mindre tappade kontakten
både med Minnesota och Sverige.
John avled dock så sent som 1948 i
Tacoma, Washington. De fyra andra
”amerikanska” bröderna höll samman och fanns alla i Minnesota.
Både i Svärdsbro och på Eriksdal
dyker enstaka namn på handelsbiträden med födelseorter som
By och Tveta, men det var inga
släktingar. Flera av de värmländska
syskonbarnen hamnar i trakterna.
Systerdottern Ester från Kila flyttar 1913 till närbelägna Frustuna
församling och gifter sig med
mejeridisponenten Svante Nilsson.
Ester och Svante får två barn: Åke
och Ingegerd. Den sistnämnda som
i maj 2018 fyllde 100 år har varit
en viktig källa för mig till denna
berättelse.
August Andersson kom att bli en
betrodd person i Tystberga kommun och församling. Han blev
ledamot av kyrko- och skolrådet
och valdes till kyrkvärd. 1906 blev
han vice ordförande i kommunalstämman och kommunalnämnden.
Från 1914 var han vice ordförande
i pensionsnämnden och ledamot
av taxeringsnämnden. Hans högsta

post blev en valperiod i Södermanlands läns landsting mellan 1910
och 1914, då han representerade
Högern. Jämte hans egen handelsbod så förestod han Södermanlands
Enskilda Banks kontor i Tystberga
stationssamhälle.
När August skulle fylla 70 år 1928
så hyllades han i en artikel i Södermanlands Läns Tidning med orden:
”Personligen åtnjuter hr Andersson
mycken aktning och stora sympatier
i vida kretsar och på högtidsdagen
i morgon kommer säkerligen den
gemytlige och ungdomlige 70åringen att bli föremål för många
hjärtliga lyckönskningar”. Det var
i samma artikel som han utpekades som ”en av Rönö härads mera
kända män”.
Den alerta lokaltidningen kunde
någon dag senare rapportera från
födelsedagsfirandet. Redan tidigt
på morgonen uppvaktade Tystbergas verklige storman, greve Nils
A. Mörner på Björksund med sin
grevinna. Bland gåvorna noterades
”en prydlig golvlampa för elektrisk
belysning, en silverbägare och ett
rökbord”. Från släktingarna gavs
en dyrbar matta och Hakonbolaget
uppvaktade med en silverbägare. På
kvällen hölls supé i hemmet, och
både far och son Lundberg talade.

50 kransar vid graven
Men 70 år var en hög ålder 1928.
Tre år senare var timglaset utrunnet.

Eric och Linnéa Lundberg har också
levt vidare bland den värmländska
släkten genom ett ”bevingat ord”.
Linnéa ville gärna gå på bjudningar
och fester, men Eric ville hellre
förbereda sig för predikan. Linnéa
skulle då ha sagt: ”Men lilla Eric, du
kan väl stuva om något gammalt”.
Kontakterna med släkten i Värmland och i Amerika var stark. Brev


Eriksdals handelsbod. Flickorna är troligen Dagny och Greta.
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Trots allt var August i verksamhet
ända till slutet, den sista lördagen i
livet hade han tjänstgjort på bankkontoret. Den 2 december 1931
var det slut. Begravningen ägde
rum i Tystberga kyrka och blev
”synnerligen högtidlig” enligt det
utförliga referatet i Södermanlands
Läns Tidning. Greve Mörner var
på plats, liksom bankdirektör Carl
Wellander och bankkamrer Folke
Rizell som representerade Odd
Fellowlogen. Över 50 kransar lämnades vid graven.
Officianten Carl Lundberg yttrade:
”Vår vän August Andersson har
i dag gjort sin sista kyrkofärd.
Många gånger ha vi sett honom i
helgedomen, denna gång har han
kommit för sista gången. Han har
kommit för att vila. Han har nog
tänkt på sin vila förr. Han har burit på det svåra lidande, som lagt
honom i graven, men han gjorde
det tyst, och ingen visste om det.
Han hade ej talat om det för att ej
bedröva de sina”. I begravningstalet
framhöll Lundberg vidare Augusts
insatser för sin socken: ”Sorgen är
djup hos eder alla. Men den är djup
i hela Tystberga församling. Han
har varit en fader i bästa bemärkelse
för många här i denna församling
och i detta samhälle. Hur många
har han icke hjälpt, och detta i det
tysta. Var det nöd i ett hem, var det
sjukdom, fattades det bröd, ja, då
hette det: Gå till August Andersson,
han hjälper nog. Och det gjorde
han. Hans valspråk var: Vi skola
hjälpa varandra”.

Sinnessjukhus
Vad blev det kvar? Ja, en del av
svaret får man i bouppteckningen
efter August Andersson, som inregistrerades vid Jönåker, Rönö och
Hölebo tingslags häradsrätt som nr
117 vårtinget 1932. Fastigheten Eriksdal nr 1 var värderad till 32000
kronor. En noggrann redovisning av
möbler och husgeråd resulterar inte
i några anmärkningsvärda summor,
ca 5000 kronor, varav ett pianino är
husets mest värdefulla föremål till

ett värde av 250 kronor. Med fordringar på kunder i handelsboden
räknas tillgångarna till sammanlagt
52101:91 kronor. Vad som dock
oroar mer är de stora skulderna.
16700 kronor i olika krediter till
Södermanlands Enskilda Bank,
15850:91 i reverser till systern
Emilia och 14454 kronor till grossister. Med skulder på sammanlagt
47991:76 kronor var behållningen
endast 4110:15 kronor.
När änkan Alba avled i januari 1933
var en del av de gamla skulderna
lösta, andra kvarstod, men boets
behållning var endast 1201:30 kronor med skulder på mer än 31000
kronor.
Berättelsen om de stora skulderna
hörde jag från farmor Lisa och
bouppteckningarna i häradsrättens
arkiv understryker bara detta. Det
är nu katastrofen inträffar. De omständigheter som Greta och Dagny
växte upp i hade inte förberett dem
inför livet, framför allt inte inför
att berövas sitt barndomshem och
i princip alla tillgångar.
Två år efter modern Albas död är
Dagny död och Greta vårdas på sinnessjukhus. Vad hände? Ja, några
svar får vi får Gretas journalanteckningar från S:ta Annas sjukhus
i Nyköping från 1935. Hon intogs
där den 22 april och utskrevs den
22 augusti. Att läsa en annan människas journal kan kännas olustigt
och påträngande, men det ger både
nya perspektiv och bekräftar det
som berättats i släkten kring Greta
och Dagny. I journalen noteras, att
”Patienten har senare gått igenom
en barnavårdskurs i Stockholm,
men aldrig haft någon anställning
och ej kunnat försörja sig själv.
Hon har alltid varit mycket dyster
till lynnet”.
Journalen fortsätter: ”Patienten
har under många år varit nervös
och sömnlös, vilket tilltagit efter
föräldrarnas sjukdom och död. Hon
vakade långa tider vid moderns
sjukbädd. Patienten har många

August på Eriksdal, troligen i början av
1920-talet.

Albertina på Eriksdal.

gånger haft ’hysteriska anfall’ då
hon skrikit och slagit omkring sig.
Tidvis har hon varit mycket svår att
göra till lags. Sedan föräldrarnas
död har hon varit deprimerad och
umgåtts med suicidaltankar. Enligt
levnadsberättelsen har hon använt
mycket sömnmedel i 5-6 års tid, enligt vårdattesten periodvis i 2-3 år.
Efter faderns död råkade patienten
i ekonomisk misär och omhändertogs av anhöriga. Hon infördes till
Länslasarettet i Nyköping efter att
ha tagit veronal. Systern vårdas
fortfarande å lasarettet, djupt comatös”.
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De släktingar som tagit hand om
Greta och Dagny synes syfta på
systern Linnéa med svågern Eric,
samt kusinen Ester i Gnesta med
familj. Efter att ha avlyssnat ett
telefonsamtal den 20 april blev
Greta så uppbragt, ”att hon ställde
till med ett uppträde och överöste
samtliga med otidigheter”. Tillsammans reste systrarna till Nyköping,
där de skall ha tagit in på ett hotell
och tagit veronal, ett sömnmedel.
Dagny avled på länslasarettet den
24 april, två dagar efter att Greta
överförts till sinnessjukhuset.
Greta tycks, trots förlusten av
systern (som inte omnämns mer i
Gretas journal), ha relativt snabbt
örbättrats. Efter endast en vecka
noteras ”lugn, tacksam och artig”
och den 28 juni efter två månader
på sjukhuset: ”Mera livlig, gladare
ansiktsuttryck. Hjälper till med
lättare hushållsarbeten, matlagning
och bakning samt handarbeten,
knyppling och virkning. Snäll och
villig. Sättet mera naturligt. Sömnen enligt egen utsago bättre nu
än första tiden. Aptiten däremot
växlande”.
Den 22 augusti görs den sista journalanteckningen. Greta verkar nöjd
och belåten, och har fått löfte att få
bo hos en barndomsbekant i Borås
och mycket glad däröver.
Greta har när hon skrivs ut åtskilliga år kvar att leva. År 1938
hamnade Greta på Södermalm
i Stockholm, och hon kunde nu
utöva sitt yrke som barnsköterska.
Jag har i min ägo några bilder av
henne, men hon har också med sin
något säregna handstil identifierat
gamla bilder på morbrodern Anders
Eliasson i Ystad, liksom på släkten
på Liljenäs. Greta bodde på olika
platser, både på Östgötagatan 70
och Beckbrännarebacken 3 i Sofia
församling. Där avled hon den 26
augusti 1974 på Södersjukhuset
efter att ha blivit påkörd av en motorcyklist på gatan.


Greta (i mitten) vid systern Linnéas 70-årsdag 1964.

Begravningen ägde rum i Sofia
kyrka, men efter kremering nedsattes urnan i familjegraven på Tystberga kyrkogård. Systern Linnéa
var i livet, men var svårt dement
och vistades på långvården i Nyköping. Linnéa avled i januari 1976,
medan maken Eric kom att vara i
livet ända till november 1987, då
han fyllt 92 år.

utforska släkten. Den resan har fört
mig till olika platser, bland annat
till flera besök på Tystberga kyrkogård och vid Eriksdal, och ett möte
med Linnea och Eric Lundbergs
svägerska Anna-Lena Lundberg i
samband med en hemvändardag i
Tystbergas grannkyrka Bälinge i
september 2003.

Så hade cirkeln slutits, mer än 40
år efter föräldrarnas död. De sista
spåren av familjen på Eriksdal var
utsuddade. Ungefär samtidigt som
prosten Eric dog, så började jag

Gravstenen på Tystberga kyrkogård fotograferad den 3 maj 2009. Gravstenen är numera borttagen på grund av instabilitet och gravplatsen återlämnad. Foto: Carl-Johan
Ivarsson
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En återfunnen porträttgravhäll
på Bro kyrkogård
Av Maud Forsberg
Sommaren 2017 utfördes en del
markarbeten på Bro kyrkogård i
Säffle pastorat. När man grävde
strax öster om kyrkan dök det helt
plötsligt upp en dekorerad stenbit som såg ut att vara en del av
något större. Pastoratet fann det
då för bäst att tillkalla mig, som
är antikvarie. Snabbt insåg jag att
man stött på något så ovanligt och
spännande som en porträttgravhäll
från 1600-talet.
Liksom det flesta gravhällar är den
tillverkad i kalksten som troligen
hämtats från Kinnekulle. När stenen levererades till Bro socken var
den troligen slät och obearbetad.
Stenhuggaren kom sen till beställaren och fick de anvisningar som
behövdes. Antagligen gavs han
också mat och husrum, och utförde
därefter hällens relief på plats.
De som avporträtteras är medlemmar ur adelssläkterna Roos av
Hjelmsäter och Kafle vilket tydliggörs av de två adelsvapnen som
finns mellan mannen och kvinnan;
Roos af Hjelmsäters på mannens
sida och Kafles på kvinnans. Enligt
de texter som finns under paret
handlar det om den välborne herr
Knut Gustafsson Roos och den ädla
och välborna fru Karin Pedersdoter
Kavele (Kafle) till Krokstad, Säter
och Ingelstorp. Dödsåren anges
också men är tyvärr skadade så att
man endast ser siffrorna 166 för
mannen och 16 för kvinnan.
Överstelöjtnanten Knut Roos af
Hjelmsäter lär enligt Svenska
adelns ättartaflor ha levat 15951663. I sitt andra giftemål äktade
han Karin Kafle som var dotter till
Per Nilsson Kafle till Nygård och
Ingelstorp. Det här paret är inte
okänt, och faktum är att man tills
nu trott att de vilar i en annan grav,
nämligen i den s.k. ”Krokstagra-

ven” på By kyrkogård. Där finns
en liknande porträttgravhäll men
den är så sliten att man inte kan
tyda den på samma sätt som den
här. Nu återstår alltså frågan vilka
som vilar i Krokstagraven, om nu
Knut och Karin vilar i Bro.
Porträttgravhällen är intressant. För
även om den var i delar, och vissa
saknades, så är reliefen i mycket
gott skick. Eftersom hällar av
denna typ oftast är placerade över
gravar inne i kyrkan är de som regel mycket nedslitna. Här kan man
dock få en bra bild av ett adligt par
från 1600-talets mitt.
Knut Roos bär kragstövlar med
sporrar och har ett brett band över
bröstet från höger axel ner mot
vänster höft där det avslutas i en
rosett. Värt att notera är att han har
relativt långt hår som faller i lockar,
medan ansiktet är skägglöst. Under
1500-talet skulle skägget vara långt
och håret kort. När det på 1600-talet
blev modernt med längre hår minskade skägget till ett kort
pipskägg för att sedan
helt försvinna. Vid det
svenska hovet var skäggen borta i mitten av
1600-talet och försvann
helt i de högre stånden
i slutet av århundradet.
Knut får alltså antas ha
varit en modern man på
sin tid.

porträtt, förutom exempelvis när
den avporträtterade bär änkedräkt,
vilket det skulle kunna handla om
här.
Runt gravhällen löper en bibeltext
som är hämtad från Job 19 och
som börjar ”Jag vet att min förlossare lever…”. Detta är en text som
förekommer på flera gravhällar av
denna typ. I de så kallade hörnrundlarna finns så kallade änglaflykter,
d.v.s. ett ansikte med vingar.
Som en symbol för att Knut Roos
var en riddare och krigare finns
hans korslagda handskar på hans
högra sida och på vänstra sidan,
mellan honom och hustrun, ser man
halsskyddet på hans hjälm. Tyvärr
saknas den del där själva hjälmen
varit avbildad.
Hällen är nu restaurerad av en
stenkonservator och har satts upp
på bårhusets vägg. Där kan nu alla
ta del av en liten bit av den värmländska historien.

Karin Kafle bär en
veckad kjol, kort jacka
samt ett hustrudok. Det
sistnämnda får nog däremot anses vara mindre modernt. Det är
svårt att säga exakt när
adelskvinnor slutade att
bära slöja. Från 1600talet och framåt syns de
knappt på adelsdamernas Den restaurerade gravhällen. Foto: Claes Åkerblom
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Historien om Thomas og Pernille
Foreldrene til Olof Thomasson
Olof Thomasson, skogfinnen
som slo seg opp på Austmarka
i Kongsvinger kommune og bosatte seg på Svensmoen i 1872, er
mye omtalt i Vinger bygdebok og i
andre lokalhistoriske bøker. Men
vi vet ingenting om hans foreldre.
Hvor kom de fra og under hvilke
kår levde de? Det har også vært
usikkerhet om Olofs fødested.
Med denne artikkelen prøver jeg
å belyse disse spørsmålene. I den
anledningen ønsker jeg å rette
en stor takk til slektsforskerne
Ole Plannthin (København), og
Lenah Hedin (Kila), som har
vært til uvurderlig hjelp for meg
i dette arbeidet.
Det er naturlig å begynne med Axel
Thomassens tale om sin far, som
han holdt ved en familiens markering av 100-årsdagen for Olof
Thomassons fødsel, i 1933.
Axel innleder talen med å fortelle
fra en jakttur han hadde i Södra
Finnskoga:
Vi sto en morgen, tollforvalteren og
jeg, i en fjellside som het «Skrockarberget» og så over dalen til den
andre siden - en uendelig skogli
- ingen gårder og hus å se, men
øverst oppe på toppen viste en liten
slette at det en gang hadde vært en
heim der. Så spør tollforvalteren
«Vet du hva det stedet heter?»
«Nei det visste jeg ikke.» «Jo det
er «Hjerpberget» det, der din far
er født. Hvordan det forholder seg
med dette vet jeg ikke, men hvis det
er tilfelle kom han til Östmark som
ganske liten og vi regner Östmark
som hans fødebygd.
Axel fikk aldri bekreftet om Hjerpberget i Södra Finnskoga var Olof
sitt virkelige fødested. Men det
viser seg at tollforvalteren hadde
rett. Det de ikke visste var at faren
til Olof Thomasson, var født på
10

Av Arild Thomassen
Skrockarberget der de stod og nøt
utsikten. Axel fortsetter fortellingen
slik:
Hans mor ble tidlig enke og satt igjen med en stor barneflokk i ytterst
små kår. De bodde i en stue som het
Sagfeld i nærheten av Konradsfors
Spikerbruk.
Talen inneholder ingen ting om
hvorfor moren ble så tidlig enke, eller hvem som var far til Olaf. Dette
ga rom for mange spekulasjoner i
senere generasjoner. Det ble sågar
spekulert i om Olof kunne være
uekte sønn av brukspatronen på
Konradsfors bruk. Senere har det
blitt kjent at begge foreldrene var
skogfinner og at moren var Pernille
Danielsdotter fra Grue Finnskog i
Norge og faren var Thomas Olofsson fra Södra Finnskoga .

Thomas Olofssons
oppvekst
Thomas Olofsson ble født på
Skrockarberget1 i 1805 i Södra
Finnskoga, et av de mest avsidesliggende og ville finnskoger
i Värmland. Området var kjent
for sagn om spøkerier, tomter og
troll.
Skrockarberget var opprinnelig
en slektsgård som skogfinnen
Olof Hindriksson Vilhuinen ryddet i 1650. På finsk ble stedet kalt
Vilhula by. I følge Gottlund som
besøkte Skrockarberget i 1821,
omfattet hemmanet fem gårder og
to torp, og det bodde tilsammen 82
personer der. 2

Thomas Olofsson var sønn av skogfinnene Lisa Mattsdotter Vaisaineni3
(1769 - 1841) og Olof Thomasson
(1768 - 1828). En DNA-test indikerer at Olof Thomasson kan ha tilhørt
finneslekten Räisainen. På slutten
av 17-hundretallet tjenestegjorde
Lisa og Olof som tjenestejente og
gårdsgutt hos Hindrik Hindrikson i
Skrockarberget.
Mens Lisa jobber som tjenestejente
på Skrockarberget får hun en «uekte» sønn (Mattes) i januar 1794.
Olof Henriksson er notert som far.
Etter fødselen flytter Lisa med sønnen til torpet Säterberget. Samme
år blir Lisa gravid igjen og føder
en jente (Karin). Denne gangen er
Olof Thomasson oppført som far til
barnet. Han flytter etter til Säterberget i 1796. Her blir de registrert som
man og hustru i husforhörslengden
(1794-1799). Men noen vielsesnotering har vi ikke funnet. I senere
husforhörslengder blir både Mattes
og Karin notert med familienavn
etter Olof Thomasson.
Familien bosetter seg på Kindsjön
i 1800. Her blir de boende i 20 år.
I alle disse årene er Olof registrert
som inhyst4 , hvilket betyr at de
levde under svært kummerlige kår.
Året etter at de flyttet til Kindsjön
blir datteren Anna født, og så 3.
mars 1805 får Lisa tvillingene
Thomas og Olof. Tvillingfødsel var
krevende på den tiden. Lisa velger
å føde i Skrockarberget, hvor hun
tjenestegjorde som ung. Det viser
seg at Olof ikke er levedyktig, så
tvillingene ble døpt samme dag som
de ble født og dåpen blir konfirmert

Fødselsnotering for tvillingene Thomas og Olof i kirkeboken i Dalby socken.
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samme måned. Olof døde bare noen
uker etter fødselen.
Thomas Olofsson vokser opp på
Kindsjön og bor der til han er 15 år
gammel. Han får en bror til i 1812,
som også kalles Olof. Faren dør i
1820 og den eldre halvbroren Mattes tar over ansvaret for familien.
De flytter fra Kindsjön til Säterberget hvor Mattes kalles torpare.
Thomas arbeider som gårdsgutt
og søsteren Anne er tjenestejente.
Årene som følger blir tynget av at
søsteren Karin dør, 26 år gammel
og broren Olof dør bare åtte år
gammel.
Mattes Olofsson seg med Marta
Bertilsdotter fra Skrockarberget i
1826. De flytter sammen med moren til Lillberget under Möre, mens
Thomas hyser inn som gårdsgutt i
Skrockarberget. To år senere dør
Mattes, og etterlater seg enke og
to små barn. Marta og barna flytter
tilbake til Skrockarberget.
Thomas har nå mistet alle sine
søsken unntatt Anna. Han tar over
ansvaret for moren og slår seg
ned som torpare i Gråberget under
Kindsjön. Her har de en tjenestejente til å hjelpe seg. Mattes og
Thomas må stadig flytte mellom
gårder og torp for å få seg
arbeid. Dette var typisk for
skogfinnene i disse øde og
skrinne skogsområdene i
Södra Finnskoga.
I 1831 forlater Thomas og
moren Gråberget og bosetter seg på torpet Hjerpberget, som ligger rett sør for
Skrockarberget. Thomas er
nå blitt 26 år og skal snart
møte Pernille Danielsdatter.

Halvarinpoika Lehmoinen. Daniel
var eldste sønn på Revholt og
overtok som bruker etter sin far.
Moren til Pernille, Kari Olsdatter
(1774-1845), kom fra nabogården
Kalneset. Hennes finske slektsnavn
var Mulikka. Daniel og Kari giftet
seg i Grue kirke i 1792 og fikk 12
barn sammen hvorav seks jenter og
tre gutter levde opp.
Revholt ble ryddet i første halvdel
av 1700-tallet og lå under gården
Skjelver sentralt i Grue. I 1760årene overtok Bernt Anker, gården
Skjelver og skogen med husmannsplasser. I folketellingen for 1801
er Daniel registrert som husmann
med jord på Revholtet. I tillegg
til kone og tre døtre bodde mor til
Daniel på gården. De hadde fire
tjenestefolk. En av dem var Daniels
bror, Carl Halvorsen.
Pernille vokser opp under langt
bedre kår enn Thomas Olofsson.
Daniel hadde et godt omdømme i
bygda, og ble beskrevet som en djerv
kar som var god til å ordlegge seg.
Han kunne skryte av å ha mottatt
Dannebrogs hedersmedalje for sin
innsats i en trefning ved Masterud
i kampene mot svenskene tidlig på
våren i 1808 (Napoleonskrigen).

Daniel var allerede innrullert i Det
Solørske infanteri Compagnie i
1799, 28 år gammel. I 1802 var han
ført opp som skarpskytter, høyde
67 ½” (tilsvarer 176 cm). Han var
registrert som lettinfanterist i de
militære rullene i 18085. I Prins
Augusts fortegnelse over de offiserer, soldater og sivile som skulle
motta Dannebrogsordenen står det
følgende om Daniel Halvorsen:
«Let-Infanterist Daniel Revholt af
Solørske lette infanterikompani,
og Landeværn Peder Johansen af
samme Compagnie, begge utmærkede sig den 1. Mai ved Overfald
paa Vagten og Quarteret Masterud,
vist fortrinnelig Mod i Foreening
med Klogskab og Overlæg, hvorved
de bidro mest til Expedtitionenes
heldige Udfald, vare de første
fremme, og bemæktige sig Fiendens
Vaaben.» 6
Gottlund besøkte Grue Finnskog i
1821. Han reiste rundt og kjempet
for skogfinnenes rettigheter, og var
særlig opptatt av at skogfinnene
skulle få egne kirker. I den anledning ble det arrangert et møte på
gården Revholt. Daniel ble valgt
som en av tre representanter til
kirkerådet, som skulle framføre
skogfinnenes krav overfor de
norske myndighetene. Gjennom Gottlund vet vi derfor en
del om hvilke forhold Pernille
vokste opp i. Da han besøkte
Revholt høsten 1821 var hun
11 år. Han skriver følgende i
sin dagbok:

Pernille Danielsdatters oppvekst
Pernille Danielsdatter ble
født 14. april 1810, på Revholt i Grue Finnskog. Hun
var datter av den kjente
skogfinnen Daniel Halvorsen (1771 - 1831), med
det finske navnet Tanila

I kartutsnittet er beliggenheten til Hjerpberget markert med
rød skrift. På luftfoto er det i dag ingen synlige spor etter
torpet. Plasseringen av torpet baserer seg på kart fra slutten
av 1800-tallet. En av Värmlands høyest beliggende hembygdsgårder «Tomta» ligger vakkert til i åssiden på Skrockarberget, markert med rød strek. Her er tolv bygninger fra ulike
perioder, blant annet en røykstue fra 1760, som er flyttet ditt
fra Josefsberg i Lekvattnet.

Ett litet stycke längre fram
kom jag till Rävhultet (Rävholta), där bodde en bonde
vid namn Danjel Halvarsson Lehmoinen, en utmärkt
hygglig och artig karl. Han
hade länge frågat efter mig
och var mycket glad över min
ankomst. Han hade ej mindre
än 6 flickor, av vilka 3 voro
nästan fullvuxna, alla hade
täcka och vackra ansikten,
i synnerhet [vackra voro]
11
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deras bruna ögon. Ibland alla var
dock Maija, den tredje i ordningen,
och Pennel, den fjärde, de vackraste. Jag övade dem att läsa innantill
finska. Det föreföll mig underligt,
att de ej arbetade, sedan det blev
skymt, i synnerhet kvinnfolket, utan
höll det liksom helgdagsafton. De
förklarade sedermera, att de aldrig
brukade arbeta om måndags- och
torsdagsafton samt framför allt för
kvinnefolket att [ej] spinna, smärre
arbeten kunde de dock göra. Jag
kom snart underfund med, att gården var en bland de rikaste, flera
hästar, tvenne fähus; i det ena, där
jag var, voro omtrent några och 20
kor, och så snyggt och grannt, så
man ej får bättre hos något herrskap. Dessutom hade han sköna
bodar, källare och uthus. En god
svenskstuva på gården.
Det var ikke bare velstand for Daniel og familien. Gottlund beskriver
også hvordan husmennene rundt
Store Røgden måtte slite for skogeieren, som nå het Det Ankerske
Fideiskommiss7.
Vidare klagade bönderna däröver,
att de plågades med arbete långt
bort hemifrån. Sommar och vinter
nödgades de sända ofta enda mannen i huset ifrån sig på 20 mil, där
han hela månadtal måste träla med
stock- och järnsläpning, varföre
han fick en så liten betalning, att
han i stället för att förtjäna, tvärtom
förlorade, och ofta satte sig i skuld
för blotta födan och kosten. Så t.
ex. måste bl. a. år 1817 bönderna
Pål Mårtensson Hähmä från Kalnäs och Erik Olsson Mulikka från
Mulikkala fara med hästar och
stora hölass allt upptill Höljes by i
Dalby socken, dit de hade 7 mil, och
de andra bönderna, - t. ex. Danjel
Halvardsson Lehmoinen från
Rävhultet, Petter Olsson Räisäinen
från Tvengsberget och Olov Olsson
Räisäinen från Lövberget - samt en
hel hop andra, vilka voro tvungna
att fara dit genom norska bygden,
- hade dit nästan dubbelt längre.
Deras arbete var att släpa stock
12

till sjön Halen. De voro där tvenne
särskilda gånger, och en månad
vardera gången, och det för en så
liten betalning, att de flesta blevo i
skuld för mat och kost.
I 1823 går Det Ankerske Fideikommiss konkurs, og Daniel kjøper
Revholt på auksjon 8 . Han blir
selvstendig gårdeier, men pådrar
seg samtidig en stor gjeld som det
skal vise seg at han ikke klarer å
nedbetale. Pernille blir året etter
konfirmert i Brandval kirke. Grue
kirke var nettopp brent ned under
svært tragiske omstendigheter.
Våren 1828 blir Pernille gravid,
17 år gammel, og føder en sønn
utenfor ekteskap vinteren året etter.
Martin Kjøstelsen sønn av gårdbruker Kjøstel Joensen Skyttern,
registreres i kirkeboken som far
til barnet. Gården Skyttern ligger
like ved gården Skjelver nær Grue
kirke. Barnet levde ikke opp og dør
bare fire måneder gammel. Det blir
ikke noe giftemål for Pernille med
bondesønnen.
Pernille mister faren to år senere,
20 år gammel. Han dør vinteren
1831, 60 år gammel, og etterlater
seg mere gjeld enn aktiva. Gården
Revholt legges ut for salg. Daniel
Henriksson, som er brorsønn av
moren til Pernille, kjøper gården.
Moren får føderåd som en del av
oppgjøret og hun ble boende på
gården til hun døde i 1845. Pernille
er fortsatt ugift, men et besøk hos
en onkel i Södra Finnskoga skal
endre på det.

Thomas og Pernille gifter
seg og flytter til Östmark
Det var nære forbindelser mellom
skogfinnene på hver side av riksgrensen. De arbeidet, flyttet og
stiftet familie på tvers av grensen.

Broren til Daniel Halvorsen var en
av dem. Ole Halvorsen giftet seg
i 1801 med Brita Carlsdotter fra
Järpliden i Södra Finnskoga9. De
bosatte seg på torpet Dypåsen ved
Kindsjön, og fikk ti barn. Dypåsen
ligger bare ca 5 km nordøst for
Hjerpberget. Begge torpene tilhørte
hemmanet Kindsjön.
Det er sannsynlig at Pernille traff
Thomas i forbindelse med at hun
besøkte sin onkel i Sverige etter at
faren døde i 1831. Kanskje hadde
hun fått post som tjenestepike der.
Hun blir gravid sommeren 1832,
og føder en gutt utenfor ekteskap
(uekte), 31. mars 1833. Thomas registreres som far i dåpen. De kaller
sønnen Olof Thomasson.
Thomas og Pernille gifter seg i Södra Finnskoga kirke 24. november
samme år, og Pernille blir registrert
som innflyttet på Hjerpberget. På
Hjerpberget blir de boende i fem
år. I disse årene får de to barn til,
Karin i 1835 og Daniel i 1837. Livsvilkårene er ikke de beste på det
lille avsidesliggende torpet for den
voksende familien, så da det bø seg
bedre arbeidsmuligheter ved det
nyetablerte Konradsfors Jernbruk,
flytter familien til Östmark.
De første årene er de registrert
bosatte i Konradsfors i husforhørslengden. Konradsfors jernbruk
er oppkalt etter Conrad Bleckert
Fitinghof, men det var svogeren
Inspektør Herman Westberg som
opprinnelig planla å bygge et
jernverk ved Röjdån i Östmark.
Westberg rakk bare å bygge herregårdsbygning til det kommende
bruket, før han døde i 1837. Conrad
overtok prosjektet med fall- og
strandrettigheter etter sin svoger,
og i tillegg til jernverk, bygget han

Fra dåpsprotokollen i Södra Finnskoga kirke.
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kvern, sag, teglverk og bolighus
til arbeiderne. Bruket omfattet et
tyvetalls bygninger, spredt rundt
på hver side av elven.
Bygdefolket håpet at bruket skulle
føre til økonomisk framgang, men
i august 1844 ble bruket hardt
rammet av en storflom i Röjdån
etter et voldsomt regnvær i nordre
Värmland. Brukets tømmerlager
ble dradd med av flommen og ført
mot dammen hvor tømmeret ble
liggende å blokkere for vannmassene. Tilslutt brast dammen og vannet tok med seg en rekke bygninger.
Stangjernhammeren som veide 360
kg, og det store trehjulet, som drev
sagen og kvernen, forsvant langt
nedover elven. Conrad klarte å
skaffe ny kapital og bruket ble raskt
bygget opp igjen med hjelp av statslån og gunstige skattebetingelser.
I 1850 arbeidet 124 personer der

Kartet viser noen av bygningene til Konradsfors bruk. Kvarnbacken ligger rett syd for
Qvarnhaget. Kartet er hentet fra «Min bok om Östmark» av John Eriksson, 2009.

Etter flommen er familien registrert
bosatt i Kvarnbacken, på østsiden
av Röjdån i huforhörslengden.
Mens de bor i Östmark får Thomas
og Pernille fire barn; Maria Lisa i
1839, Johannes i 1842, Ingeborg
i 1845 og Johanna i 1848. De har

Gammelt postkort som viser Konradsfors damanlegg etter at det ble bygget
opp igjen. Fotoet er trolig fra rundt 1910. Foto fra arkivet til Emigration och
Historia, Östmark.

inklusive familiemedlemmer. Men
bruket slet økonomisk i hele sin
driftstid og gikk konkurs to ganger
på 1850-tallet10.

til slutt syv barn å forsørge. Barna
fikk lite skolegang og måtte tidlig
ut å forsørge seg selv. Olof begynte
å arbeide som håndlanger i smien

. Skrock är föreställningar där vissa vardagliga händelser anses å ha
en övernaturlig effekt. Uttrycket användes ofta nedsättande. Folklore
innehåller i regel vissa element av skrock. Oversettes med overtro
på norsk.
2. Gottlunds dagbok
3. I følge Jan Myhrvold, slektforsker
4. Inhyst betyr at man ikke eier eller leier eget hus men leide rom på et
torp eller en gård hos andre.
5. Kilde: Dannebrogsmannen på Grue finnskog, Rolf Jerpseth Finnkultur nr 2 2002
6. Kilde: Per Erik Rastad, Dannebrogsmenn I Solør – Odal, Glåmdalen
18. januar 1977.

på bruket bare 12 år gammel. Det
ble lange dager fra fire om morgenen. Om vinteren hendte det at han
overnattet i smien. Der var det godt
og varmt i slagghaugene.
Thomas er registrert som torpare.
Han tar på seg ulikt arbeid for å
livnære familien. Han får oppdrag
både på svensk og norsk side av
grensen, trolig mest knyttet til
skogbruk. I 1848 tar Thomas med
seg den unge gårdsarbeideren
Magnus Olofsson Løk på en jobb
i Norge. Magnus var halvt tater
og halvt skogfinne. Han hadde
vært på kant med loven og var
dømt for tyverier. Östmark var på
denne tiden sterkt preget av høy
befolkningsvekst, stor fattigdom og
mange løsarbeidere. Det var en ung
man med hissig temperament og
noe tvilsom karakter som Thomas
tar med seg til Norge. Det skulle
vise seg å ende dypt tragisk med
pengekrangel og drap.
Red. Anm. Fortsättning på artikeln följer i nästa nummer av
VärmlandsAnor.

7. Bernt Anker døde i 1805, 58 år gammel, som enkemann og barnløs.
De store skog- og landeiendommene ble plassert i et fideikommiss
som årlig skulle fordele overskuddet blant byens enker, studenter
og fattige. Men Bernt Ankers slektninger underslo store summer fra
selskapet, som kort tid etter hans død ble slått konkurs.
8. Kilder om Revholt: Hans Marius Trøseid, Grueboka Finnskogen
Gards- og slektshistorie 1990
9. Fram til 1829 var det Dalby socken, som så ble delt i Norra og
Södra Finnskoga.
0.Kilde: Boken «Övre Fryksdalen» av Anders Mattsson, 1998
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En oväntad släktträff i Gunnarskog
Av Carl-Johan Ivarsson
Lördagen den 2 mars i år damp det
ned ett e-brev i min inkorg. Det var
från Tess Olsson i Gunnarskogs
Bygdelag som i sin tur hade fått
det ifrån Else-Marie Svensson i
Värmlands Släktforskarförenings
Arvikagrupp. Tess skickade vidare
till mig, eftersom prosten Thorgny
Larsson Lantz trott att jag skulle
kunna hjälpa till. Else-Marie hade
fått kontakt med ”en person med
anor i Lilla Årbotten. Denna släkt
ska ha ett möte i Arvika i juni och
vill ha kontakt med någon, som
kan Lilla Årbotten. Har ni någon i
Bygdelaget?”
Jag svarade lite försiktigt till ElseMarie och Tess, att jag har bäst
kännedom om Stora Årbotten,
men även känner till en del av Lilla
Årbotten, och att jag kanske kunde
hjälpa till.
Else-Marie svarade den 5 mars
att hon gjort lite forskningar och
att familjen bott på Lyckan i Lilla
Årbotten, som skulle ha legat ”långt
upp på skogen”. Det skapade viss
förvirring, eftersom jag väl känner
till ”Löcka”, den sydligaste gården
i Lilla Årbotten, som ligger med
fantastisk utsikt över sjön Gun-

nern. Det visade sig också vara ett
missförstånd.

Lokputsarens familj
Else-Marie vidaresände det e-brev
som hon några dagar tidigare fått.
Mannen som sökte sin släkt hette
Per Danielsson, bosatt i Limhamn,
och hans farfar hette också Per Danielsson (1879-1930) född i Byn,
Gunnarskog, senare bosatt på Karlavägen i Arvika och lokputsare vid
järnvägen. Hustrun Signe Johansson (1881-1949) var född i Glava.
Den äldre Pers föräldrar var Daniel
Jonsson (1847-1930) och Marta
Andersdotter (1853-1946).
Under några timmar på eftermiddagen och kvällen den 6 mars var
det intensiv mailkontakt mellan
mig och Per i Limhamn. Planen var
att ha en släktträff för Pers kusiner
med familjer, eftersom den till
USA utvandrade äldste farbrodern
Hildings båda döttrar Olivia och
Martha planerade ett gemensamt
Sverigebesök i juni. Per hade besökt släkten i Gunnarskog under
barndomen, men det var nu ca 55
år sedan. Han skrev att:

Var Löcka gården som låg till
höger upp en bit från landsvägen
samt hade sjön Gunnern åt väster?
Kanske huset var i tegel? Ja, det
där stället, norr om “Kvarna”, var
- efter att ha sett på gamla kartor
- Djupdalen. Ungefär rakt öster
om Årbotten. Där hade, efter vad
jag kommer i håg, 55 år tillbaka,
en äldre släkting sin boplats. Ytterligare personer jag kommer ihåg
var, ”Anna därframme”, Oskar
och Anna Nilsson, samt inte minst,
familjen i ”Kvarna” som jag glömt
namnen på.
Pers minnesbilder visade sig stämma i stort sett fullständigt, även om
jag ännu inte hade kopplat samman
de namn och platser. Däremot vet
jag att det vid forskning i Gunnarskog och Mangskog aldrig är
fel att fråga Kenneth Larsson från
Mangskog, om släktforskning.
Svaret från Kenneth kom genast
och det visade sig att Per Danielsson i Limhamn fanns med i
Kenneths släktbok ”Finnättlingar
från Slobyn del IV”, så Kenneth
kunde dela med sig av början till
en antavla. Jag kom också under-

Den välbevarade kvarnbyggnaden väckte stort intresse bland släktingarna. Foto:Carl-Johan Ivarsson
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fund med kopplingen till Kvarna i
Stora Årbotten. Pers farmor Signe
Danielsson var född i Knappstad i
Glava men kom bara några år gammal med sina föräldrar Johan Alfred
och Johanna Nilsson till Kvarnen.
Denna övertogs sedan av äldste
sonen Karl Johan (1885-1947) och
efter denne av sonen Carl-Erik
(1918-2003).

Från Kvarnen
Karl Johan var gift med morfars
kusin Maria från Haget i Stora
Årbotten så deras familj kände jag
väl till. Kvarnverksamheten lades
ned på 1960-talet och Carl-Erik
tog anställning på Arvikaverken
men kvarnbyggnaden med alla
sina maskiner står kvar och restaurerades i början av 2000-talet.
Carl-Eriks dotter Ingeborg Nordqvist tog över föräldrahemmet med
kvarnen i början av 2000-talet och
är numera permanent bosatt där. Jag
tog kontakt med Ingeborg, som är
tremänning med Per Danielsson,
och likaledes med Lena Persson,
dotterdotter till Karl Danielsson,
”Kalle i Löcka”, en yngre bror till
Per Danielsson d.ä. och således
även hon tremänning med Per
d.y. Både Ingeborg och Lena var
mycket glada över kontakten och
ville gärna träffa Per d.y. och de
amerikanska släktingarna.
Vilka var då de övriga som Per
d.y. erinrade sig? Mjölnare Karl
Johan Johanssons yngre bror Oskar
(1892-1972) kallade sig Nilsson
och hans hustru Anna (1885-1981)
blev ägare av den lilla gården Åsen
inom synhåll från Kvarnen. Och
inom synhåll från Åsen ligger Där
Framme där Anna Nilsson (18971973) bodde. Hennes koppling till
familjen bestod i att hon i ungdomen varit förlovad med Fridolf Danielsson (1897-1925) från Löcka,
yngre bror till ovannämnda Per
d.ä. och Karl. Efter fästmannens
tragiska död så förblev Anna ogift
men räknade sig livet igenom som
släkt med familjen i Löcka.

Så gick tiden, och det
blev juni månad. Vi bestämde att mötas vid
sockenstugan i Gunnarskog måndagen den
17 juni. Det visade sig
vara ett stort gäng, där
de som kommit längst
var systrarna Olivia Danielson Howard från
Birmingham, Alabama
och Martha Danielson
Gosnell från Blanco,
Texas. Martha åtföljdes
av make, son, sonhustru
och sondotter. Dessutom de tre svenska ku- Johannatorpet vid Djupdalen på Byns ägor beboddes av
sinerna, Per med hustru familjen mellan 1877 och 1886. Idag återstår bara en
Yvonne, Ann med make grundmur och ett spismursröse. Foto:Carl-Johan Ivarsson
och döttrar med respekde sig att familjen Daniel och Marta
tive, samt Eva med make, dotter, Jonsson mellan åren 1877 till 1886
måg och dotterson. Här anslöt bott på ett av de torp som kallades
sig också Ingeborg Nordqvist och Djupdalen i hemmanet Byn. Den
hennes syster Birgitta Listermar, platsen ligger söder om Årtjärnet
deras kusiner Kerstin Bryntesson ca 6 km från sjön Gunnern. Vägen
och Annalena Johnzén samt Lena går dock genom Stora Årbotten
Persson med make Dick.
och går på en skogsbilväg med
vändplats vid det torp i Djupdalen
Söderköping
En märklig detalj är att Eva, gift som ännu står kvar. Det var dock
med Bengt Bokull, har bott i Sö- inte där som familjen bott, utan på
derköping sedan 1960-talet. I den närbelägna Johannatorpet, så kallat
staden har jag själv bott sedan 2002 efter änkan Johanna Petersdotter
men vi var inte bekanta trots att som bott där förut.
vi har gemensamma vänner, även
om dottern Ulrika bor ungefär lika
långt från mig som avståndet är
mellan Där Framme och Kvarna i
Stora Årbotten.

Måndagen blev minnesrik för
alla oss som var med. Jag höll
ett tvåspråkigt föredrag om bygden, emigrationen och släkten i
sockenstugan, och vi vandrade
på kyrkogården för att se gravar
med släktintresse och besåg den
vackra kyrkan. Ingeborg och Birgitta bjöd till lunch på Kvarna, där
också Ingeborgs dotter Sofia visade
kvarnbyggnaden, något som väckte
mångas intresse.
Så kom Lena och Dick och ledde
oss till torpet i skogen. Ni minns
kanske förvirringen kring att Löcka
skulle ha legat på skogen? Det visa-

Dick hade röjt upp väg och snitslat
så det var inte så svårt att hitta väg
till torpruinen. Dagen avslutades
med eftermiddagskaffe hemma
hos Lena och Dick med ”Sverigetårta”.
Här blev det dags för mig att säga
adjö. Släktgruppen stannade kvar
i bygden ännu en dag. Jag har lite
efterarbete att göra, framför allt vad
gäller att göra en sammanställning
av släkten och att fortsätta kartläggningen bakåt i tiden.
Lärdomen för alla släktforskare bör
vara: Vänd på alla stenar, skicka
gärna mail till okända personer
och ta chansen att ordna en släktträff. Det gjorde Per Danielsson i
Limhamn och det kom att beröra
många personer på ett mycket positivt sätt!
15

VärmlandsAnor 2019:3

En gravsten på Långseruds kyrkogård berättar
av Ingmar och Stina Granlund
När man vandrar grusgången in till
porten på Långseruds vackra kyrka
ser man på vänster sida Niklas och
Karolina Granlunds gravvård. Det
är en grusgrav med murad omgärdning.

Karolina återfinns igen i Långseruds hfl. först vid vigseln 1873.
Niklas och Karolina gifte sig 20/2
1873 i Långserud. Samma år flyttade de till Ringerike i Norge.1878
flyttade familjen till Åstenskog
och 1884 flyttade de till Lugnet,
Sillingsfors.

Här är några uppgifter från kyrkböckerna om Niklas och Karolina
Granlund.
Muraren Niklas Granlund född
23/11 1848 i N. Timmervik Gestads socken.
Död 1920 i Sillingebyn Långserud.
Far: Muraren Anders Karlsson
Granlund 1814-1910, ägare till
torpet Liljeberg.
Mor: Kajsa Nilsdotter 1814-1878
Niklas hade två äldre syskon,
Karl Johan född 1842.
Sara Maja född 9/6 1845.
Karl Johan var också murare och
bosatt på Liljeberg med sin familj.
Niklas konfirmerades 1862. Han
var yngst av det årets konfirmander.
Trots det fick han mycket goda
vitsord av prästen.
1869 skrev prästen en arbetsattest åt
bröderna Karl Johan och Niklas till
okänd ort. Troligen utvandrade de
till Norge eftersom arbetsutvandring
dit var vanlig vid den här tiden.
I 1872 års hfl för Gestad socken
sid 226 står att ”pigan (fattighjon)
Sofia Olausdotter född 11/5 1849
anmält till klockare och kyrkvärd
att hon blivit lägrad under äktenskapslöfte av Niklas Granlund.”
Den 9/10 1872 födde hon Anna
Charlotta Niklasdotter.
Äktenskapslöftet till Sofia Olausdotter blev enligt hfl återtaget
31/12 1872. Tre dagar senare
flyttade Niklas till Långserud för
att gifta sig med Karolina Johannesdotter, som han troligen träffat
i Norge.
Niklas och Sofias dotter Anna
Charlotta blev senare gift Påls16

son, fick 6 barn och dog i Romelanda1965.
Karolina Johannesdotter född
13/4 1846 i Esbjörbyn Långserud.
Död 1923 i Sillingebyn Långserud
Far: Smeden Johannes Jansson
1821-1902
Mor: Anna Kajsa Johansdotter
1824-1880
Karolina var äldst i syskonskaran.
Hon hade fem yngre syskon.
Jan Gustav född1848.
Anders August född 1851.
Josefina född 1854.
Johannes född 1857.
Edvard född 1860.
Karolinas familj flyttade 1846 till
Kettilsbyn, 1852 till Bråten i Åstenskog och 1860 åter till Kettilsbyn.
Karolina flyttade i april 1864 som
piga till major K-G Granfelt i
Åstenskog. Hon flyttade åter till
Kettilsbyn samma år. Senare 1864
flyttade hon tillsammans med brodern Jan Gustav till Våler, Hedmark
i Norge.

Barn
Johan Albert född i Norge 1874 död
1905 i Dalsland
Anders född i Nordmarken Norge
1876 död 1950 i Gillberga
Gustav född i Kettilsbyn 1877 död
1945 i Västra Ämtervik
Anna född i Åstenskog 1879 död
1956 i Göteborg
Elin född i Åstenskog 1880 död
1956 i USA
Karl född i Åstenskog 1883 död
1912 i USA
Petrus i Sillingsfors född 1885 död
1967 i USA
De tre yngsta barnen Elin, Petrus
och Karl emigrerade till USA 1901.
Då var Elin 21 år, Karl var 18 år och
Petrus var 16 år. De övriga syskonen stannade kvar i Sverige.
Namnet Granlund är INTE ett soldatnamn. Den förste i släkten att använda namnet Granlund var Niklas
far Anders Karlsson Granlund. Det
var antagligen taget pga hans hantverksyrke murare. Att det funnits
skickliga murare i släkten kan man
se på den murade omgärdningen
av Niklas och Karolinas grav vid
entrén till Långseruds kyrka. Den
är fortfarande helt oskadd efter ca
100 år. Denna murning utfördes
av sönerna Gustav och Anders.
Niklas och Karolinas barnbarn
var kusiner till Marilyn Monroe.
Dottern Anna gifte sig med Anders Augustsson-Mortensen. Han
var bror till Edvard Mortensen,
som var far till Norma Jeane
Baker eller Marilyn Monroe.
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Släktforskardagarna i Borås – då och nu
För andra gången samlades Sveriges släktforskare i Knallebygdens
huvudstad Borås sista helgen i
augusti. Första gången var 2001.
Eftersom jag var en av dem som var
med redan då, så gav det anledning
att göra vissa jämförelser, med årets
upplevelse i färskt minne.
Till min hjälp har jag tagit min egen
rapport i VärmlandsAnor 2001:4
samt artiklar i Släkthistoriskt Forum.
Borås är inte känt för sitt fina väder,
men båda gångerna har det varit
varmt, då närmast bastuhett, i år
mycket behagligt, även om det blev
varmt i utställningslokalerna.
Då var fem västgötska föreningar
arrangörer, i år endast Boråsföreningen med förbundet som medarrangör.
Då var platsen Folkets Park, en
bit från stadens centrum. I år var
det alldeles nyrenoverade Borås
Kongress (f.d. Folkets Hus) mitt i
centrum. Tyvärr var inte lokalerna
helt idealiska, det blev stundtals
riktigt trångt. Men det brukar höra
till ett av världens största släktforskararrangemang.
Då var det sammanlagt sex föreläsningar, i år 30 (några av dessa var
dock dubbleringar).
Då var det en rätt besvärlig stämma
med styrelseval med flera kandidater och sluten omröstning. Nu var
jag inte närvarande på stämman,
men den intresserade kan se stäm-

av Carl-Johan Ivarsson
moförhandlingarna
på Youtube.
Då hade många
släktforskare börjat
använda nätet för
informationsutbyte,
t.ex. Anbytarforum.
Genline hade börjat sin verksamhet
med att erbjuda
abonnemang på
digitala bilder av
kyrkböcker, men Gunnar Jonsson och Anette Carlsson vid föreningens bokverksamheten var bord i Borås den 25 augusti 2001.
ännu i sin linda och
antalet abonnenter
troligen mycket begränsat. Facebook
och Youtube fanns
inte. DNA-släktforskning var bokstavligen science
fiction.
Nu har släktforskningens kommersiella aktörer en
framträdande plats. Sonja Skagerud Östlund, Eva Lejrin, Elisabeth Björkman och
Institutioner som Britt-Marie Johansson vid föreningens monter vid SläktforsRiksarkivet finns kardagarna i Borås 25 augusti 2019.
med. Många föreningar lever och frodas ännu, medan var imponerande, och resultatet av
andra upplever kristider och i försäljningen var över förväntan.
vissa fall nedläggning. DNA-forsk- Nu har vi en mer professionell
ningen är en central del av dagens framtoning och en verklig monter,
släktforskning – även er redaktör är och vi sålde mest digitala produkter
som VKBR4.
nu inne på det spåret.
Då som nu var Värmlands Släktforskarförening väl representerat.
Vårt bokbord 2001 tyckte vi då
Annas barn Tage, Dagmar, Harry
och Folke var alltså kusiner till
Marilyn Monroe! Om detta står i
vecko-tidningen Allers nr 11 2009.
Där ser man också släktdrag på bilder av Dagmars dotter Lilian och
dotterdotter. Detta är vad bara en
grav på Långseruds kyrkogård har
att berätta. Tänk så många öden
och äventyr som kan berättas om
gravar på våra kyrkogårdar.

Då fick vi ställa in den planerade
bussresan, på grund av dåligt intresse. Nu blev den av, även om
bussen inte blev full. Men de som
var med var nöjda.
Nästa år kommer Släktforskardagarna ännu närmare Värmland,
nämligen till Skövde!

Hoppas att fler församlingar än de
i Säffle pastorat skriver ner ”Berättelser från graven”!
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Medlemsresan
till Varnhem
Resan startade med regn, så vi var
lite blöta när vi klev på bussen. När
vi kom till Varnhem, fick vi hela
caféet för oss själva.
Den guidade turen var intressant
och guiden mycket kunnig.Med
små avstånd kunde vi gå på genomskinliga plattor, som var placerade
över utgrävningen. Kata själv har
fått flytta tillbaka till sin grav, som
vi kunde se ovanifrån.
Vi anlände vid halv fem till Jula
Hotell och Konferens, där vi skulle
avnjuta vår middag. Trots att vi var
en halvtimme tidigare, var all klart
och vi blev serverade direkt. Maten
var riktigt god, de flesta var nöjda
och belåtna.
Foto: Johnny Andersson
Reseledare: Ulf Fritzon och Berith Hemmingberg

Varnhems kloster

Utgrävning

Modell av träkyrkan från 900-talet
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Ordförande har ordet
Tänk vad snabbt sommaren går,
tyckte nyss det var juni och allt
det härliga låg framför oss! För
egen del har sommaren så här
långt varit helt perfekt, växlande
väder, lagom mängd ”saker jag
måste göra under semestern”,
tid för släktforskning och tid för
att umgås med nära och kära. I
en tid där ett allt för uppskruvat
tempo håller på att knäcka många
människor är släktforskning den
ultimata motpolen. Släktforskning
tar tid, det finns inga genvägar
om man skall vara noggrann och
källkritisk. Den enda stressen jag
kan känna är att våra vänner Arkiv
Digital och Riksarkivet-SVAR digitaliserar spännande material i en
sådan hög takt att man inte riktigt
hinner med att botanisera i det.
Det blev ett besök i Visby den här
sommaren. Har varit där många
gånger och tycker mycket om
staden och gotlänningarna. Blev
bland annat en guidad stadsvandring den här gången där vi fick
möjlighet att besöka Tjärkokeriet, ett hus som är daterat till ca
år 1200, alltså före ringmurens
uppkomst! Då Ni utforskat hela
Värmland är Gotland ett bra alternativ.

En pulshöjande DNAmatchning
Att det är viktigt att kontrollera
källorna blir ibland extra tydligt.
Plötsligt hade jag fått en DNAmatchning som enligt den personens antavla skulle visa att en av
mina anfäders döttrar som varit
borttappad i en mer än femtioårig
släktutredning nu hade en levande
ättling! Efter en stunds upprymdhet förbyttes den känslan till en
lika stor besvikelse då det visade

sig att kopplingen till min Cajsa
Larsdotter var helt felaktig. Att
min DNA-match och jag är släkt
är förstås korrekt, men tyvärr inte
via den här grenen. Tyvärr tror jag
att det kan vara en hel del fel i flera
av de antavlor som publiceras,
och dessa fel riskerar att spridas
vidare.

Hur långt tillbaka har Du
kommit?
Det här är nog den vanligaste
frågan en släktforskare får från de
som inte själva släktforskar. Sedan
berättar ofta samme person att ”en
som forskat i vår släkt har kommit
ända tillbaka till 1300-talet”! För
den som precis börjat släktforska
och är lite stolt över att ha hittat sin
mormors mor kan den här typen av
människor vara riktiga glädjedödare. Nu är ju inte släktforskning
någon tävling varken i antal personer eller tidsspann i registret. De
släktforskare som imponerar mest
på mig är nog de som lyckas fånga
”mjuka värden” om sina anor, och
även har styrkan att radera en hel
släktgren då man inser att antagandet som gjorts flera år tidigare visat
sig vara fel.

Vad kännetecknar en
släktforskare?
Du vet att Du är en riktig släktforskare om…
• Du ser dåligt semesterväder som
en möjlighet
• Du har bättre koll på döda än
levande släktingar
• Du hoppas på att åtminstone
någon i släkten inte alltid hållit sig
inom lagens råmärken.
• Din senast inköpta DVD var
Sveriges Dödbok 7
Lars-Göran Jansson

VärmlandsAnor 2019:3

Några bergsmanssläkter i Färnebo
Av Britt-Marie Gerdin
Färnebo är den del av Sverige där
mina släktrötter är som djupast.
I dessa bygder (östra Värmland)
har stor del av min släkt bott och
verkat sedan 1600-talet, troligen
ännu längre. Jag har under de år
jag släktforskat fått en värdefull
inblick och insikt i områdets väldigt
intressanta historia, som förtjänar
att lyftas fram.
Som utgångspunkt för min berättelse har jag valt Stina Håkansdotter. Stina – eller Stina Lisa som hon
också kallades - var min farfars
farfars mor. Hon har en hel del
bergsmän från Färnebo socken i
sin släkt.

Färnebos historia
Östra Värmland eller Värmlandsberg som det benämndes i äldre
tider, var länge ett glest befolkat
vildmarksområde. Mot öster fanns
den stora Dalskogen, som man hade
gemensamt med Dalarna. Dessa
trakter blev intressanta först i och
med att man fann järnfyndigheter
här. En milstolpe i den historien är
det privilegiebrev som utfärdades
1413 av Erik av Pommern, vilket
satte fart på gruv- och hyttnäringen. Järnframställningen i den
värmländska bergslagen hade sin
storhetstid under 1600- och 1700talen.
Namnet Färnebo dök upp i skrift
först under senare delen av 1500talet. Färnebo har funnits såväl som
socken och som härad. Från och
med 1638 bildade Värmlandsberg
ett eget härad under namnet Färnebo härad innefattande socknarna
Färnebo, Nordmark, Rämmen,
Brattfors, Gåsborn, Kroppa och
Lungsund.
Färnebo socken hade före Filipstads grundande 1611 en egen liten
sockenkyrka vid Färnsjöns västra
strand nära Kalhyttan. Kyrkan
flyttades till Filipstad i början av
1600-talet. Så småningom kom

Färnebo socken att benämnas Filipstads landsförsamling. Numera
är Färnebo en del av Filipstads
kommun och namnet används inte
längre som officiell administrativ
områdesbeteckning.

Stina Håkansdotter
Stina Håkansdotter hade sina värmländska släktrötter främst i Bornshyttan och Torskbäcken, men även i
Fogdhyttan och Horrsjön, samtliga
ingående i Färnebo socken. Hyttorna i dessa byar (dock inte hyttan
i Horrsjön) fanns angivna redan
i 1540-års jordebok. Men de kan
vara äldre än så. Stina hade även
släktingar i Saxhyttan i angränsande Grythyttans socken. Saxhyttan
ligger en liten bit in i Västmanland,
men nära Färnebo.
Stina föddes 1808 i Bornshyttan.
Hennes föräldrar var Håkan Andersson och Stina Nilsdotter. Håkan fick olika ”titlar” antecknade i
kyrkböckerna - bergsman, torpare,
nybyggare och gruvdräng. Det
här speglar nog att bergsmännens
tidevarv var över när 1800-talet
inleddes. Hyttornas och hamrarnas
storhetstid var förbi och bergsmännen fick se sig om efter andra försörjningskällor. Bornshyttan togs
ur bruk 1815.
Stina var bara 7 år när modern avled
1815. Sex barn, fyra döttrar och två
söner blev moderlösa, den yngsta
endast 3 år gammal. Fadern gifte
om sig och ännu en dotter föddes i
familjen. Stina gifte sig 1833 med
gruvdrängen Jan Jonsson Berggren och blev bosatt i Kroppa. Jan
Jonsson var son till Jonas Månsson
Berggren, som var soldat på bostället Bergsjötorp i Varnum. Detta
torp låg strax söder om Nässundet.
Jonas Månsson kom ursprungligen
från Forshyttan i Brattfors. Namnet
Berggren var Jonas soldatnamn
med anknytning till soldattorpets
namn. Stina och Jan fick sex döttrar

samt sonen Jan Henrik (Berggren),
som blev min farfars farfar. Stina
gick ur tiden 1871, Jan levde ytterligare fem år.
Bland Stinas släktingar finns några
som jag tänkte berätta lite mer om,
nämligen häradsdomaren Torsten
Nilsson och hans son bergsmannen
Nils Torstensson, samt bergsmannen Ivar Månsson.

Häradsdomaren Torsten
Nilsson, Bornshyttan
Torsten föddes någon gång på
1630-talet. Jag letade länge efter
hans föräldrar och de var inte lätta
att hitta. Men nu tror jag att jag
lyckats. Efter mycket pusslande
med olika alternativ har jag kommit fram till att hans föräldrar bör
ha varit bergsmannen och häradsdomaren Nils Matsson och dennes
hustru Botilla Valentinsdotter i
Bornshyttan. Syskon till Torsten
har jag hittat genom domböckerna
och de verkar ha varit fyra till antalet: Falltin (Valentin), Jon, Per och
Sigrid. ”Urfadern” antas vara Olof
Bagge, en av de första bergsmännen
på Bornshyttan.
Torsten Nilssons far Nils avled
någon gång i början av 1640-talet.
Hustrun/modern Botilla gifte om
sig med Gilius Niclasson Pistorius. Denne Gilius var son till en
av Filipstads första borgmästare
Nils Giliusson Depreez. Gilius var
prästutbildad med studier i Uppsala, men lyckades aldrig få någon
ordinarie tjänst. Hustrun Botilla
avled 1677 och Gilius levde sina
sista år blind och i fattigdom.
Torsten Nilsson var gift med Susanna Göransdotter. Jag hittade Susannas patronymikon efter mycket
sökande och fann namnet i en
dopnotis 1690 i Filipstads födelsebok. Torsten och Susanna fick
flera barn, men troligen bara en
son – Nils. Endast ett av barnen
finns med i Filipstads födelsebok
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och det är dottern Maria som föddes i januari 1673. Torsten utsågs
till nämndeman och avlade sin ed
vid häradsrättens möte i september
1683. Så småningom blev han även
utnämnd till domare. Han avgick
av ”ålderdoms svaghet och bräcklighet” i juni 1714 efter mer än 30
års tjänst i Färnebo häradsrätt. Han
avled året därpå 83 år gammal.

Bergsmannen Nils Torstensson, Bornshyttan

Nils Torstensson föddes ca 1678.
Årtalet bygger på dödbokens uppgifter om hur gammal han var när
han dog. Nils var bergsman men
hade också uppdrag som fjärdingsman. Han gifte sig 1702 med
Helena Hansdotter från Saxhyttan,
född ca 1676. Sannolikt var Helena
dotter till nämndemannen Hans
Larsson och dennes hustru Marit
Björnsdotter i Saxhyttan. Det finns
inte så många föräldrapar att välja
på i Saxhyttan, dessutom stämmer
dopvittnen och namnbildning bra
in i bilden.
Nils och Helena fick många barn,
eventuellt så många som 14 stycken, varav två dödfödda. Fyra av
barnen avled i småbarnsåldern. Två
söner - Lars och Per - tog sig efternamnet Bornström och flyttade till
Grythyttan. Nils Torstensson avled
1736 endast 58 år gammal. Hustrun
Helena levde ända till 1769. Enligt
dödboken blev hon 93 år gammal.
Den här familjen har en släktrelation till den kända släkten Berggren
på Saxån. Nils Torstenssons hustru
Helena Hansdotter var syster till
bergsmannen Johan Olssons hustru
Karin Hansdotter på Saxån. Karin
var gift två gånger. Hennes första
make var nämndemannen Olof
Persson i Saxån. De fick sonen
Hans i april 1700. Olof Persson
avled 1704 och Karin gifte om sig
med bergsmannen Johan Olsson
och fick fem barn till. Endast de
två äldsta sönerna Olof och Petter
uppnådde vuxen ålder. Sonen Olof
gifte sig 1730 med Anna/Annika
Månsdotter, även hon från Saxån.
Olof och Annika blev föräldrar
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till brukspatronen Johan Berggren
på Saxån. Han föddes 1731. AnNr 226
nikas mor Elin Månsdotter kom
från Bornshyttan och var syster
till Ivar Månsson (se nedan). Elin
gifte sig 1704 med Måns Jonsson
från Saxån.
Färnebo är den del av Sverige där
Nils Torstensson och hustrun He- mina släktrötter är som djupast.
lena hade ytterligare en koppling I dessa bygder (östra Värmland)
till Saxå bruk och herrgård. Äldsta har stor del av min släkt bott och
dottern Maria gifte sig 1724 med verkat sedan 1600-talet, troligen
Olof Nilsson i Dammhyttan. Fyra ännu längre. Jag har under de år
generationer senare föddes i Saxån jag släktforskat fått en värdefull in(1833) ett barnbarns barnbarn till blick och insikt i områdets väldigt
Olof och Maria, som hette Jan Ema- intressanta historia, som förtjänar
nuel Jansson. Han kom att ägna sig att lyftas fram.
åt bergsbruk och köpte 1873 Saxåns Som utgångspunkt för min berätsödra herrgård och blev bruksägare telse har jag valt Stina Håkansdotmed titeln brukspatron. Jan Ema- ter. Stina - eller Stina Lisa som hon
nuel avled 1906. Han är en av de också kallades - var min farfars
mer kända patronerna i bygden, farfars mor. Hon har en hel del
dessutom en av de sista.
bergsmän från Färnebo socken i
sin släkt.
Bergsmannen Ivar MånsBritt-Marie Gerdin
son, Bornshyttan
Kungsängen
Ivar Månsson föddes 1672. Han var
bm.gerdin@outlook.com
son till Måns Ivarsson och Marit
Carlsdotter i Bornshyttan. Ivars
hustru Britta Olofsdotter, född ca Britta. Björn Pedersson och hans
1683, kom från en bergsmanssläkt svärfar Nils Persson förekommer
i Saxhyttan. Hennes föräldrar var flitigt i Färnebo Härads dombok
Olof Björnsson och Anna Björns- och kopplingen mellan de båda
herrarna är väl dokumenterad.
dotter.
Ivar och Britta gifte sig 1713. De Nils Persson antas ha varit barnfick sex barn, två söner och fyra barn till bergsmannen Nils Finne i
döttrar. Två av döttrarna avled tidigt Saxån. Det finns teorier om att Nils
i småbarnsåldern, sonen Carl avled Finne – född ca 1500 - möjligen kan
1738, 23 år gammal. De tre kvar- vara son till Lars Finne, borgare i
varande barnen (Olof, Annika och Åbo, och dennes hustru Valborg
Lisa) gifte sig och bildade familj. Henriksdotter Fleming.
Ivar Månsson avled 1751, nästan
80 år gammal. Hustrun levde ytterligare 14 år.

Ivars hustru Britta Olofsdotter var
barnbarnsbarn till bergsmannen,
häradsdomaren och gästgivaren
Nils Persson i Yngshyttan. Familjemedlemmar i hans släkt, varav flera
med efternamnet Fernell, innehade
på sin tid en hel rad upphöjda
positioner i Filipstad. Nils Persson var svärfar till Brittas morfar
bergsmannen och häradsdomaren
Björn Pedersson i Saxhyttan, som
var gift med Nils Perssons dotter

Källor och referenser:
Kyrkoarkivalier för socknarna Färnebo och Grythyttan
Domböcker för Färnebo häradsrätt
samt Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt
Karlstad stifts herdaminne (Johan
Hammarin)
En bok om Filipstad, jubileumsbok
Filipstad 350 år
Vägar till värmländsk historia – Peter
Olausson
Jubileumsbok för Värmlands släktforskarförening 2003, Anor och anekdoter:
Sven Hesslows artikel om Tre fogdar i
Yngshyttan och ett dryckeskärl.
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d 1820

Färnebo, Bornshyttan

Gruvarbetare

f 1803, Varnum

Maria

f 1748

Färnebo, Bornshyttan

d 1822

Färnebo, Bornshyttan

Stina

f 1778

Färnebo, Bornshyttan

d 1815

Färnebo, Bornshyttan

14/4 2019

Olsdotter

Nilsdotter

Nr 3, mor

Färnebo, Bornshyttan

Bergren, Jan Jonsson

7

Håkansdotter, Carin

c1670 - 1755, Färnebo, Torskbäcken

Persson, Nils. Bergsman

d 1792, Färnebo, Bornshyttan

f c1726, Färnebo, Fogdhyttan

Olsdotter, Stina

Olofsdotter, Britta

Eriksson, Jon. Bergsman

Björnsdotter, Anna

Björnsson, Olof

Carlsdotter, Marit

Ivarsson, Måns

Björnsdotter, Marit

Larsson, Hans. Nämndeman

Göransdotter, Susanna

Nilsson, Torsten. Häradsdomare

Persdotter, Karin

Nilsson, Lars

Torbjörsdotter, Valborg

Carlsson, Håkan. Bergsman

15 1694, Färnebo, Horrsjön - 1775, Färnebo Sigrid

Jonsdotter, Annika

c1690 - 1769, Färnebo, Fogdhyttan

Eriksson, Olof. Bergsman

14 c1680, Grythyttan(T) - 1765, Färnebo

1672 - 1751, Färnebo, Bornshyttan

Månsson, Ivar. Bergsman

d 1772, Färnebo, Bornshyttan

13

12 c1680, Grythyttan(T) - 1769, Färnebo

Hansdotter, Helena

c1678, Färnebo, Bornshyttan - 1736, d°

Torstensson, Nils. Bergsman

11 f cv1690, Grythyttan(T), Heden

Nilsdotter, Brita

1690, Gryth.(T), Saxhyttan - 1750, d°

Larsson, Per. Bergsman

10 1677, Färnebo, Torskbäcken - 1724, d°

9

d 1738, Färnebo, Horrsjön

d 1710, Färnebo, Horrsjön

d 1715, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1717, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1718, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1719, Grythyttan(T), Saxhyttan

c1632 - 1715, Färnebo, Bornsh.

d 1720, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1736, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1719, Färnebo, Torskbäcken

d 1690, Färnebo, Torskbäcken

ff ff m (33) t. Britt-Marie Gerdin. Orter i (S) län om inte annat anges
Generation V
Nr 32-63

f c1717, Färnebo, Bornshyttan

Ivarsson, Olof. Bergsman

d 1789, Färnebo, Bornshyttan

f c1716, Grythyttan(T), Saxhyttan

Persdotter, Catarina

d 1777, Färnebo, Bornshyttan

Bergsman, torpare

f 1743

f 1707, Färnebo, Bornshyttan

Nils

Kroppa

Nilsson, Torsten. Bergsman

Torstensson

d 1871

Färnebo, Bornshyttan

6

f 1728, Grythyttan(T), Saxhyttan

d 1799, Färnebo, Bornshyttan

d 1816

Färnebo, Bornshyttan

Färnebo, Torskbäcken

Stina

f 1808

Persdotter, Maria

f 1753

d 1774, Färnebo, Torskbäcken

f 1711, Färnebo, Torskbäcken

Maria

Håkansdotter

Nr 1, ansökare

Nilsson, Håkan. Bergsman

4

Håkansdotter

Färnebo, Bornshyttan

d 1840

Färnebo, Bornshyttan

Kroppa?

f c1750

Bergsman, torpare

d 1820

Gruvdräng, torpare

Håkan

Färnebo, Torskbäcken

Anders

Andersson

f 1775

Henriksson

Nr 2, far

8

Upprättad för Stina Håkansdotter, f 1808 i Bornshyttan, Färnebo (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 226
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Tips för Dig
som har Sveriges dödbok 7
1860-2016

Nr 227

Jag heter Berith Lind, f. Löf,
uppvuxen i Nordmark. Mina
förfäder levde och arbetade som
anställda av Uddeholmsbolaget i
Nordmarks gruvby.

gruvan.

Både farfars far och farfar förolyckades i gruvorna.

Lövåsen var en liten stuga på ett
rum och kök med ett sommarrum
på vinden. År 1917 fick de ström
indraget. Farmor Emma Henriksdotter dog 1939, och då bodde två
av barnen kvar. Farbro Kalle arbetade åt bolaget också och syskonen
bodde kvar ända in på 1960-talet.

Farfars far Johan Jonsson Löf dog
av “Hjernkrossning” 2 maj 1874,
han var då 39 år och efterlämnade
fru och fem barn.
Du som köpt Sveriges dödbok 7
1860-2016 på USB eller DVD, vet
väl att Du kan få 2017 helt gratis,
genom en nedladdning från Sveriges Släktforskarförbund! Det ger
Dig tillgång till 93 440 poster för
detta år. Observera att Du måste ha
versionen ovan installerad på din
dator, och Du berörs inte om Du
redan har 1860-2017.
Gör så här
I din webbläsare går Du till följande
adress https://www.rotter.se/dodbok2017 där Du fyller i Ditt namn
och Din mailadress och klickar
på Ta mig till nedladdningen. Läs
igenom instruktionerna där och
notera lösenordet. Observera att det
finns en version för Windows och
en för Mac. Ladda gärna ner den
utförligare uppgraderingsmanualen
för ditt operativsystem genom att
klicka på Du kan även hämta en
utförligare uppgraderingsmanual
här. Sedan klickar Du på länken
Sveriges_Dodbok_1860-2017_
uppgradering.zip för Windows
eller på Sveriges_Dodbok_18602017_installation.pkg för Mac, så
startar nedladdningen. Ha tålamod
för det kan ta lång tid!
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Farfar August Löf förolyckades
23 juli 1918, 48 år gammal. Han
klämskadades nere i gruvan i Taberg. Transporten till lasarettet i
Filipstad skedde med tåg från Taberg med byte vid Nordmarks station. Enligt min far så förblödde
han p.g.a. den långa resan.
Farfar efterlämnade fru och sex
minderåriga barn. De bodde i ett
litet hus, Lövåsen, som bolaget
ägde. Om farmor skulle bo kvar,
så var de två äldsta barnen, min
far Bengt 13 år, och hans bror
Gunnar 17 år, tvungna att arbeta
åt bolaget. Min far fick på vintrarna elda så att inte vattenhjulet/
Könsta [konstgången] skulle frysa
fast. Det pumpade upp vatten från

Uppgradera
Då nedladdningen är klar följer Du
uppgraderingsmanualen för att uppgradera Din nuvarande version.
Starta programmet
Nu skall det stå 1860-2017 längst

När farfar dog så upphörde manskören, då det inte fanns någon
tenor som kunde ta över.

Detta är en liten berättelse om vad
jag bl.a. upplevt av min uppväxt
i ett samhälle där “bolaget” bestämde. Numera är det inga sprängningar i gruvorna eller malmbilar
som håller Nordmark igång. Men
skolan är kvar.
Nu bor jag sedan ett antal år i Gustavsberg på Värmdö, men jag åker
fortfarande HEM till Nordmark och
Filipstad.
Berith Lindh
Gustavsberg
Forskare
Elisabeth Thorsell
elisabeth@etgenealogy.se

upp i programmet och om Du söker
på 2017 i Dödsdatum skall Du få
93 440 träffar.
KLART!

August Johansson

Gruvarbetare

f 7/1 1870

Nordmark, Grundsjön

Löf

Bengt August

Gruvsmed

f 15/2 1905

Henriksdotter

Emma Karolina

g 3/6 1933

Nordmark

Nilsdotter, Maria

Persdotter, Maria
f 21/3 1835, N Råda, Forshult

N Råda, Backarna

d 5/8 1939

Berith Viola

d 7/10 1937

Ersson, Anders. Torpare

f 15/9 1840, Sköllersta(T), Skruke Ne 3/10 1812, Sköllersta(T) - 21/12 1841

Andersdotter, Charlotta

Hollstedt

Charlotta

f 28/7 1877

Jonsson

Lisa

f 25/1 1911

13/4 2019

d 31/8 1941

Nordmark, Grundsjön

d 30/1 1987

Motala(E)
7

f 1769
15 13/5 1805, Nordmark - 8/10 1892, Nordmark
Eriksdotter, Anna

1768, Gåsborn - 30/5 1841, Nordmark, Stjälpet

Jonsson, Olof. Torpare, Nordmark, Stjälpet

f 1769

10/7 1767, Nordmark - 1800, d°

d 12/1 1910, Nordmark, Grundsjöhyttan
Olsdotter, Maria Stina

Månsson, Magnus. Gruvbrytare

19/12 1757, Nordmark - 8/3 1840, d°

6/9 1749, Nordmark - 12/5 1808, d°

21/12 1769, Sköllersta(T) - 1842, d°

f 31/7 1774, Sköllersta(T)

f 25/3 1834, Nordmark, Nordmarkshyttan
28/3 1794, Nordmark - 9/6 1847, Nordmark
Nilsdotter, Maria

Magnusson, Magnus. Gruvarbetare

14 1791, Färnebo - 21/6 1865, Nordmark

d 15/7 1912, Nordmark, Grundsjöhyttan
Nilsdotter, Lisa
g 25/10 1860

1773, St Malm(D) - 1833, Sköllersta(T)

f 1782, Kung Karl(U)

f 1782, Björskog(U)

2/10 1764, N Råda - 26/1 1842, N Råda

f 27/4 1771, N Råda

f 4/5 1765, N Råda

f 1766, Sunnemo, Väsby N

18/11 1781, Lännäs(T) - 1843, Sköllersta(T)

Hollstedt, Anders. Gruvarbetare, bergsmanHollstedt, Jonas. Bergsman

13 9/3 1810, Sköllersta(T) - 18/10 1843, d° Persdotter, Anna Maja

Jansson, Anders. Bonde

Andersdotter, Maja

Granberg, Erik. Brukare

Skefting, Anna Greta

Högstedt, Peter. Soldat

f 10/7 1831, Nordmark, Grundsjöhyttan
28/6 1791, Nordmark - 25/11 1852, Nordmark
Gabrielsdotter, Maria

Hollstedt, Nils. Bergsman

Nordmark, GrundsjöhyttanNordmark, Grundsjöhyttan
Magnusdotter, Carolina

g 3/6 1906, Nordmark 6

Nr 3, mor

f 13/8 1937, Engelbr.(A) Nordmark, Grundsjöhyttan
d 18/2 1927, Nordmark, Grundsjöhyttan
Andersdotter, Anna Brita

Tumbo(D)

Erik Herman

g 25/10 1864, Tumbo(D)

f 9/5 1874

26/5 1809, Malma(U) - 23/3 1848, Kungs-Barkarö(U), Hovgården V
Högstedt, Anna Stina

12 16/3 1812, Björskog(U) - 30/6 1855

d 2/11 1892, Tumbo(D), Broby, ST

f 27/2 1841, Kungs-Barkarö(U)

David Alexander

Blomqvist, Johan Erik. Soldat

11 1797, N Råda - 20/2 1868, N Råda, Forshult

Hemmansägare

Qvist, Johan Albert. Soldat

5

Jonsson

Eliaesson, Per

5/2 1797, N Råda - 14/12 1855, N Råda Svensdotter, Annika

Persson, Per. Torpare

Nordmark, Grundsjöhyttan
d 15/3 1901, N Råda, Råda Ö, Backarna
Andersdotter, Marit

Lindh

g 12/8 1977

Nordmark, Taberg

f 14/4 1940

g 25/3 1856, N Råda

f 9/11 1868

Löf

Jönsson, Sonid. Bonde

Olsdotter, Maria

Sonidsson, Lars. Bonde

10 16/5 1798, N Råda - 7/12 1881, N Råda Persdotter, Gunilla

d 4/10 1912, N Råda, Råda Ö, Backarna
Sonesdotter, Maria

5/2 1800, N Råda - 25/4 1884, N Råda

Larsson, Lars. Brukare

f 29/4 1762

4/4 1754 - 5/4 1819, Nordmark

3/2 1766 - 11/10 1809, N Råda, Prästbol

Jäger, Jonas Persson. Gruvarbetare

9 30/9 1801, Nordmark - 23/2 1869, Nordmark
Olofsdotter, Kerstin

Jonsdotter, Catharina

19/8 1795, Nordmark - 31/3 1858, Nordmark
Svensdotter, Ingeborg 20/5 1755, Nordmark - 2/11 1820, Nordmark

f 26/6 1756, Nordmark

f 1780, Gustav Adolf

f 1756

Orter i (S) län om inte annat anges

Bock, Jan Jonsson. Gruvarbetare, nybyggare
Andersson, Jonas. Gruvarbetare, konstvakt

8 12/10 1807, Nordmark - 25/12 1882, Nordmark
Ersdotter, Gunilla

Nr 1, ansökare

f 23/5 1830, N Råda, Prästbol

Larsson, Henrik. Torpare

g 2/4 1899

Motala(E)

f 5/3 1834, Nordmark, Taberg

d 23/7 1918

Nordmark, Grundsjöhyttan
d 3/6 1898, Nordmark, Taberg

d 4/3 1984

Bock, Carolina Jansdotter

g 26/12 1859, Nordmark

d 2/5 1874, Nordmark

f 22/12 1835, Nordmark, Skomakaregruvan
9/2 1800, Nordmark - 14/9 1885, Nordmark
Jonsdotter, Catharina

Nordmark, Stamparbo
4

Generation V
Nr 32-63

Löf, Jonas Larsson. Soldat, gruvarbetare Larsson, Lars. Torpare, Nordmark, Stjälpet

Löf

Nr 2, far

Löf, Johan Jonsson

Upprättad för Berith Lindh, f. Löf 14/4 1940 i Grinna, Taberg, Nordmark (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 227
Generation I
Nr 2-3 (1)
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2019:3 2019
Höstens
program

Arvika

Grums

Karlstad

Träffar: Biblioteket - Andra måndagen i månaden kl 17 – 19.Träffar: Biblioteket - Andra måndagen i
månaden kl 17 – 19.
9 september: En del av Sveriges glömda historia. Lars Risberg. Obs! På Sågudden.
14 oktober: Hur tar vi hand om varandra? Fattigdom och åldringsvård genom tiderna. Sten Fransson
9 november: Obs! Lördag: Arkivens Dag. Kl. 13. Arkeologiska spår i Arvikabygden. Johan Richardsson.
11 november: Diskussionskväll. Frågor m.m.
9 december: Diskussionskväll. Frågor m.m.
Program på Svealokalen (HSO), Sveaplan 2:
17 september: Liljedals glasbruk och dess föregångare. Olle Hansen, Säffle
15 oktober: Barnafödandets villkor och barnmorskors arbete genom tiderna. Maj Karlsson, Sunne.
19 november: Lite tå hôrt.
Forskarhjälp på biblioteket: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 kl. 15-18
Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen eller Edbergssalen. Programmen genomförs i samarbete med Arkivcentrums institutioner.
Torsdag 19 sept kl. 18:30: Tågtrafikens utveckling i Värmland. Lars Yngström från Tågåkeriet i Värmland
Måndag 30 sept. kl. 14.00: Forska i sockenstämmoprotokoll samt hur sockenstämman fungerade en gång
i tiden. Lars Hammarén
Torsdag 17 okt. kl. 18:30. Bosjön – ett stycke värmländsk bruks- och släkthistoria. Fredrik Carlstedt från
Bosjö gård
Måndag 28 okt. kl. 14:00: Bränder och brandskydd i Värmlands historia. Björn Albinsson, ordförande i
Värmlands brandhistoriska klubb
Torsdag 21 nov. kl. 18:30. Släktforska i Danmark. Hans Hougaard, styrelseledamot i Värmlands Släktforskarförening

Kristine- Program hösten 2019 Huvudbiblioteket Kristinehamn
hamn Föreläsningar mm; hörsalen kl.18.30

24 september: KEA:s Ur. Björn Antonsson kåserar
9 oktober: Torp och gårdar. Gunilla Didriksson
20 november: Foton i släktforskningen Thomas Herman
11 december: Höstavslutning obs. Kl.18.00 endast medlemmar o anmälan.
(Plats för höstavslutning meddelas senare)
Forskarhjälp i släktforskarrummet, kl.14.00 -17.00
Andra tisdagen varje månad, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12
”Gruppforskning” för daglediga, hörsalen, kl.14.00 -17.00
4 sept, 2 okt, 13 nov och 4 dec.
Kurser i släktforskning
Allmän grundkurs i släktforskning samt registrering i MinSläkt anordnas.
Anmälan till Gunnel Larsson, gunnel.larsson3@comhem.se

Säffle

Program på biblioteket om ej annat anges.
30 september kl. 19: Diskussionskväll
28 oktober kl. 19: Föreläsning
25 november kl. 19: Diskussionskväll.

Hagfors Forskarhjälp på biblioteket: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12 kl. 14-17.

Ändrade program meddelas på Värmlandsrötter, liksom på föreningens Facebooksida.
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Vår programverksamhet
genomförs i samarbete med

