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Ordföranden har 
ordet 

De flesta släktforskartidningar har 
en ledare eller vad man skall kalla 
det för med ovanstående rubrik. 
När jag var både ordförande och 
redaktör kändes det en smula kon- 
stigt att skriva något sådant, så jag 
avstod. Men nu har det blivit änd- 
ring i och med att Carl-Johan Ivars- 
son inträtt som redaktör för vår tid- 
ning. Jag önskar Carl-Johan lycka 
till med redaktörskapet samtidigt 
som jag tackar för förtroendet att 
få vara ordförande i ytterligare ett 
år. Jag vill också hälsa Björn 
Grindegård, Forshaga och Sigvard 
Boström, Väse välkomna till sty- 
relsen! 

På den gamla goda tiden kunde 
man låta biblioteket faxa upp en be- 
ställning till SVAR och bara några 
dagar senare så fick man de åtrå- 
värda mikrokorten i brevlådan. Ja, 
det hände faktiskt att man kunde 
få dem redan dagen därpå! Men nu 
tar det två eller tre veckor trots att 
SVAR installerat ett nytt datasys- 
tem som för övrigt gör en utskrift 
av beställningen som bifogas kor- 
ten, vad det nu skall vara bra för. 
Orsaken till de långa väntetiderna 
sägs vara att SVAR måst minska 
sin arbetsstyrka eftersom man inte 
längre har tillgång till billiga ALU- 
anställda. Men bör inte utleveran- 
serna varje dag vara lika stora som 
beställningarna, för annars blir ju 
situationen ohållbar på sikt? Och 
om det är så, varför inte göra en 
punktinsats och jobba bort kön? 
Kanske vi släktforskare skulle er- 
bjuda oss att åka upp till Ramsele 

och hjälpa till med en sådan punkt- 
insats? Nu har i vilket fall Sveriges 
Släktforskarförbund skrivit till 
kulturministern och påtalat detta 
problem och lämnat ett förslag till 
lösning: lägg ut hela rasket på 
Internet ! 

Vice statsministern fru Hjelm- 
Wallén har i riksdagen uttalat sig i 
positiva ordalag för socknarnas be- 
varande och i detta sammanhang 
särskilt nämnt släktforskarna. Och 
förbundsstyrelsen slår sig för brös- 
tet för denna framgång. En beund- 
ransvärd helomvändning eftersom 
man motsatte sig vår motion i 
denna fråga vid riksstämman i Lin- 
köping. Men äras den som äras 
bör: det var vår värderade medlem 
Johan R:son Sjöberg som satte 
bollen i rullning vid vårt årsmöte 
förra året. 

Jag hoppas att alla last uppropet 
i förra numret av VärmlandsAnor 
gällande lokalombud. Det är an- 
geläget att vår förening kommer ut 
och syns inte bara i Karlstad utan i 
hela Värmland. Här kan lokalom- 
buden spela en viktig roll. De träf- 
far vi anordnat utanför Karlstad 
och nu senast i Koppom tyder på 
ett stort intresse för vår verksam- 
het ute i landsorten. Därför kom- 
mer vi nu att låta Släktforskarför- 
bundets basuställning gå runt på 
biblioteken. I vinter har den varit 
uppsatt på stadsbiblioteket i Karl- 
stad. 

Årets släktforskardagar med 
riksstämma kommer att hållas i 
knallarnas huvudstad Borås 24 - 26 

En hastprast 
p& 1600-talet 

I Westén, Svenska Kongl. Hof- 
clericiets Historia I:2 (Örebro 
1 Sol), berättas följande episod, för 
vilken "Sv. Fryxell", säkerligen 
kyrkoherden Sven Fryxell i Väse, 
tidigare komminister i Stockholm 
och död 1787, anföres som sages- 
man. Värmland var kant för sina 
goda hastar, och Gabriel Florén, 
född 1650 eller 1652 i Blomskog, 
senare kyrkoherde i Nyed från 
l685 till sin död 1705 fick uppdra- 
get att skaffa konung Karl X1 en 
bra slädtravare. 

Han gjorde detta och överlam- 
nade travaren som gåva till kon- 
ungen på Kungsör. Denne anställde 
då en kappkörning på isen, men 
Floréns häst blev efter. Florén ut- 
verkade en ny kappkörning, var- 
vid han själv körde hästen, som 
denna gång hann långt före sina 
medtävlare. Konungen mottog 
därpå gåvan med välbehag "och 
gav en däremot svarande belö- 
ning". Mer om Gabriel Florén finns 
att läsa i en artikel av A. Edestam i 
Karlstads stifts julbok 1955. 

Peter Funke 

augusti. Har du möjlighet, så åk dit, 
gama med den bussresa vi ordnar 
om tillräckligt många anmäler sig. 

För övrigt söker jag uppgifter 
om min ende ana med värmländsk 
anknytning, befallningsmannen 
över Värmland och Närke, Lars 
Andersson, som residerade på Öre- 
bro slott någon gång i slutet av 
1500-talet. 

Lars-Gunnar Sander 
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program f ör slaktf ovskar- 
dagarna i Boras 2001 

Arrangemanget äger rum i Folkets park den 24-26 augusti. 

Fredag den 24 augusti 
Ordförandekonferens, redaktörskonferens och bussutflykter 

Lördag den 25 augusti 
09: O0 utställningen öppnar - Musik av Borås musikskola 
09:30 Invigningstal och fanfar 
10:15 Föredrag av Rolf Ekelund - Från vävnadsförlaggare till 

textilindustri 
11:15 Föredrag av Lars Johansson - Knallens liv och leverne - 

från gårdfarihandel till postorder 
10:OO- 12:OO Cirkelledarkonferens 
12:OO Lunch 
l3:OO- l6:OO Riksstämma i Rotundan 
17:OO utställningen stänger för dagen 
19:OO Stammomiddag i Militarpalatset (f. d. Älvsborgs rege- 

mente) 

Söndagen den 26 augusti 
09:30 Uts tällningen öppnar 
1O:OO Föredrag av Anna Lena Hultman - Kallor för emigrant- 

forskning 
11:OO Föredrag av Kjell Henrysson - Rusthåll och rusthållare 
1 1:50 Lotteridragning 
12:OO Lunch 
13:OO Föredrag av Örjan Hill - Säterier i Sjuhäradsbygden 
14:OO Föredrag av Urban Sikeborg - Källkritik 
15:OO utställningen stänger 

Programmet är ännu preliminärt! För att hålla dig uppdaterad, besök 
slaktforskardagarnas sida på nätet: http://boras2001 .shows.it 

Ur programmet kan man notera att föredragen är anmärkningsvärt få. 
Fem föredrag är lite i jämförelse med 17 (!) i Karlstad 1999. Om man 
inte räknar Karlstad som Vastsverige, så är detta första gången som 
släktforskardagarna återkommer till Vastsverige sedan Skara 1988. 
Väster om Borås ligger ju en liten stad som kallas Göteborg, dar det bor 
många medlemmar i Värmlands slaktforskarförening.. . Så ta chansen 

till 
postorder 

/ Bussresa till 

Under förutsättning att tillräckligt 
många medlemmar anmäler sig, så 
ordnar Varmlands Slaktforskar- 
förening en subventionerad buss- 
resa till Slaktforskardagarna i 
Borås lördagen den 25 augusti. 
Priset blir 200 kddeltagare. Avresa 
från Karlstad kl 06.00 och beräk- 
nad hemkomst kl 19.00. Anmälan 
senast den 1 augusti till ordf, te1 
054-872754 eller 

att uppleva Slaktforskardagar, träffa likasinnade, hitta anor eller bara 
uppleva stämningen! 



En bouppteckning fvan förr 

Säkert har alla av er någon gång 
kommit i kontakt med en boupp- 
teckning som skrivits de senaste 20 
åren. En nutida bouppteckning 
innehåller en massa knastertorra 
fakta om den döde. Finns arvingar, 
är deras personnummer upptagna, 
i övrigt finns konton i bank, fast 
egendom och lösöre, om det är av 
något av varde. I de fall den av- 
lidne stått en nara, har boupp- 
teckningen blivit ett kvitto på hur 
personens liv varit, men har ni tänkt 
på hur det skulle ha varit om bo- 
uppteckningen hade varit över en 
för dig helt okänd person? Skulle 
du då få en bild i ditt sinne hur den 
personen levde, verkade och 
klädde sig? Nej, jag tror inte det! 

Hå11 med om att det är en speci- 
ell läsning nar man lyckats hitta en 
bouppteckning från förr över nå- 
gon gammal anfader, skriven med 
bläckpenna på ett gammalt papper. 
Det är nästan en andaktsfull känsla 
nar man försiktigt bladdrar i de 
gamla arken. Har man dessutom 
möjligheten som jag har att bo i 
närheten av Arkivcentrum och få 
ta del av originalen så förstår ni 
också vad jag menar. 

När jag hittade bouppteckningen 
efter min morfars mamma kändes 
det så sorgligt att behöva läsa att, 
hon som fostrat så många barn, 
endast hade en klänning och några 
par strumpor. Inte något som man 
skulle kunna kalla personliga saker. 
Allt hon gjorde gick val till barnen, 
och inget blev över till henne. El- 
ler som jag läste i en annan boupp- 

teckning, den familjen hade inte 
tallrikar så det räckte till hela fa- 
miljen. Fast å andra sidan hade de 
nog inte mat till alla samtidigt hel- 
ler. 

En bouppteckning som gett mig 
en känsla av att kanna den döde ar 
den efter torparen Jonas Olofsson. 

' d r  1820 den 8 januari blef bo- 
uppteckning hållen efter Torparen 
Jonas Olofson vid Hagelfen, som 
afled den 17 september förledit &I; 

och lämnade efter sig barn, 
omyndige sönerna Oloj Christian, 
och Jonas, Gifta dottern Ingrid, 
omyndige dottrarne Stina, Maja 
Lisa och Britta. Då boet uppgafs 
af dess efterlejiandes maka Enkan 
Stina Lena Christiansdotter Hed- 
ström i närvaro af mågen Eric 
Borgman, i den ordning som föl- 
jer neml: " 

Ovanstående inledning ger en 
bra bild av hur familjen såg ut och 
man förstår att ankan kommer att 
få kampa för att få allt att fungera 
runt sin stora familj. Äldsta dotter 
visserligen gift, men vad inte bo- 
uppteckningen berättar är att an- 
kan får ett barn till, Maria Chris- 
tina Jonasdotter. (Enligt mina an- 
teckningar ar hon född i augusti, 
men det kan ju inte stamma eller 
hur?) 

Vi laser vidare att det finns 
silver. En bagare som väger 3 3/4 

lod och en på 2 lod. En matskjed 4 
3/4 lod och en på 3 3/4 lod, allt till 
ett varde av 9:24 rdr banco. Sedan 

kommer Then, Soppskål, fat, 6 st 
bättre och sämre tallrikar, Kaffe- 
kanna, en förlaggareskjed och 
några stop. Till ett värde av 11:32 
rdr banco. 

Metal: gammal ljusstake och en 
liten lovigt. Koppar: en Kjettel, 
större fat och ett mindre. 2:40 rdr 
banco. 

Black: 2 st refjern, tratt, mjölk- 
sil, söndrig lack tratt (inget är för 
dåligt för att raknas med), ett 
söndrigt stop, en lyckta. Varde 
0:47 rdr banco. 

Jern: Gryta med ring, l gryta 
med 9 kannrum, skaftpanna, drag- 
linspanna, 2 stekpannor, smitt gryt- 
lock, eldgaffel, huggyxor. Under 
denna rubrik raknas mängder med 
saker upp, men på slutet står alla 
saxar med: Papperssax, skräddar- 
sax, ullsaxar, ljussax! Alla "jeni"- 
saker värderades till 13: 1 rdr 
banco. 

Så är vi framme vid "Porcellain": 
3 par Thekoppar, 14 st. Djupa släta 
tallrikar, 6 st. Krufiga flata do, 2 
st. felagtiga dito, 3 st. dito af an- 
nan sort. 5 st. Dito söndriga. Värde 
3:23 rdr banco. Hur många av oss 
har inte udda och kantstötta kop- 
par och fat, men skulle de hamna i 
en bouppteckning efter oss? Skulle 
våra ättlingar om 100 år veta om 
att även vi hade sånt? 

Glas: 1 st. stor Boutelg, 4st. Pott 
Bouteljer, l st felagtig Flaska, 1 st. 
Supglas. Varde: 2:24 rdr banco. 
Nog får man känslan av att detta 
är vad man normalt har under disk- 
bänken, och aldrig skulle visa upp, 



eller? 
Sten: l st. större slipsten med 

vev, 1 st. Hemqvarn, 116del i en 
husbehovsqvarn, 1 st. flatt Stenfat, 
allt till ett värde av 10:30 rdr banco. 

Nu kommer vi till Husgeråds- 
saker, med andra ord deras möb- 
lemang. Las, blunda och se fram- 
för er hur torpet ser ut inomhus. 
Allt värderat till 15: 18 rdr banco. 
1 Skjankskåp, 1 Dito samre, 1 
omålad slagbord, 1 Lottbord, 1 
målad soffa, 1 omålad dito, 1 dito 
dito(!), 1 Ståndssang, 3 målade 
stolar, 6 st. omålade dito,l st. 
Schatull icke färdigt, l Färdes ask, 
1 gammal stor kista, l gammal 
viollåda, 1 gammalt skrin, 1 ljus- 
låda. 

Tradbråte ar nästa punkt, l 
större kar, 4 holkar, 2 byttor, 3 
baktråg, 1 plank af ek, 2 kollbyt- 
ter, 2 små lockbytter, l drikstunna, 
18 st trafat, 2 smörkarl 2 
målfjerdingar, 1 skåfvel, samt lite 
annat av trä. Det sist upptecknade 
ar saker till en vävstol, l par war- 
par, 3 st nysthjul, l st nysthjul gam- 
mal, solf för, 1 st häckla. Allt till 
ett varde av 9:45 rdr banco. 

Snickare Redskap: 3 st. större 
sågar, 1 mindre såg, 3 st nya blad 
utan trad, 1 rudbank, 1 oxhövel, 4 
st battre och samre skrubbar, 5 st 
ploghövlar, osv. Rad upp och rad 
ner finns alla slags verktyg. Ras- 
par, filar, tigérsåg, bandknifvar, 
svarfjern, ritmått. Det slutar med 
en söndrig tumstock. Värde 15: 1 3 
rdr banco 

Smedjeredskap: 1 Belg, 1 större 
stad, 1 st litet Sparrstad kallad, l 
skrufstad, 1 Handhammar, l Satt- 
hammar, 2 st Smedtanger, 2 lis- 
pund gammalt jern Varde 8: 32 rdr 
banco. 

Kjörerredskap: 1 
Sackkjärrskrås med jernaxel och 
hjul, 1 långkjarrs dito med dito, 

Gjödfells dito med traaxel och hjul, 
1 Jernskråf med axel utan hjul, 2 
battre plogar, 2 samre dito, 2 par 
Plogskråcklar, l battre harf, 1 
sämre dito, l Kroksharf, l Gåsharf, 
Sedan räknas några slädar upp. En 
av dem varderas till 1:24 rdr. 
Fardesslade. Allt värderat till 
22: 10. 

Sehldoning: Arbetsselar battre 
och sämre samt grimmor, allt vär- 
derat till 8:24. 

Nu kommer Kreaturen. De hade 
en oxe, en kalv och 5 kor. Nu kom- 
mer det mest bedårande, namnen 
på kossorna: Krona, Månda, Grå- 
gås, Krantsa och Kruselinna. 4 
äldre får och 10 yngre. 1 get. Dju- 
rens värde tillsammans 9 1 :24 rdr. 

Sängkläder: 3 Fjäderdynor, 6 
fårskinnsfallar,Varde 19 rdr. 

Ni minns min morfars mamma 
som endast hade en klänning, 
Denne Jonas Olofsson, son till Olof 
Sjungare hade massor med kläder. 
Se har: 1 Blå Pals, i Kapprock, 4 
svarta tröjor, 1 grå Surhout (vet 
inte vad det ar), l gammal råck, 2 
blå armvast, 3 svarta armvastar, 1 
röd brokadväst, 1 ny skinnväst, 1 
gammal skinnväst, 1 randig tygvast 
med skinn, dito fodrad med väv, 1 
dito af Walmar, 1 par nya skinn- 
byxor, l par brukade dito, l par 
mörkblå dito, 1 par svarta dito, l 
par grå dito, 1 par dito dito, l par 
blå damaskar, 1 par grå dito, 1 par 
hundskinnshandskar, 2 st lärfts- 
skjortor, 2 st Blaggarns dito, 1 st 
hatt, 1 st Trinnmössa, 1 par strum- 
por, 1 par Pumpstöflor, l par dito, 
l par nyss förskodda dito, 1 par 
skor, l st Spanska rör, 1 rakfodral 
af läder med 3ne knifvar uti, 1 st 
Blå Lifvast tillkommer. Alla kläder 
värderade till 52:32 rdr banco! Hit- 
tills har bara djuren värderats till 
mer an denne mans kläder. Han 
läste tydligen. 

Nästa punkt: Böcker "Af di- 
verse med den aflidnes namn uti 
och nummer från l till och med 2 1, 
tilljämnas . . . . . . l  :32 rdr banco" 

Utsäde: j dels tunna råg, 18 18 
års höstutsade, 6 tunnor Havre 
1819 års vårutsade, 3 dito pota- 
tis. Utsades summan samt därpå 
följande gröda tillfaller ankan och 
de små barnen. Varde 30:O rdr. 

Boets totala varde var 330:13 
rdr banco. De skulder som fanns 
var följande: 

Alla som bodde i den här delen 
av Värmland hade nog med 99% 
säkerhet en skuld till bolaget eller 
till patron J. G. Geijer. Så var också 
fallet med vår Jonas. Skulden var 
på 63:64. Mjölnaren Nils Qvarn- 
ström ville ha 10 rdr banco. Boupp- 
teckningsarvodet var 3:24. Fattig- 
procenten (118) var 00:24. Sterb- 
husets behållning 252:27:8 

"Att alt med vett och vilja är rigtigt 
upgifvit, intygas under Eds- 
förbindelse 
Stina Lena S LCH Christiansdtr 
Hedström 

Såsom tillkallade Bouppteckning 
och värderingsmän underskrifva 
Jonas Thyberg i Knappåsen 
Jon IPS Persson i Örbacken 

Fattigvårdsprocenten ar betald 
med 21 bco intygas xx Pihlgren" 
(otydligt namn) 

Denna bouppteckning ar på totalt 
tolv sidor. En del av de saker som 
räknades upp har jag av utrymmes- 
skäl inte tagit med, men jag tror 
ändå att man kan få en bild av 
denna familj. 

Stina Lena som skriver under sin 
mans bouppteckning med spretiga 
stora bokstäver S LCH. Kunde hon 
inte läsa? Var det bara Jonas som 



kunde ta del av de 21 böcker fa- 
miljen hade? Hade de kanske ärvt 
dem efter Olof Sjungare? De frå- 
gorna hoppas jag få svar på någon 
gång. Samt om han var far till den 
yngsta flickan. Varför hade han så 
vackra kläder? 

Brokadvast var inte fy skam för 
en torpare. Nar jag ställt den frå- 
gan till andra forskare har de för- 
klarat för mig att torpare och tor- 
pare inte riktigt ar samma sak! Det 
man tanker på ar ju att de fanns i 
närheten av de stora jordbruken 
och slet för brödfödan på någon 
herrgård. Men att vara torpare i 
närheten av järnbruken var en helt 
annan sak, de hade det bättre ställt 
an "vanligt" folk. Kanske detta be- 
kräftar deras tes. Har ni läsare 
några idéer eller vet varför han 
klädde sig så vackert och hur det 
kom sig att de hade så många 
prylar, hör av er! ! 

Till sist, blunda och se framför 
er en ståtlig man iklädd blå pals, 
vackra blå byxor, larftskjorta och 
brokadvast. Glöm inte bort att titta 
på hans händer, på dem har han satt 
sina fina hundskinnshandskar! Det 
sorgliga ar att han dog så ung, 46 
år gammal av förstoppning. Tank 
om han istället för brokadvasten 
köpt sig en bytta plommon, så 
skulle han ha kunnat njuta av de 
andra kläderna och sin yngsta dot- 
ter ..... 

Marianne Fröding 

\ 
Du kan bli Stödjande medlem i Sveriges 
Slaktforskarförbund, för bara 
180 kr/Ar. Du far Slakthistoriskt Forum, 
Svenska Antavlor, köprabatter mm. 

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

/ 

Familjetabeller 
1 
Jonas Olsson. Torpare. Född 
1212 1773 Norra Råda, Uddeholms 
BrukH. Bosatt mellan 1212- 1773 
och 1797 på Uddeholms bruk, 
Norra Råda. Bosatt från 1797 i 
Hagalven, Norra Råda. d 1719- 
18 19 i Norra Råda, Hagalven2). 
Far: 2 Olof Sjungare. 
Mor: 3 Ingrid Persdotter. 

Barn med Christina Helena Hed- 
ström: 
Ingrid Jonasdotter. Född 1017 
1799 Norra Råda, Hagalven. Död 
1879 Norra Råda. 
Stina Jonasdotter. Född 2219 l80 1 
Norra Råda, Hagalven. Död 1887 
Norra Råda. 
Olof Jonsson. Född 1612 1804 
Norra Råda, Hagalven. 
Maria Lisa Jonasdotter. Född 
15/11 1807 Norra Råda, Hagalven. 
Christofler Jonasson. Född 1813 
18 10 Norra Råda, Hagalven. 
Jonas Jonasson. Född 1411 18 15 
Norra Råda, Hagalven. 
Britta Jonsdotter. Född 211 2 1 8 18 
Norra Råda, Hagalven. 
Maria Christina Jonasdotter. Född 
2418 1820 Norra Råda, Hagalven. 

Generation I 
2 f 
Olof Sjungare. Född 814 1746 
Norra Råda, Uddeholms Bruk ". 
Död 1 8 15 Norra Råda 
Far: 4 Jon Jonsson. 
Mor: 5 Maria Bengtsdotter. 

Barn med Ingrid Persdotter: 
l Jonas Olsson. Född 1212 1773 
Norra Råda, Uddeholms Bruk. 
Död 1819 18 19 Norra Råda, Hag- 
alven. 
Per Olofsson. Född 1775 Norra 
Råda. 

Jan Olofsson. Född 1779 Norra 
Råda. 
Margareta Olofsdotter. Född 1783 
Norra Råda. 
Olof Olofsson. Född 1786 Norra 
Råda. 

3 m 
Ingrid Persdotter. Född 1212 1748 
Norra Råda, Älven 3). Död 1831 
Norra Råda4). 
Far: 6 Per Persson. 
Mor: 7 Margareta Elofsdotter. 

Generation II 
4 ff 
Jon Jonsson. 

Barn med Maria Bengtsdotter: 
2 Olof Sjungare. Född 814 1746 
Norra Råda, Uddeholms Bruk. 
Död 18 15 Norra Råda. 

5 fm 
Maria Bengtsdotter. 

6 mf 
Per Persson. Född Norra Råda. 
Gift med Margareta Elofsdotter 
1738. 

Barn med Margareta Elofsdotter: 
3 Ingrid Persdotter. Född 1212 
1748 Norra Råda, Älven. Död 
183 1 Norra Råda. 

7 mm 
Margareta Elofsdotter. Född 
Norra Råda. Gift med Per Persson 
1738. 

Kallor 
I '  Norra Råda C:2 114 1770-1796 

2, Norra Råda F: l 

3, Norra Råda 1725-1769 



f VännlandsAnor sidan 8 ) 

~Marianne och Sigge 
dokumenterar 

Svanskogs historia 
VärmlandsAnor skall ta upp en 
rubrik som fbrekom under bör- 
jan av 90-talet, namligen Fors- 
karprofilen. Målet ar att upp- 
märksamma slakt- och hem- 
bygdsforskare som ofta gör en 
stor gärning i det tysta och som 
förhoppningsvis kan inspirera 
andra. 
I nystarten ar profilen inte en utan 
två, nämligen ett släkt- och hem- 
bygdsforskande äkta par i Svan- 
skog. Marianne och Sigge (som 
han oftast kallas, aven om det står 
Sigurd i kyrkboken) Magnusson 
har ägnat en stor del av sin pen- 
sionärstillvaro åt att dokumentera 
sin hembygd, Svanskogs socken. 

- Mitt intresse för hembygds- 
forskning tog fart 1983, berättar 
Sigge. Entusiasten Milton Svan- 
bom hade för hembygdsföreningen 
samlat ett stort antal filmer med 
anknytning till hembygden. Milton 
gick hastigt bort och jag blev till- 
frågad om jag ville försöka ta hand 
om materialet. Jag var intresserad 
av foto och hade dessutom nyligen 
köpt en videokamera, och dess- 
utom var jag medlem i hembygds- 
föreningen. Det blev att överföra 
filmer till video för att kunna få 
dem i ett visningsbart skick. Dess- 
utom började vi att låta gamla 
svanskogsbor berätta inför video- 
kameran, vilket har lett till ett om- 
fattande och för hembygden ovär- 
derligt material. 

Sigge berättar att han nu nästan 
helt släppt filmandet, eftersom det 
ar dyrbart att hänga med och vara 

tekniskt uppdaterad, och dessutom 
ar det tidskrävande om man försö- 
ker hålla något så nar kvalitet. 
Marianne säger att hon hade plan- 
erat att börja släktforska "nar jag 
blir pensionär.. ." Hon har arbetat 
vid Sparbanken medan Sigge var 
tjänsteman på bruket (Svaneholms 
bruk/Swanboard). 1993 hade båda 
nyligen gått i pension, och då var 
det dags för att gå en studiecirkel 
och börja släktforska på "riktigt". 
Sigge påpekar att det mest ar Ma- 
rianne som har agnat sig åt själva 
släktforskningen. 

Jag har inga värmländska rötter, 
säger Marianne. Jag är född i Växjö 
men uppvuxen i Sillhövda i Ble- 
kinge, och rötterna finns mest i 
Tving och Eringsboda socknar i 
samma landskap. Sigge är född i 
Svanskog, men hans far var född i 
Huggenas socken och anorna kom- 
mer från Huggenas, Södra Ny och 

andra socknar på Värmlandsnas. 
Sigges mor var född i Maglehem i 
Skåne. 

Men den rena släktforskningen 
har fått stå tillbaka för hembygds- 
forskning om Svanskogs socken. 
För ca 10 år sedan startade man en 
torpinventering inom hembygds- 
föreningen, som så småningom har 
utvidgats till en mer heltäckande 
dokumentation om Svanskog och 
människorna som bott i socknen. 
Sigges uppgift har blivit att doku- 
mentera gamla bilder. Han lånar 
från många håll, scannar in och kan 
på så vis på ett bra sätt hålla ord- 
ning på samlingarna. I databasen 
finns nu ca 2000 bilder i digital 
form. 

Vi samlar också in uppgifter om 
alla som bott i Svanskog, berättar 
Marianne. Vi tar hand om det vi 
kommer över och det vi hinner 
med. Vi har nu ca 14000 namn i 

Marianne och Sigge Magnusson. Foto Carl-Johan Ivarsson. 



jVy redaktör! 

Som den uppmärksamme redan har 
noterat på sidan 2 så har Varm- 
landshor  från och med detta num- 
mer en ny redaktör. Jag tackar års- 
mötet för förtroendet och skall för- 
söka förvalta det på basta satt. 
VarmlandsAnor (eller Nytt från 
Varmlands slaktforskarförening, 
som tidningen hette t. o. m. 1992) 
ar inne på den artonde årgången 
och visar en påfallande kontinuitet 
bland redaktörema, i och med att 
jag blir den fjärde. Mina föregång- 
are är: Anders Höglund 1984-89, 
Bernhard Granholm 1990-95 och 
Lars-Gunnar Sander 1995-2001. 
Ej att förglömma de som gjort att 
tidningen varit njutbar att läsa: Ha- 
rald Persson, Elisabeth Thorsell 
(ett nummer) och Anette Carlsson, 
som alltså ansvarat för layouten. 
Anette Carlsson kommer att vara 

layoutansvarig aven i fortsatt- 
ningen. 

Om mig själv 
En presentation av mig själv kan 
vara på sin plats. I släktforskar- 
sammanhang har jag nog ansetts 
ung - kanske t.0.m. val ung ibland. 
Men till mitt försvar kan jag saga 
att jag i år uppnådde en viss grad 
av mognad i och med att jag nu 
måste betala full avgift som stöd- 
jande medlem i Slaktforskar- 
förbundet. 

Jag ar intresserad av historia 
och kulturhistoria i allmänhet och 
det har fått till följd att jag utbildat 
mig till gymnasielärare i historia 
och samhällskunskap. Släktforskat 
har jag gjort sedan 1 1 års ålder och 
jag ar långt ifrån färdig. Jag ar 
cirkelledare inom Studieförbundet 

databasen, och jag vill passa på att 
tacka alla dem som på olika satt 
hjalpt oss. Jag vill gama namna 
Berit Ulrikson i Granna som sam- 
lat information om många svan- 
skogsbor. Vi har hjalpt och fått 
hjälp av svanskogsättlingar i Oslo, 
Skåne, USA, Dalarna, Göteborg 
och andra platser, ja till och med i 
Blekinge! Vi ar naturligtvis inte 
ensamma i forskargruppen om 
Svanskog. Det finns många intres- 
serade och duktiga personer i sock- 
nen, påpekar Marianne. Hem- 
bygdsföreningen har också givit ut 
några häften om några hemman i 
Svanskog och det finns mycket mer 

att göra för framtiden, avslutar 
Marianne. 

Carl- Johan Ivarsson 

Hembygdsforskarna i Svanskog 
vill gama ha kontakt med slakt- 
forskare som har uppgifter om 
svanskogsbor. Tag gärna kontakt 
om du har personer från Svanskog 
med i din släktforskning! 

Marianne och Sigge Magnusson 
Skogsgrand 5 
662 50 Svanskog 
telefon: 0532-301 53 
e-post: rnasima @ telia.com 

Vuxenskolan och har förutom de 
egna anorna sysslat b1.a. med 
ättlingaverk, kyrkboksregistrering 
och bygdeforskning. Det som lig- 
ger mig mest varmt om hjärtat ar 
nog ändå emigrantforskning. Det 
har hittills blivit två resor till USA 
och en massa trevliga kontakter. 

Om tidningen 
Vad vill jag då med tidningen? 
VärmlandsAnor är ett välskött pas- 
torat, och jag skall försöka att 
värna och vårda medlemstidningen, 
med målet att skapa stark förvan- 
tan bland medlemmarna en gång i 
kvartalet, nar tidningen borde 
komma vilken dag som helst.. . 
Tidningen skall vara en god bland- 
ning av forskningsresultat, berat- 
telser, aktualiteter och information 
från föreningen. 

Ni lasare/medlemmar är en vik- 
tig del av tidningen genom att ni 
skickar in manus till tidningen. I- 
bland har jag hört klagomålet: "Det 
står ju ingenting om Hammarö", 
eller "Jag skulle vilja läsa mer om 
soldater". Då ar det upp till er! Jag 
hjälper gärna till med utformningen 
av material. Även bilder ar mycket 
välkomna, både som illustrationer 
till texter men också för sig själva, 
som t. ex. omslagsbilder. Boktips 
ar också något som behövs. Så ta 
fram vad som ligger i byrålådan, 
eller satt er vid skrivmaskinenlda- 
tom och skicka in! Hör också av 
er med synpunkter, tips om repor- 
tage och annat! 

Carl-Johan Ivarsson 



Konferens 
korna i 

Föreningen Tingshuset i Halje- 
bol inbjöd til lsammans med 
Varmlands skiktforskarforening, 
Varmlands hembygdsförbund 
och Studieförbundet Vuxen- 
skolan till en konferens under te- 
mat "Människor i marginalen ". 
Konferensen var en del av åter- 
invigningen av Haljebols tings- 
hus under helgen 7-8 april. 
Tingshuset, som alltså ar belaget i 
Gillberga socken, Gillbergs härad, 
invigdes första gången i oktober 
1909. Huset avlystes som dom- 
stolslokal 1970, och var i ett då- 
ligt skick nar Föreningen Tings- 
huset övertog det 199 1. Under hela 
1990-talet har huset steg för steg 
restaurerats och aven fyllts med 
verksamhet, bl. a. personregist- 
rering av domböcker från Gillbergs 
och Näs härader och en kriminal- 
historisk utställning som nu stod 
klar. Projektet har gjorts möjligt 
genom ett EU-projekt och annat 
stöd från samhället men också ge- 
nom en omfattande frivillig insats. 

Lördagens konferens handlade 
om "Människor i marginalen", och 
med detta avsåg de människor som 
på olika satt levt i samhallets ut- 
kanter, som fattighjon, lösdrivare, 
resande, tjuvar och vagabonder. 

Bondesamhällets skikt 
Historikern Peter Olausson, som 
bland mycket annat också ar För- 
eningen Tingshusets ordförande, 
inledde med att tala om skiktningen 
i bondesamhället. Landsbygdens 
människor levde olika liv. Bön- 

samhällets 

derna kunde aga sin jord som 
skattebönder, eller inneha olika 
slags arrenden, som frälsebönder 
och kronobönder. Begreppet tor- 
pare, som också förekommer ofta, 
har olika betydelser. På 1500-talet 
ar det fråga om en nybyggare, som 
så småningom ofta blir skatte- 
bonde. På 1600-talet kan man und- 
komma krigstjänst genom att bli 
torpare på frälsejord - dvs på herr- 
gårdarnas marker. Det ar först på 
1700-talet som det ar möjligt att 
bli torpare under en vanlig bonde. 

Soldater utgör ett specialfall 
bland torparna. Avdankade solda- 
ter kunde bli backstugusittare, som 
innebar att man bara hade en 
mycket liten jordplätt att odla. Fat- 
tiga kan i kallorna kallas rotehjon 
eller understödstagare. Man sökte 
också att ge de fattiga försörjning 
genom att anställa dem som död- 
grävare, lärare eller inom andra 
yrken. 

Bland de grupper som hamnade 
utanför regelverket ar lösdrivarna 
ofta förekommande. Deras brott 
bestod då i att de saknade "laga 
försvar" genom att de inte hade 
någon anställning. Det fanns också 
yrkeskriminella rövarband på sko- 
garna. Dessa personer gjorde det 
ofta farligt att resa. 

En kalla som rekommenderas 
nar det galler de fattiga är fattig- 
vårdens räkenskaper och proto- 
koll. 

Resande i Värmland 
Släktforskaren Stefan Jernberg från 

utkant 

Förste arkivarie UlfAndersson 
beruttade om skarprättare vid 
konferensen i Haljebol. 
Foto: C-J Ivarsson 

Karlstad berättade om sina forsk- 
ningar kring värmländska resande- 
slakter. Det är en fortsättning på 
den forskning om resande i hela 
Sverige som Håkan Skogsjö och 
Bo Lindwall gjorde på 1980-talet. 
De resande - som bland vanliga 
svenskar ofta kallades skojare 
eller tattare - förde en mycket rör- 
lig tillvaro vilket har gjort att det 
ar svårt att släktforska om dem. 

Genom att de resande ofta kom 
i konflikt med det vanliga sam- 
hällets lagar och regler ar fång- 
förteckningarna en bra kalla att 
hitta dem i. Ibland finns de i 
ministerialböckerna, men de blev 
sällan kyrkoskrivna eftersom 
sockenmannen var radda för risken 
att de resande skulle behöva för- 
sörjas av socknen. 



3orskartraffen i flarnskog 
blev en succé 

Järnskogsbygden bjöd på ett gnist- 
rande vinterväder när Värmlands 
slaktforskarförening anordnade en 
slaktforskarträff i Järnskogs för- 
samlingshem lördagen den 10 feb- 
ruari. Redan i god tid före utsatt 
klockslag flockades ivriga forskare 
kring bokbord och inledde forskar- 
diskussioner. Omkring 60 perso- 
ner kom, vilket innebar en nästan 
fullsatt sal i församlingshemmet. 

Vår förenings ordförande Lars- 
Gunnar Sander inledde och berät- 
tade om vad som har gjorts och vad 
som görs inom föreningen. Särskilt 
påminde han om att föreningen har 
börjat att söka lokalombud ute i 
bygderna. Järnskog har redan fått 
sitt lokalombud i Rickard Loberg. 

Jämskogs socken kan förefalla 
ligga i en utkant av Värmland, men 
hembygdsföreningens ordförande 
Kermith Myrvold hälsade ändå väl- 

kommen till centralorten Järnskog. 
I öster finns ju Sverige, i väster 
Norge och i söder "den andre 
vala" ! Genom sin belägenhet vid 
gränsen har Jarnskog genom år- 
hundradena särskilt berörts av 
orostider, från 1600-talets gräns- 
fejder till 1940-talets krig och 
beredskap. Myrvold gav exempel 
på detta. 

Huvudtalare var släktforskaren 
Ivar Hansen, Oslo. Föredraget, 
som gick i en kåserande stil hand- 
lade om "slektsforskning i grense- 
land". Han berättade hur forsk- 
ningen startades när en kusin i 
Amerika skrev och frågade om 
släkten för åtta år sedan. Så har 
Hansens forskning lett till en släkt- 
bok, två besök i USA och en stor 
mängd givande kontakter. Slakten 
kommer från Stenbråten i Aust- 
marka socken, en plats som ligger 

Fortsättning från ,föreg. sida 

Resandesläkterna tycks också ha 
haft speciella fästen i Värmland. 
Två socknar som ofta nämndes är 
Norra Råda och Östmark. Stefan 
Jernberg har lovat att återkomma 
till det spännande ämnet i Värm- 
1andsAnors spalter. 

skarprättaren 
Efter lunch fortsattes konferensen 
av förste arkivarie Ulf Andersson 
från Landsarkivet i Göteborg. Ulf 
forskar sedan åtskilliga år om 
skarprättare. Denne var en statlig 
tjänsteman som hade till uppgift att 
utföra avrättningar. En skarprättare 

hade sin gärning i ett eller flera län. 
Värmland delade ofta skarprättare 
med Örebro län. Eftersom det bara 
utfördes någon enda avrättning 
inom skarprättarens tjänsteområde 
varje år, så fick dessa också utföra 
andra strafformer. Att bli pryglad 
av skarprättaren istället för av 
profossen ansågs vara ett mera 
vanärande och allvarligt straff. 

Avrättningen genomfördes ge- 
nom halshuggning eller hängning. 
Det förra bibehölls till 192 1 och ge- 
nomfördes sista gången 19 10. Un- 
der 1800-talets sista decennier och 
1900-talets första avrättades en- 

Fortsattning på sidan 13 

mycket nära gränsen till Sverige 
och Hansen gav flera exempel på 
anor och andra släktingar som 
vandrat över riksgränsen. 

Ivar Hansen gav också några 
grundläggande tips för hur man 
forskar i Norge. Bygdeböckerna, 
som ger genealogiska data för en 
hel socken är mycket användbara 
men inte ofelbara. De finns bygde- 
böcker skrivna för de flesta byg- 
der i Norge. Hansen rekommende- 
rade också att söka kontakt med 
det lokala historielaget, ungefär 
motsvarande våra hembygds- 
föreningar. De kan oftast hjälpa den 
som söker släkten tillrätta. 

Slakt- och hembygdsforsk- 
ningen i Järnskog synes vara 
mycket omfattande. Bertil Gustafs- 
son, som presenterade sig om en 
invandrare från Dalarna, gav en 
orientering om det arbete som 
hembygdsföreningens forsknings- 
kommitté har organiserat. Man har 
forskat om emigranter, olika hem- 
man, släkter och även börjat göra 
register till vigsel och dödböcker. 
Hembygdsföreningen har publice- 
rat en del av forskningsresultaten 
i en skriftserie, kallad 
Jarnskebygda. 

Släktforskarträffen kan utan tve- 
kan betecknas som en succé. Den 
inspirerar säkert också till att an- 
ordna fler utlokaliserade träffar i 
vårt landskap. Om läsekretsen har 
idéer kring lokala träffar ar ni gi- 
vetvis välkomna att höra av er till 
någon i styrelsen. 

Carl- Johan Ivarsson 
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3angslande f öredrag 
vid årsmötet 

Är det någon idé att gå på ett 
föreningsårsmöte? Det brukar ju 
vara ganska tråkiga och torra fö- 
reställningar utan större dramatik, 
eller hur? Föredraget brukar ju vara 
lite torrt också.. . Denna utsaga kan 
val vara giltig i vissa fall, men det 
galler absolut inte Varmlands 
slaktforskarförenings årsmöte 
200 1, som avhölls lördagen den 3 1 
mars i Tingvallagymnasiets aula i 
Karlstad. Alla som var dar bekla- 
gar nog de som missade det. Ty- 
värr hade styrelsen överskattat in- 
tresset för att lyssna på Sveriges 
Slaktforskarförbunds ordförande 
Ted Rosvall, eftersom endast omkr. 
50 åhörare hörsammat kallelsen. 
Det gjorde att den stora aulan kan- 
des ödslig. 

Årsmötet inleddes ovanligt nog 
med Rosvalls föredrag. Ämnet var 
"Mannen som försvann" och det 
handlade om den fantastiska his- 
torien om emigranten Karl Arvid 
Sandgren från Falekvarna i Slöta 
socken, Västergötland. Ett referat 
skulle inte göra den fängslande 
berättelsen rättvisa, och dessutom 
vore det orätt både mot Rosvall 
och mot andra framtida åhörare till 
föredraget att avslöja vad som 
hände. 

Hur hittar man försvunna? 
Rosvall gav en del tips på hur man 
kan hitta "försvunna" släktingar i 
Amerika. Man bör forska i koncen- 
triska ringar kring emigranten. 
Portrattfotografier kan kanske 
identifieras med uteslutnings- 

metodens hjälp, och namnger of- 
tast fotografens namn och ort, vil- 
ket ger ledtrådar till var man skall 
söka. Gamla brev kan ge kanne- 
dom om adresser. Svenska bo- 
uppteckningar kan, om man har 
tur, ge kunskap om arvtagare i 
USA. De svenskamerikanska 
kyrkböckerna ger ofta utförliga 
uppgifter, men det ar viktigt att 
komma ihåg att det inte fanns nå- 
got tvång att tillhöra en kyrka. 
Mikrofilmerna finns bl. a. på 
Emigrantinstitutet i Växjö, men 
också på Emigrantregistret i Karl- 
stad. Den idoge forskaren Bertil 
Grundström har dataregistrerat 
notiser ur dessa, liksom ur andra 
svenskamerikanska kallor. 

Vidare så finns det möjligheter 
att använda Internet i sin forskning, 
framför allt genom Social Security 
Death Index(SSDI), som ger upp- 
gifter om nästan alla amerikaner 
som avlidit sedan 1963. SSDI kan 
nås genom www.ancestry.com. 
Mormonerna har också lagt ut 
stora delar av sitt slaktforsknings- 
material på www.farnilysearch.org. 

Arsmötet 
Själva årsmötesförhandlingarna 
avverkades i rask takt. Förening- 
ens hedersmedlem Anders Hög- 
lund, Kristinehamn höll i klubban, 
och sekreterare var KG Lindgren. 

2000 års verksamhetsberattelse, 
resultaträkning, balansräkning (se 
föregående VarmlandsAnor) och 
revisionsberättelse lades till hand- 
lingarna och ansvarsfrihet bevilja- 

des för styrelsen. Även budget för 
2001 godkändes. Medlemsavgiften 
för 2002 behölls oförändrad. 

Till ordförande omvaldes Lars- 
Gunnar Sander. Till ordinarie leda- 
möter omvaldes Gunnar Jonsson 
och KG Lindgren, samt nyvaldes 
Björn Grindegård, Forshaga, efter 
Bo Cider som undanbett sig om- 
val. Till suppleanter omvaldes Arne 
Berg samt nyvaldes Sigvard 
Boström, Vase, efter Annelie Jo- 
hansson. Även revisorerna Olle 
Skoog och Lennart Fallberg och 
deras suppleant Roland Hedström 
omvaldes. 

Till redaktör nyvaldes under- 
tecknad efter Lars-Gunnar Sander 
som ville koncentrera sig på upp- 
giften som ordförande. Slutligen 
valdes till valberedning Bernhard 
Granholm, Grums (sammankal- 
lande), Ingrid Johansson, Varm- 
skog samt Rånald Engelbrekt, 
Filipstad. 

På styrelsens förslag valdes 
Bernhard Granholm och Bo Cider 
till föreningens hedersmedlemmar 
(se annan artikel). Bo Cider av- 
tackades av föreningens ordfö- 
rande för sin långvariga insats i sty- 
relsen och som materialförvaltare. 
Tyvärr missade styrelsen att av- 
tacka Lars-Gunnar Sander för hans 
insats som redaktör, så har kom- 
mer ett tack i spalterna! 

Gemenskapen fortsatte sedan 
med kaffe och slaktforskarprat un- 
der gemytliga former i Stads- 
missionens lokaler. 

Carl-Johan Ivarsson 



Korzferens i Häljebol ... 
Fortsättning från sidan 9 

dast ett fåtal personer i landet. 
Hängning användes sista gången 
kring 1840. På kontinenten anvan- 
des ofta mer bestialiska avratt- 
ningsmetoder som rådbråkning, 
men sådant har inte förekommit i 
Sverige sedan 1500-talet. 

En tjänsteman som var under- 
ställd skarprättaren var nattmannen 
eller rackaren. Dennes uppgifter 
handlade om grovrengöring i sta- 
der, att tömma latriner och att av- 
liva djur m. m. I Göteborg fanns 
en nattman anställd t. o. m. 1940. 
Under senare år hade denne till 
uppgift att ta hand om herrelösa 
hundar. 

Avrättningarna ägde rum på be- 
stämda avrättningsplatser, ofta be- 
lägna vid vägar eller andra 
kommunikationsleder. Ulf Anders- 
son har i sin forskning konstaterat 
att skarprättaren inte var så utstött 
ur samhället som tidigare antagits. 

Polisvardag för 40 Ar sedan 
Lördagens konferens avslutades 
med att Mariann Sönnebo inter- 
vjuade de pensionerade poliserna 
Sven Ericson och Göte Söderquist. 
De började sina polisbanor som 
fjärdingsman och arbetade på 
1950- och 1960-talet ofta vid tings- 
huset i Häljebol, eftersom polissta- 
tionen i Nysater saknade arrestlo- 
kal. Det gavs glimtar från en polis- 
vardag som nu tycks avlägsen och 
idyllisk, med förbrytare av ett an- 
nat slag an dagens. 

Söndagens invigning förrätta- 
des av kommunalrådet Halvar Pet- 
tersson och häradshövding Ernst 
Heyman, den siste som tjänstgjort 
som domare i Haljebol. En mycket 
stor mängd besökare hade lockats 
till Haljebol, trots det regniga och 
gråtrista vädret. Värmlands militär- 
historiska förening uppträdde som 
fältjägare med gröna uniformer. 
Besökarna kunde också återupp- 
leva en rättegång från 1900-talets 
början, genom ett spel dar en yng- 
ling som vårdslöst framfört sin au- 
tomobil ställdes inför ratten. Be- 
sökarna fick också möjlighet att 
bese den kriminalhistoriska utställ- 
ningen. utställningen kommer att 
vara öppen för allmänheten under 
sommaren. Så gör gama ett besök 
i Haljebol nu i sommar! 

Carl-Johan Ivarsson 

Har Du betalt 
medlemsavgiften? 

Det finns fortfarande ett antal med- 
lemmar, som inte betalt medlems- 
avgiften 120 kr för 2001. Skulle du 
ha missat detta, så bifogar vi ett 
nytt inbetalningskort med detta 
nummer av VärmlandsAnor. 

Tank på att obetalda medlems- 
avgifter förorsakar en hel del extra- 
jobb för styrelsen, och dessutom en 
del onödiga kostnader. Och så vill 
du val inte missa att få Värmlands- 
Anor i brevlådan? Vi planerar en 
hel del spännande inför kommande 
nummer. Så om du skulle ha glömt 
- passa på att betala redan idag! 

Avets 
Grnbevg en 

Vid förbundsstyrelsens möte i 
Borås i slutet av april utsågs Ber- 
til Grundström i Tranås som årets 
mottagare av Victor Örnbergs he- 
derspris. Denna utmärkelse har 
delats ut sedan 1990 och får val 
anses som den finaste hedersbety- 
gelsen inom slaktforskarrörelsen. 

Bertil Grundström ar välkänd 
för sina insatser inom emigrant- 
forskningen, där han har framställt 
omfattande register över de 
svenskamerikanska kyrkböckerna, 
svenskamerikanska tidningar och 
annat material som ar av intresse 
för forskningen. Genom denna 
enorma insats har vägarna in i kal- 
lorna förenklats åtskilligt. Regist- 
reringen har skett i samarbete med 
Svenska Emigrantinstitutet i 
Växjö, och registren finns för nar- 
varande att använda hos dem, men 
delvis också hos Emigrantregistret 
i Karlstad. 

Bertil Grundström är medlem i 
Varmlands slaktforskarförening 
och har också agnat mycken 
forskningsmöda åt socknar som 
Gräsmark och Gunnarskog, dar 
han har registrerat åtskilliga per- 
soner i sin databas. Denna tidnings 
redaktör har fått ta del av Bertils 
stora kunnande och med hjälp av 
detta kunnat dra antavlan flera ge- 
nerationer bakåt i norra Gunnar- 
skog. Så VärmlandsAnor sällar sig 
härmed till gratulanterna! 

Priset kommer att delas ut vid 
slaktforskardagama i Borås i au- 
gusti. 

Carl- Johan Ivarsson 



N y  slaktf orskaravdelning på 
Karlstads stadsbibliotek 

Allt på ett ställe, tillgängligt, triv- 
samt och nara tillpersonalen - det 
var tanken nar vi planerade den 
nya avdelningen för slakt- och 
hembygdsforskare, nar stads- 
biblioteket i Karlstad modernise- 
rades hösten 2000. Vi tycker 
själva att vi har lyckats bra och 
den ökade tillströmningen av 
släktforskare tyder också på det. 

Nar det stod klart att biblioteket 
skulle byggas om och modernise- 
ras, fick vi ett utmärkt tillfälle att 
ta ett helhetsgrepp på mycket i 
verksamheten, som vi ville för- 
bättra och det gällde inte minst 
släktforskarnas situation. Mikro- 
filmer, mikrokort, register, böcker, 
kataloger och läsapparater var för- 
delade på olika våningsplan. Det 
blev mycket spring för personalen, 
väntetider för besökare och dess- 
utom kunde vi inte visa upp allt 
intressant material, eftersom 
mycket var placerat i magasin. Läs- 
rummen var nedgångna och 
kyffiga. Släktforskarna kände sig 
inte som en del av biblioteket, och 
om man behövde hjälp måste man 
bege sig till ett annat våningsplan. 
Så vi var inte särskilt nöjda utan 
ville åstadkomma något bättre. 

Den nya avdelningen har inretts 
med specialritade möbler av inred- 
ningsarkitekt Ulla Lindblom (som 
också inrett forskarsalen på Arkiv- 
centrum) men bokhyllorna är av 
samma modell som i biblioteket i 
övrigt. Genom att de placerats i 
vinkel har vi fått ett avskilt ut- 

rymme, som ändå känns integrerat 
i biblioteket. I mitten finns läs- 
apparater för rullfilm och mikro- 
kort och de omgivande hyllorna har 
nu plats för alla filmer och mikro- 
kort. 

Utom det vanliga materialet som 
kyrkböcker, domböcker och bo- 
uppteckningar finns nu militära 
rullor, mantalslängder och jorde- 
böcker på plats. Det omfattar hela 
Varmlands lan. Böcker från 1900- 
talet är på mikrokort, men det äldre 
är på rullfilm. Tyvärr är det inte 
tänkbart att få pengar att köpa allt 
på mikrokort, så det får vi accep- 
tera. 

På mikrokort finns även Lars 
Backvalls Älvdalsarkiv, lands- 
hövdingeberattelser och lite annat 
smått och gott. Det som i hög grad 
väckt forskarnas intresse ar de 
mikrofilmade dagstidningarna. Vi 
har NWT från starten 1836 och 
fortlöpande och VF från starten till 
1980. Allt kan man själv hämta di- 
rekt på hyllan. Tidningsfilm läses 
nu som aldrig förr och för slakt- 
forskarna är det ett ofta bortglömt 
men många gånger högintressant 
material. 

Hela referenssamlingen av gene- 
alogisk litteratur finns också har. 
Det är matriklar, personhistoria, 
herdaminnen från hela landet, 
släktkalendrar m.m. Mycket av 
detta har tidigare stått osynligt i 
magasin men kan nu exponeras och 
användas på ett helt annat vis. Här 
står förstås också personregistren 
till bouppteckningar och till stader- 

nas kyrkböcker samt släktnamns- 
registren. Varmlands släktforskar- 
förenings utmärkta personregister 
till olika församlingar och hemlåne- 
böcker om släktforskning har gi- 
vetvis också sin plats har liksom 
tidskrifterna i ämnet. Katalogerna 
från SVAR och andra länsbibliotek 
finns också har. 

Den nya kopiatorn för film och 
fiche var en stor investering. Den 
gamla hade tjänat ut sedan bra 
många år. Det är härligt att kunna 
erbjuda en ny modern apparat, som 
ger läsliga kopior, men visst kan 
den vara lite svår för nybörjaren att 
begripa sig på! Finesserna ar 
många. Inom kort kommer en da- 
tor för CD-ROM att installeras. 
Flera skivor är redan inköpta, t.ex. 
Sveriges dödbok, Svenska smed- 
slakter och Värmländska slakter. 
Det skall bli flera framöver, om 
ekonomin tillåter. Paleografiskivan 
med övningar i handskriftsläsning 
har vi köpt in till hemlån. 

Stadsbiblioteket har ju också en 
hel del kartor. Hembygdskartan 
förvaras fortfarande i magasin och 
tas fram på begäran, men övriga 
kartor som den gamla ekonomiska, 
det s.k. "grönsaksbladet" och nya 
ekonomiska och olika topografiska 
kartor finns i anslutning till slakt- 
forskaravdelningen. Och så har vi 
ju inte minst vårt Varmlandsrum 
med all den lokala litteraturen all- 
deles intill. Just närheten till 
Värmlandsrummet är en stor för- 
del för släktforskarna och en bidra- 
gande orsak till att den nya forskar- 



Ur andra medlems- 
tidningar 

AnKnytningen 2001:2 (Nykö- 
ping-Oxelösunds Slaktforskar- 
förening) Nyholmsslakter i 
Nyköpingstrakten av L O Ericson: 
b1.a. namns skräddaren Johan 
Frykstrand f 1824 i V Ämtervik. 
AnRopet 2000:3 (StorStock- 
holms Genealogiska Förening) 
Prastresan, Julius Molanders me- 
moarer (avskrift av Stig Molan- 
der): Julius M var 1829 informa- 
tor hos majorskan Schröderheim 
på Hultsberg i Vase. 
AnRopet 2000:s (StorStock- 
holms Genealogiska Förening) 
Vänern svämmar över (avskrift av 
Chris Henning): ur 1740 års lans- 
räkenskaper. 
Dalfolk 2001: 1 (Slakt-, Hem- 
bygds- och Emigrationsforskar- 
föreningen Dalfolk) Slaktforskar- 
profilen av Sten Östlund: anor b1.a. 

Fortsiittning från föreg. sida 

avdelningens placering. I datorn i 
Värmlandsrummet har man tillgång 
till bibliotekets hela bokbestånd 
(liksom var som helst vid en inter- 
netuppkoppling - det visste ni val?) 

I bibliotekspersonalen finns det 
många som är intresserade av släkt- 
forskning och jag har nu satt i gång 
ett litet utbildningsprogram för att 
öka kunskaperna. Framför allt gal- 
ler det att personalen är beredd att 
ta emot nybörjare och visa hur man 
kommer i gång. Därför går vi 
tillsammans igenom hur kyrk- 
böckerna är upplagda och vad man 

i Munkfors och Föskefors i Eks- 
härad. 
Husförhörsnytt 2001: 1 (Skara- 
borgs Släktforskarförbund) Efter- 
lysning berörande Gabriel Lid- 
ström bokhållare vid Munkfors 
bruk, skrivare vid Norums bruk i 
Nyed 1739-1741, död 1756 som 
bruksförvaltare i Lersjöfors, 
Sunne. 
Medlemsblad 2000:l (Nordans- 
tigs Bygd och Släktband) Utdrag 
ur klockaren Anders Wattrangs al- 
manacka: för den 29 oktober 1808 
kan man läsa att Aftogade norrut 
1000 man ifrån Östergötland och 
Värmland till Finland. Låg i Jatten- 
dal över natten (socken mellan 
Hudiksvall och Sundsvall). 
släktforskaren 2001: 1 (Helsing- 
fors släktforskare r.f.) Antavla för 
Torbjörn Holmqvist, Helsingfors, 
född 1940: bland anorna marks 
sergeanten och bokhandlaren Olof 

finner dar. Alla tycker det är roligt 
och intressant och önskar mera, så 
får vi tid, står bouppteckningar och 
mantalslängder på tur. Slakt- och 
hembygdsforskarna ar en viktig 
grupp bland våra besökare som vi 
vill ge så bra service som möjligt. 
Att alla i personalen inte kan vara 
specialister ar en självklarhet, men 
vi går in för att det skall finnas 
grundläggande kunskaper och att 
forskarna skall kanna sig välkomna 
i vårt nyinredda bibliotek. Vi mär- 
ker redan en stor och glädjande 
ökning av besökare! 

Eva Fredriksson, bibliotekarie 

Gillen född 1809-09-29 i Varm- 
skog. 
Slakthistoriskt Forum 2001: 1 
(Sveriges Slaktforskarförbund) 
Nar Nils Holgersson skulle göra 
värnplikten av Krister L:son 
Lagersvard. Efterlysningar berö- 
rande Kristinehamn (Liljebjörn) 
och Sunnemo (Björngården). 
Slaktspejaren 2001:3 (Vasanejd- 
ens Släktforskare rf) Frödings mor 
av Göran Berglund. 
Slakt-Trädet 2001: 1 (Nord- 
varmlands Slaktforskarförefiing) 
Julfirande på gården "Dar Ut" i 
Tjustersby för hundra år sedan av 
Amanda Fryk Skarin. Wålberga 
hälsobrunn i Lysvik av Göte 
Söderqvist. Maja i Lutbacken av 
Arne Linnarud (med antavla). En 
stuga och dess historia av Ville 
Larsson: om Sundstorp i Sunne. 
Antavla för Monica Lunde f 1958 
i Ganterud, Fryksande. Skallgång 
på varg i Fryksande 1863. By- 
skolläraren, fiolen och toppluvan 
av Arne Olsson: om Nils Carlsson 
Lundell i Fryksande. 
Slzekt & Slekt 2001:l (Solgr 
Slektshistorielag) Som vanligt 
innehåller denna medlemstidning 
mängder av uppgifter om finska 
slakter i norra Värmland. 

DIS-Play 2001:2 (DIS-Öst) Data- 
baser på CD-ROM av Carl-Olof 
Sahlin. Gamla sjukdomsnamn av 
Kerstin Bjernevik. 
Vastanbladet 2001:l (Göteborgs- 
Regionens släktforskare) Ahnen- 
pass vid Landsarkivet i Göteborg 
av Jenny Eriksson. 
Vastanbladet 2001:2 (Göteborgs- 
Regionens släktforskare) Om 
tryckfriheten, offentligheten och 
arkiven av Ulf Andersson och 
Louise Lönnroth. 



Erik Gren: 

Varmlands nation i 
Uppsala 1 595-1 677 

Matrikel upprättad av Erik Gren. Med 
register av Ernst Ornan. Nationen och 
Hembygden XVI. Skriftserie utgiven av 
Varrnlands nation i Uppsala och 
Varmlands nations kamratförening. 
Uppsala 2000. ISBN 91-630-9233-6. 
295 sid. inb. Personreg. Beställes ge- 
nom Varmlands nation, Nedre Slotts- 
gatan 2,753 09 Uppsala. 

Under flera decennier arbetade för- 
ste bibliotekarie Erik Gren med en 
matrikel över de värmländska och 

landsk släkt- och personhistorisk 
forskning fått ett mycket värdefullt 
redskap till sitt förfogande. I ma- 
trikeln finns 53 l värmlänningar och 
dalslänningar förtecknade. Många 
av dem blev präster och uppgifter 
om dem finns naturligtvis i olika 
herdaminnen. Andra blev ambets- 
man av olika slag. En tredje grupp 
ar de om vilka det lakoniskt kon- 
stateras att "i övrigt är intet kant 
om honom". Detta galler särskilt 
för personer under 1600-talets 
förra del. 

Erik Gren var själv fil. dr. i anti- 
dalsländska studenter som skrevs kens historia, vilket kan förklara att 
in vid Värmlands nation i Uppsala. 
Resultatet publicerades som bihang 
till skriftserien Nationen och Hem- 
bygden under en följd av år. 
Matrikelarbetet avbröts genom 
Grens hastiga bortgång 1959. 

Gren berättar i sitt eget förord, 
tryckt 1939 och nu åter i denna 
volym, om hur arbetet bedrivits. 
Den viktigaste kallan ar förstås 
nationens egna matriklar, men 
dessa har kompletterats med upp- 
gifter, framför allt ur kamreraren 
Fredrik Fryxells samlingar men 
också av postmästaren och genea- 
logen Helmer Lagergren. Med 
dessa och andra kallor som grund 
har sedan ett kortregister omfat- 
tande ca 5000 personer upprättats. 

Genom att matrikeln publicerats 
styckevis har Grens storverk varit 
svårtillgängligt. Nu har de delar av 
matrikeln som utgavs under Grens 
tid äntligen sammanförts i en vo- 
lym, och därigenom har varm- 

latinska avhandlingstitlar och citat 
aldrig översatts. För den som inte 
ar kunnig i romarspråket ar detta 
en något irriterande detalj. 

Utgivarna har gjort två misstag 
som bör påpekas. Boken pryds av 
en bild av prosten Daniel Lagerlöf 
i Arvika, inskriven i matrikeln l672 
som nummer 474. Porträttet av 
Lagerlöf finns i Ny kyrka, inte i 
Norra Ny som anges i boken. Un- 
der Grens tid fanns Fredrik Fryxells 
samlingar vid stifts- och läroverks- 
biblioteket i Karlstad. Vid detta 
biblioteks upplösning fördes hands- 
skriftssamlingen och med dem 
Fryxells samlingar till Folk- 
rörelsernas arkiv i Karlstad, och 
inte till stadsbiblioteket som anges 
i boken. 

Matrikelns värde understryks 
ytterligare av att det förutom bio- 
grafiska data för studenterna också 
meddelas familjeuppgifter. Det är 
mycket glädjande att konstatera att 

det finns ett personregister, som 
omfattar alla förekommande per- 
soner utom tidigt avlidna barn. 

Vid Grens död avbröts arbetet 
med matrikeln, och det har ännu 
inte återupptagits. Andra nations- 
matriklar är utgivna fram till betyd- 
ligt senare perioder. Månne kan 
denna bok inspirera någon person- 
historiskt intresserad eldsjäl att 
fortsatta arbetet med Varmlands 
nations matrikel? 

Carl- Johan Ivarsson 

Stavnäsboken 2000 
Redaktör Bengt Malmgren, utgiven av 
Stavnas Hembygdsförening, tr. Karlstad 
2000. 374 sid, inb, ill. ISBN 91-631- 
01 15-7. Kan beställas av Rune Kask, 
Klassbolsvagen 32,671 95 Klassbol, te1 
0533-460366. 

På båda sidor om sjön Glafsfjorden 
i västra Värmland ligger Stavnas 
socken, i Gillbergs härad och se- 
dan 197 l inom Arvika kommun. 
Redan 1934 utkom den flitige 
Linus Brodin med en bok om sock- 
nen, och nu har hembygdsför- 
eningen ansett tiden vara mogen 
för en ny bok. 

Förordet ar skrivet av självaste 
riksantikvarien Erik Wegraeus, och 
det ar ingen slump eftersom han 
föddes 1940 i Stömne i socknen. 
Bokens redaktör och meste förfat- 
tare Bengt Malmgren ar journalist 
och detta avspeglas nog i artiklarna 
som ar ganska korta och försedda 
med många bilder. Bilderna ar ge- 
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nomgående val återgivna. Boken 
saknar dock en ordentlig karta över 
socknen. 

Boken spänner över vida falt, 
men skildringen ar medvetet kon- 
centrerad till de senaste 150 åren. 
Boken innehåller inte särskilt 
mycket rena slaktforsknings- 
uppgifter. Men den blir intressant 
genom att en lång rad aspekter på 
socknens historia framträder. 

Bland artiklar som anmälaren 
fastnade för kan namnas avsnittet 
om skolan, författat av Gunnar 
Richardson, som ar högt lämpad 
för detta genom att dels vara född 
i Stavnas, dels vara professor i ut- 
bildningshistoria. Annat som får 
omfattande beskrivningar ar indu- 
stri, handel, jordbruk, samfärdsel, 
föreningsliv, idrott och kultur. Allt 
"serverat" på ett sådant satt att 
boken både kan väcka intresset hos 
den som förut varit ointresserad av 
hembygden, men också tillfreds- 
ställa den vane hembygds- 
forskaren. 

Ett märkligt människoöde som 
beskrivs i boken ar Thea Kerbler- 
Stjarnlöf. Hon föddes 1897 i Bu- 
dapest och blev sedan ballerina på 
Wienoperan! Under sina turnéer 
lade hon "hela Europa för sina föt- 
ter". . . Senare blev hon journalist. 
På grund av familjens judiska här- 
komst blev Thea tvungen att fly, 
först till Norge 1938 och sedan till 
Sverige två år senare. Efter att både 
gift och skilt sig i Sverige fick hon 
1952 anställning som kokerska vid 
Billingsbergs ålderdomshem i Stav- 

näs. Hon blev kvar i Stavnas anda 
till sin död. Dar var hon ett farg- 
starkt men omtyckt inslag. 

Tyvärr förfaller artikeln om kyr- 
kan till att spekulera att Stavnas 
kyrka byggts på Olof Skötkonungs 
tid, eftersom "man tror att Stav- 
näs haft kyrka anda från kristen- 
domens begynnelse i vårt land". . . 
Hela artikeln fortsätter sedan i 
samma stil. Ett annat stort minus 

ar att boken helt saknar ort- och 
personregister. 

Dessa brister ger dock inte an- 
ledning till något annat betyg an val 
godkänt för boken. Den ar av 
största intresse för de som har an- 
knytning till Stavnas, och aven för 
de som ar intresserade av Varm- 
land i allmänhet. 

Carl-Johan Ivarsson 

Herdaminne pa 
I VärmlandsAnors spalter har den 
trogne läsaren tidigare kunnat in- 
hämta att Stiftshistoriska sallska- 
pet i Karlstad arbetar med ett til- 
lagg till Karlstads stifts herda- 
minne. Vid sällskapets årsmöte i 
februari kunde det konstateras att 
arbetet nu befinner sig i ett inten- 
sivt skede. Insamlandet av data ar 
nu avslutat och Lars Bondeson ar- 
betar med efterkontroll. Arbetet 
med biografierna har påbörjats och 
sker främst genom arbete av Jarl 
Eltenius, Henrik Flemberg och Åke 
Högström. Insamlandet av foto- 
grafier skall genomföras under 
2001. 

Sällskapets ordförande, Harry 
Nyberg har nu pensionerats från sin 
tjänst som domprost i Karlstad och 
kommer att agna mycken tid åt ar- 
betet med herdaminnet. Han 
tackade vid årsmötet alla som sant 
in rättelser och kompletteringar till 

Karlstads stifts herdaminne av 
Anders Edestam finns till försalj- 
ning hos stiftskansliet i Karlstad. 
Om du ar intresserad av att inför- 
skaffa hela eller delar av verket kan 
du kontakta Torgny Lindén på te- 
lefon 054- 1724 15. Böckerna kos- 
tar 75 krldel och omfattar följande: 

Del I Biskopar, domprostar, 
obefordrade präster m. m. 
(1 975). 

Del II Domprosteriet, Älvdals kon- 
trakt, Visnums kontrakt 
(1 965) 

Del III Nyeds kontrakt, Fryksdals 
kontrakt, Jösse kontrakt 
(1 968) 

Del IV Nordmarks kontrakt, Gill- 
bergs kontrakt, Nors kontrakt 
(1 970). 

Del V Norra, Södra och Västra Dals 
kontrakt + supplement. 
(1 973). 

Del VI Register ti l l hela verket 
(1 976). 

Edestams herdaminne. Carl-Johan Ivarsson 



hedersmedlemmar 
Vid föreningens årsmöte 1994 
tillskapades möjligheten att utse 
den "som i mycket betydlig grad 
bidragit till föreningens verksam- 
het" till hedersmedlem. Till den 
förste  i denna kategori utsåg 
samma årsmöte föreningens förste 
ordförande och redaktör Anders 
Höglund, Kristinehamn. 

Anders har t. o. m. i år varit den 
ende hedersmedlemmen men nu 
tyckte årsmötet, på styrelsens för- 
slag att kategorin skulle utökas. 
Det fanns nämligen två personer 
som val uppfyllde kravet, namligen 
Bernhard Granholm, Grums och 
Bo Cider, Molkom. 

Bernlzard Granholm blev 1990 
redaktör för Nytt för Varmlands 
slaktforskarförening - den publika- 
t ion som 1992  f ick namnet  
VarmlandsAnor. Den uppgiften 
behöll han t. o. m. årsmötet 1995. 

1992 invaldes han i styrelsen, dar 
han blev kvar t. o. m. förra års- 
mötet, under de flesta år beklädde 
han posten som vice ordförande. 
Annars har Bernhard i sina forsk- 
ningar bl. a. agnat sig åt domböcker 
och specialstuderat fenomenet 
okända fader, för att namna ett av 
hans forskningsintressen. 

Bo Cider invaldes i styrelsen 
1988 och kvarstod anda till årets 
årsmöte. Det innebar alltså inte 
mindre an 13 år i styrelsen! Under 
alla år har han varit föreningens 
materialförvaltare. Bo, som tidi- 
gare varit skogsbrukare, började på 
1980-talet arbeta på Emigrant- 
registret i Karlstad och blev kvar 
till pensioneringen 1998. Han har 
medverkat i den nyligen utkomna 
boken r o v  heter jag.. . om lands- 
hövding Rolf Edberg, dar han skri- 
ver om Edbergs släktförhållanden. 

Probanden i denna antavla ar mor- 
far till en av mina mågar. Betraf- 
fande oakta födda Karolina Johans- 
dotter Ekman (5) står i Ransaters 
födelsebok C:6: "Fadern angiven 
vara en knipsmedsdrang vid namn 
Johannes1'. Enligt Kils härads dom- 
bok för 1839 stämmer pigan Cajsa 
Larsdotter drängen Johan Ekman 
från Kil i Närke att svara för föda 
och underhåll till deras genom löns- 
kaläge födda flickebarn. Ekman 
och åberopade vittnen uteblir. Rat- 
tegången drar ut på tiden och först 
1841 inställer sig Ekman och er- 
känner att han haft samlag med 
Cajsa, men nekar till faderskap. 
Han skall avlägga varjomålsed, 
men uteblir från detta och döms 
skyldig. Brottet ar då preskriberat. 
Han undgår böter men måste be- 
tala underhåll. Han gifter sig sedan 
med Anna Brita Stålhandske. För 
Karolinas oakta födde Johan Lud- 
vig (2)  har jag inte funnit någon 
fader. Namnet Sundström kan an- 
tyda att han kommer från Sunne. 
1860 var kvinnan fri från straff för 
lönskaläge. 

Berrzhnrd Granholm 
Ljunggntarz 39c 
664 32 Gr~inzs 

Att bli hedersmedlem innebar 
inte att insatserna för föreningen ar 
avslutade! Bernhard fortsätter som 
valberedare och Bo ar numera vårt 
lokalombud i Nyeds socken. 

Berhard Grarzholrri och Bo Cider: Foto Carl-Johan Iv~~rssorz Cad-Johan Ivarsson 



intavla N 083 Upprättad for Oskar Vilhelm Sundström, f 2211 1-1884 i Ransäter mf (6) t. Bernhards måg. Orter i (S) lan o m  inte annat anges 

ieneration I Generation II Generation V 7 
Ir 2. far 

undström 

ohan Ludvig 

iagkarl 

16/12-1860 

Lansater 

4 9 

. 1/12-1883 b h a n  Ekman, Johan. Knipsmedsmästare Ekman, Magnus Ekman, Johan. Knipsmedsmästare 1745 - 1 805, Kroppa 

Karolina Johansdotter f. 1711 1-1 81 7, Kil(T), Frövidal f. 1516-1 787, Kroppa Larsdotter, Lena f. 1747 

d. 4/12-1862, Ransater, Munkfors Niklasdotter, Katrina Gustavsson, Niklas. Sockenskraddare f. 1761 

undström I f. 16/6-1839 Og. 10 \f. 1 111 1-1786, Kroppa, Höjden / Ersdotter, Katarina f. 1760 

tskar Vilhelm Ransater. hnberg Larsdotter, Kaisa I~arsson. LUS - " 

ulfitarbetare Id. 21/4-1914 f. 2818- 1 8 14, Ransäter f. 1783 1 I 
22/11-1884 IÖe Ullerud, Rud 1 / Henriksdotter, Maja I I 

I ~ e n ~ t s s o n  / Håkansson, Bengt / ~amuelsson, Håkan / ~onsson, Samuel f. 26/12- 173 1, Ekshärad. Mossbern S / 
1 f. 1797, Ekshärad, Mossberg 1 f 29/12 - ,  1763 Eksharad, Hjaltin Håkansdotter, Marit I 

I 1 IBengtsdotter, Ingeborg 1 I 
f. 12110-1821 121f. 1763 

onsson, Emma Kristina 

2412-1 874, Ue Ullerud 
I 

[åkansdotter 

;erstin 

1012-1 856 

:kshärad, Vål 

. 2314-1 895 

Ir 3, mor 6 13 

Magnusdotter Jansson, Magnus. Mjölnare Olofsson, Jan. Torpare Jansson, Olof 1734 - (1 800-1 8 1 O), Eksharad, Mjögsjöhöjden 

Marit f. 25/8-1793, Eksharad, Mjögsjöhöjd. f. 3/10-1765, Ekshärad, Mjögsjöhöjden Larsdotter, Anna 1727 - 5/2-1804, Ekshärad, Mjögsjöhöjden 

Wallmen, Britta Maja Wallmen, Lars. BruksbokhMlare f. 1728 

f. 21/12-1824 14 11/11-1762 i Ekshärad - 5/12-1809 Svensdotter, Kristina f. 1733 

e Eksharad, Kråkisen Persdotter, Anna 

f. 1797 

Lansater, Ransater 

7 15 

214-200 1 



En svensk-norsk 
slektshistorie 

Motet mellom drengen Daniel 
Tolfsson fra Selen i Holmedal og 
piken Sara Lisa Björn fra Änge- 
bäck i Blomskog en sensommer- 
dag i august 1880 fikk fglger. Hun 
ventet hans barn. Hva som fikk 
ham til å forlate henne, vet vi ikke 
noe om. 

Sara var fodt 16. juni 1860 i 
Ängebäck, Blomskogs församling, 
som yngste datter av smeden Per 
Gustaf Björn og hustru Annika 
Larsdotter. Sara fgdte datteren 
Laura Sedonia 20. mai 1881 i 
Blomskog. Laura er min oldemor, 
hun dode i Oslo i 1949. Sara ble 
gift med skomaker August Lind og 
ble bosatt i Drgbak, Norge. 

Daniel var f ~ d t  25. januar 1860 
i Selen, Holmedal. Han var ett av 
de ti barna til Tolf Svensson og 
Anna Maria Danielsdotter, Selen. 
Den eldste broren, Sven Tolfsson 
bor i Selen i 1890 som "handlande". 
Han er gift med Kristina Lars- 
dotter, fra Blomskog. Hvor de an- 
dre sosknene ble av, vet vi ikke. 

Om Daniel noensinne fikk vite 
om at han var blitt far til Laura, 
vet vi ikke. Han forlot faren og 
sosknene i Selen og reiste til Kris- 
tiania (Oslo) i Norge. Herfra gikk 
han om bord på emigrantskipet DS 
"Angelo" 6. mai 188 1. Emigrant- 
protokollen viser at destinasjonen 
var New York. Han hadde betalt 
70 kroner for billetten hos reise- 
agenten F. Bennett. 

Vi vet at "Angelo" gikk via Kris- 
tiansand til Hull i England. Daniel 
måtte sannsynligvis reise videre til 

Jag ar en värmlänning i försking- 
ringen. Föddes på Hammarstens 
gård i Grums 1930, men flyttade 
som sextonåring till Umeå. Efter 
några år i den staden hamnade jag 
sedan för gott i Nyköping. Är nu- 
mera pensionär, och sysslar med 
b1.a. släktforskning. En sysselsatt- 
ning som verkligen fyller min tid. 

Från början i min forskning, 
hade jag ganska liten vetskap om 
mina fäder, annat an vad de hette, 
och på ett ungefär var de föddes, 
men det sista stämde inte. Genom 
kontakt med pastorsexpeditionen 
i Grums, fick jag ett första steg och 
kunde sedan med hjalp av lånade 
mikrokort från SVAR i Ramsele, 
komma fram till dagens resultat, 
som omfattar drygt elvahundra 
namn. 

Alla anor har jag tyvärr inte lyck- 
ats forska mig fram till. Ett di- 
lemma som säkert många delar 
med mig. Kyrkböckerna ger inte 
alltid den uppgift man så gärna 
skulle vilja ha för att kunna fort- 
satta. Prästerna tänkte väl inte all- 
tid på, att deras anteckningar skulle 
användas i forskningssammanhang 
hundratals år senare. 

Nåja, allt rår de inte för. Såväl 
dålig arkivering som bränder har 
också varit orsaker. Personligen 
har jag nu nått den punkt då jag 
inte kan få ut mer från dessa arki- 
valier. Jag har med andra ord kört 
fast. Visserligen vet jag att där finns 
andra arkivmöjligheter, men i för- 
sta hand ber jag om hjälp från den 
eller de, som eventuellt känner till 
namn från mina ansedlar. 

Liverpool for der å gå om bord i et 
stgrre skip over Atlanterhavet. 

Her slutter dessverre alle våre 
spor etter Daniel. Diverse etter- 
lysninger i USA har forelopig ikke 
lykkes. Vårt håp er å komme i kon- 
takt med eventuelle slektninger i 
Sverige som kan vite noe mer om 
hvor han ble av. 

Med vennlig hilsen 

@ystein Bar@ 
Trollhaugen 
N-9304 VANGSVIK 
NORGE 
Telefon 0047 77853504 
e-post baero @ online.no 

Stig Bertsand 
Kremlestigen 10 
61 1 63 Nyköping 
0155-282262 

Antavlan presenteras i två delar. 
Denna tavla visar mödernesidan, 
och i nästa nummer fädernet i an- 
tavla 85. Antavlan har komplette- 
rats med några datum och orter 
med hjalp av Värmlands Kyrkboks- 
register (Red:s anm.) 



intavla nr 084 Upprättad for Ottilia Hildegard Göransson, f. 2014- 1907 på torpet Annelund under Kålsaters b d  i Gillberga m (3) t Stig Bertsand. Alla orter i (S) lan 

ieneration I Generation II l 
Jr 2-3 (1) Nr  4-7 Nr 8-15 ~r 16-31 Nr 32-63 

Ir 2, far Pettersson Blomberg, Peter Olsson 1 Svensson, Olof 

iöransson Göran f. 1782, blomskog d. 1787 

iöran Torpare d. 1822 1 Persson, Göran 1715, Blomskog - 1773 

'orpare f. 1818 8 1750, Blomskog - 1787 Månsdotter, Ingegärd 1702, Blomskog - 1788 

22/3-1868 Blomskog Jonasdotter, Annica Olofsson, Jonas Svensson, Olof 171 5 - 16/5-1788, Blomskog, Torkilsbyn 

iillberga, Granback d. 1907 

. 1956 

f. 1783, Blomskog Olovsdotter, Annica 1715 - 1777 

d. 1879, Blomskog, Blomma Larsson, Nils 1733, Blomskog - 1778 

4 9 1763, Blomskog - 1849 I~ärsdotter, Karin 1725, Blomskog - 1808 

Jonasdotter Jansson, Jonas Eriksson, Jan L 
f. 1780, Långsenid, Gullsjö 1748 - 1812 

d. 1852 Larsdotter, Malin Andersson, Lars 1698, Långsenid - 1785 

iöransson f. 1823 

M i a  Hildegard Lingserud, Torp Larsdotter, Kerstin Radman, Lars Andersson Magnfelt, Anders Linnarsson 1720, Gillberga - 1770 

d. 1911 f. 1786, Gillberga 1759, Gillberga - 1835 Jansdotter, Kerstin 1726, Gillberga - 1814 

20-4- 1907 d. 1832 Olsdotter, Kerstin Edfelt, Olof Andersson f. 1720 

iillberga, Kålsater 5 11 1755, Svanskog - 1798 Andersdotter, Karin 1722, Svanskog - 1756 

. 1960 Johannisson Svensson, Johannis Svensson, Sven Eriksson, Sven 1733, Gillberga - 1788 

Gustav f. 1798, Gillberga 1772, Gillberga - 185 1 Mårtensdotter, Marit 1738, Gillberga - 1804 

d. 1846 Jansdtr, Maria Larsson, Jean f. 1742, Glava 

f. 1835 12 17/1-1771, Glava, Skåpenid - 1851 Bengtsdotter, Britta f. 6/5-1742, Stavnäs, Avelsbol 

a hans son Långserud Blomberg, Peter Olsson 

iustav Robert d. 1911 f. 1808, Silbodal Se nr 8 

1889, Grums, Portila d. 1888 Jonasdotter Annica 

fr 3. mor 

iustavsdotter 

m a  Charlotta 

112-1 867 f. 1843 

tavnäs, Stömne V Högerud 

. 1945 d. 1921 

6 1 13/Senr 9 

I Y D D ~ ~ .  Olov Svensson 1 Andersson. Sven 1 Mattsson. Anders 1737. Arvika lfs - 1823 

:,'l?:; Arvika lfs 1777, Arvika lfs - 1852 Jeansdotter, Stina f. 1751 

Persdotter, Maria Bengtsson, Per 1744, Arvika lfs - 1826 

14 1779, Arvika lfs - 1850 Andersdotter, Elin 1757, Arvika lfs - 182; 

Persdotter, Britta Parsson, Pär Andersson, Pär 1725, Värmskog - 1794 

f. 1 8 13, Högerud 1766, Högerud - 1815 Nilsdotter, Elin 1730, Högenid - 1796 

,d. 1904 Olofsdotter, Kerstin Andersson, Olof 1746, V-kog - 1 803 



Till ANOR SOKES tar vi emot frågor om anor och uttlingur från 
alla, som ar medlemmar i en slaklforskarförening 

573. I am looking for information 
on August Adamsson b. l856  
Gasborn parish, Varmland. I do 
not have a date that he married 
Kristina Eriksdotter Lapp b. 1860, 
but their first child was born in 
1878. (Kristina Josefina Adams- 
son.) Also, I do h o w  that they had 
a son in October 1, 1891, named 
Gustav Edwin Adamsson. Thank 
you for any help you can give. 
Ronda Smithson 
845 Siony Lane 
Apt. D 
Post Falls, Idaho 83854 
rondas @ integrity. corn 

574. Min släkt Elg har sitt ursprung 
i SafsenIGravendal, men i början 
flyttade ett antal Elgar till bruken i 
Värmland, framförallt Liljendal. 
Detsamma galler slakten Bork (ur- 
sprungligen finska Porkka?). Jag 
har 15 Bork och flera giftermål 
mellan släkterna Elg och Bork i 
mina data, men har inte lyckats 
koppla ihop alla Borkar inbördes, 
och jag söker därför kontakt med 
någon som specialiserat sig på den 
slakten. Ett exempel ar Maria So- 
fia Bork från Liljendal, som gifte 
sig med Gustaf Elg och så små- 
ningom emigrerade till Minnesota, 
tillsammans med 10 vuxna barn. Se 
min slakthemsida http:// 
members.tripod.com/-elg-familyl 
Lennart Elg 
Murkelvagen 172 
184 34 Åkersberga 
te1 08-5406 1995 
1ennart.elg @ swipnetse 

575. Jeg forsker på min slekt fra 
T6ckmark sokn. Hittil eldste er 
Per Andersson f 1778 i Tomten 
Hogboda, d 216 1 856 som torpare 
i Elofsbyn. Gift 1. med Karin 
Svensdottel; f 1769, d 1814. To 
dotre, Ingeborg og Malin. Gift 2. 
med Ingeborg Bryngelsdotter, f. 
1791. 9 barn, hvorav en, Anders 
Persson, f 10111 1821, gift med 
Ingeborg Erlandsdotter f 1822 i 
Gråbol. Disse to utvandret til 
Norge med hele sin barneflokk på 
10 barn. Er det noen som vet noe 
mer om slekten i Sverige? 
Agnes Melby 
Stubben 7 
N 2006 L@venstad 
larsmelby @ c2i.net 

576. Är det någon som i sin forsk- 
ning stött på min ff f, Erik Johan 
Ersson, Silvergruvan Hallefors, f 
715 1845 i Hallefors församling, d 
312 19 15 gm Anna Olsdottel; Gås- 
borns församling, d 16/10 1930. 
Jag har uppgifter om ättlingar, men 
inget om parets anfader. Tar tack- 
samt emot all information. 
Karin Tellvik 
Storgatan 16 
31130 Falkenberg 
karin. tellvik@alfa.telenordia.se 

577. Vill efterlysa slakt till Jonas 
Ullman f 1111 1853 Stora Ullen o 
Kerstin Olsdotter f 511 0 1 853 Lin- 
dås Eksharad d 2311 1904 deras 
barn Emma Karolina f 2716 1875 
d 1895, Anna Augusta, Johan Val- 
frid f 2615 1879, Elin Maria 

f 1017 1881, Gustav Emanuel 
f 2719 1 883 d 1895, Viktor Siafrid 
f 2/12 1885, Sofia Viktoria f 413 
1888, Karl Verner f 413 1890, Ed- 
vin Alexius f 416 1892, d 1214 1950 
i Stockholm, Fridolf Gottfrid 
f 2219 1894. Finns någon släkting? 
Kerstin var syster till min fars far- 
mor Gunilla f1856. 
Vaieleth Granlund Vahlén 
Tallgatan 12 
73337 Sala 
vaielet. valen @sala.mail. telia.com 

578. Jag söker efter min farmors 
far August Olsson, f 2814 1839 i 
Råda. Har försökt på flera satt, 
men inte lyckats. Han har flyttat en 
hel del och var gift tre gånger. Jag 
är väldigt tacksam om någon kan 
hjälpa mig att hitta honom. 
Aina Nilsson 
Vålbacken 315 
834 98 Brunflo 
nilsson. enok@ telia. corn 

579. Jag söker min morfars fars 
första hustru som ar född någon- 
stans i Värmland. Hon hette Anna 
Elisabet Jonsson, gifte sig med Au- 
gust Ljungberg, f 1845, som var 
mejerist. De flyttade till Roberts- 
fors i Västerbotten och där dog hon 
115 1882. Jag tror att de var gan- 
ska nygifta nar de flyttade norrut, 
de hann aldrig få något barn. 
Lennart Snabb 
Hova Mellangård 71 
451 91 Uddevalla 
te1 0522-84 000. 
lennartsnabb @ hotmail.com 



/ V a m l l a n d s ~ n o r  sida- 
--- 

580. Jag söker min mm ff f Anders 
Nyrell. Han finns från 1767 i Upp- 
sala Näs. Enl. Hfl där ar han född i 
"Vermland 1740". Har någon stött 
på namnet Nyrell, kanske i någon 
av socknarna på Ny.. ? 
Nils-B. Wickberg 
Nyåkersgatan l 
531 41 Lidköping 

581. a)Enligt Farnebo husförhör 
AI:14 B 1816-1820 sid 50 så var 
mormors farfars mor Lena Cajsa 
Jonsdotter Hultman f 1779 i 
Farnebo men jag kan inte finna 
henne där. Hon var gift med torpa- 
ren Anders Svensson. Deras barn 
uppges också vara födda i Färnebo, 
har ej funnit dom heller. Var ar 
dessa personer födda någonstans. 
b) Mastersvennen Lurs Svensson 
Bock och hans hustru Annika 
Mårtensdotter var båda födda 
1724, men var föddes de? båda 
avled 1772 i Lungsund. 
Leif Hagberg 
Stamparebacken 8 A 
691 53 Karlskoga 
le. hagberg@ telia.com 

582. Vet någon något om anfadrar 
till Per Söderlöf från Ös t r a  
Ämtervik, Värmland, f 811 1859. 
Per Söderlöf var timmerman och 
flyttade som ung till Stockholm och 
jobbade dar som timmerman i 
Stockholms hamnar. Dar förals- 
kade han sig i min farmors syster, 
Hulda Matilda Bard (soldatnamn) 
som flyttat till Stockholm från 
Högby församling i Östergötlands 
län. Fadern var torpare sedermera 
småbrukare eftersom han köpte 
torpet. Hulda hade en bekant som 
hade cafe i Stockholm. Hon job- 
bade med allt möjligt i cafeet också 
som servitris. Året bör ha varit runt 
1880. Per och Hulda gifte sig om- 
kring 1885 i Stockholm. I Stock- 

holm föddes deras första dotter 
1892. Per och Hulda flyttade vi- 
dare till Styrnas (vid Ångerman- 
alven nara Kramfors). Där fick de 
ytterligare 5 döttrar och en son. Per 
dog 191 7 av brusten blidtarm, so- 
nen och en dotter dog ett par år 
efteråt. dottern i TBC och sonen i 
sviter efter spanska sjukan. Hulda 
blev 97 år. Jag kan berätta mer och 
visa en del kort om någon ar in- 
tresserad. Jag ar intresserad av att 
få veta lite om Per Söderlöfs liv och 
föräldrar i 0stra Ämtervik. 
Alf Ericson 
Jagarevagen 16 B 
393 50 Kalmar 
te1 0480-29381 el 070-6400422 
agericson @ telia.com 

583. Jag vill komma i kontakt med 
någon som forskat i familjen Nils 
Olsson f 14/12 1798 i Sunne gift 
1824 med Cahtrina Magnusdotter 
f 219 1801 i Sunne. Efterlyser upp- 
gifter om personer med namnet 
Tångring född före 1900. 
Jan Nilsson 
Bqggargrand 7B 
86231 Kvissleby 
te1 060-560698 
j.n.mastersmith @ telia. com 

584. Jag söker upplysningar om 
min farfars far Carl Huffman, född 
i februari 1832, hans maka Lovisa 
f 1828, och deras barn Bengt Gus- 
tav f 1613 1855, John Emil f 21/11 
186 1 ,  Johanna f 1862, Carl f 1866 
och Anders Petter f 1867. De 
bodde i Kil, Värmland. Carl 
Huffman utvandrade till Amerika 
1870, och resten av familjen ut- 
vandrade 1417 l87 1 via Göteborg. 
Svara på engelska till 
William HufSman 
361 0 Bonnie Doon 
Yakima, WA 98902, USA 
huffmanw @ televa~com 

585. Jag undrar om någon har traf- 
fat på Hdka(n) Hindricsson, f 181 
9 1732 i N Hållerud Ölme. (d 217 
1813) Han var gift två gånger. 
Först med Catharina Andersdottel; 
f 1215 1733 i Wase, sedan med 
Ellika Nilsdotter, född 1734 i 
Wase. Min släktgren kommer från 
ett av barnen i det första giftet nam- 
ligen Ellika, född 1770 i Ölme. 
Agneta Sköld 
V Kyrkogatan 10 
722 15 Västerås 
te1 021-18 37 13 

586. Jag söker anor till 
a) Christopher Olsson och Marit 
Hansdotter från Hornkullen i 
Kroppa. Marit dog 1711 1 1734 ca 
54 år gammal, men jag vet inget 
om Christopher. 
b) Anders Nilsson Lindberg och 
hans hustm Kerstin Johansdotter 
från Hattalven i Kroppa 
Christer Ode-Lundberg 
Ekersgatan 15 
703 42 Örebro 
te1 O1 9-1 071 25. 

587. Jag söker uppgifter om Carl 
Fredrik Magnell, f 2818 1788 i 
Sillerud. Föräldrar Jacob Magnell 
och Britta Sillén. Carl Fredrik för- 
svinner i samband med att familjen 
år 1806 flyttar till Långserud. 
Conny Källvik 
Hult 202 
662 97 Animskog 
te1 0532-252 11 
conny. kallvik@mail.bip.net 

588. Undrar om det finns någon 
uppgift beträffande Lisa Jonsdotter 
gift med Olof Bengtsson. Lisa var 
f 718 1823 Nybacka, Ö. Fågelvik 
Dagny Molin 
Klippstigen 3 
921 42 Lycksele 
dagny.molin@swipnet.se 



589. Jag heter Ann-Marie Lissmats 
och bor i Farnas, Mora. Jag har 
släktforskat i Värmland för en tid 
sen, men jag körde fast och tap- 
pade då intresset. Jag söker upp- 
gifter om min mors morfar som 
kom från Värmland. Jag vet att han 
hette Martin Håkansson f 317 1874 
i Norra Finnskoga? Hans far hette 
Håkan Olson f 2316 1840 i Dalby, 
Värmland. Martin Håkansson 
emigrerade till Montana i Nord 
Amerika 1909 tillsammans med två 
bröder, vilka vet jag inte. Hans fa- 
milj, nämligen min mormors sys- 
kon emigrerade senare 19 14. 
Jag och min familj skall resa till 
släktingar i USA i Juni och det vore 
roligt om jag hade några nya upp- 
gifter om deras anfader från Värm- 
land att delge mig. 
Ann-Marie Lissmats 
Farnas Bygata 55 
792 75 Farnas 
te1 0250-36055 
ann. limmats @ home.se 

590. Jag vill komma i kontakt med 
personer som forskat om släkten 
Liljebjörn. 
Uno Berggren 
Box 8 
684 21 Munkfors 
te1 0563/60403 

591. Jag har länge sökt föräldrar 
till min mf ff m Ingeborg Mats- 
dotter f 175(2) hfl. i Sunne gift i 
Tinnhöjden, Gunnarskog med An- 
ders Simonsson f 2715 1751, på 
Treskogs agor. Tror mig nu med 
säkerhet ha hittat Ingeborgs förald- 
rar vilka är Mattes Jönsson f 1412 
17 19 i Mellby, Sunne (son till Jöns 
Olofsson f ca 1683 hfl och Karin 
Bondesdotter f 1684 Sunne hfl.) 
gift med Annika Johansdotter f ca 
1721 enligt hfl det ar allt jag har 
om henne. 

Nar det galler Jöns Olofsson och 
Karin Bondesdotter har jag genom 
deras vigsel som lyder. Den 31 
mars 1717 vigdes Jöns Olofsson 
från Mårbacka samt Karin Bondes- 
dotter i Mallby. (Kalla Sunne C:2 
Vigda 1707- 172 1) 
Med detta som bakgrund, har jag i 
domböckerna fått fram att Jöns 
Olofssons föräldrar är Olof Mats- 
son f. i Vastegård och Lisbet Eriks- 
dotter bosatta i Mårbacka. Detta 
är vad jag för tillfallet har fått fram. 
Om Karin Bondesdotter i Mellby 
har jag genom hfl. i Mellby, Sunne 
fått fram att föräldrarna heter 
Bonde och Karin. Sedan är jag osa- 
ker, har följt domböckerna och 
kommit fram till att denne Bonde 
kan vara Bonde Bondesson i 
Mellby, son till Bonde Björsson 
som i sin tur ar son till Björ Jöns- 
son i Mellby. 
Finns det någon som känner till 
något om dessa familjer? 
Astrid Hjelm 
Centralgatan 2 a 
81538 Tierp 
te1 0293-12094 
astrid. hjelm @ homese 

592. Jeg sgker etter min svenske 
oldefar, Adolf Karlson. I 1900 
bodde han i G~theborgsgaden 26 i 
Oslo (FT 1900). Der er han oppgitt 
å vzre murersvend med f~dselsår 
1868. Han bodde da sammen med 
min oldemor (Mathilde Antonsen), 
ugift. Han bor ikke sarnrnen med 
henne i noen av folketellingene 
1901 - 1907. (Har ikke sjekket 
folketellingene etter 1907.) 
I Fattigvesenets forh@rsprotokoll 
for Oslo finner jeg han nevnt 27 
nov 1902: "Angj. indl F.S. fra 
Solhausgt l l .  Som barnefader 
opgiver hun, Svenske, Arbeider, 
Adolf Karlsson, der om antagelig 
opholder sig i Sarpsborg, uten at 

hun kjender hans Adresse. " 
10 desember 1905 d@pes min mor- 
mor (Emilie Mathilde) og han 
nevnes igjen som: "Mursvend ung- 
karl Adolf Karlsen, 1865" (Her er 
altså fQdselsåret oppgitt å vzre 
l865 .) Adolf Karlson fikk i alle fall 
2 barn i Oslo i tiden 1902- 1905. 
Jeg har ikke klart å finne han 
innflyttet til Oslo, ei heller som 
utflyttet fra Sverige, da jeg ikke vet 
hvor han kom fra. Har s ~ k t  på FT- 
l890 og funnet en Adolf Karlsson 
f 1865 i Karlstad. Er det noen som 
har kjennskap til han? Flyttet han 
til Oslo? Trenger tips på hvor jeg 
kan fortsette å lete etter Adolf 
Karlsson. 
Dag Hofsodegård 
Asavn. 2, 
1 900 FETSUND 
fetslekt @ yahoo.no, 
te1 +47 63 88 48 06 

593. Jag söker uppgifter om famil- 
jen Lars Lund och Ulrika Olofs- 
dotter Faltin. Deras dotter Ulrika 
Lund föds 1611 1791 i Ö v r e  
Ullerud. Jag är särskilt intresserad 
av sonen Lars Lund f 2/11 1780. 
Han gifter sig med en Anna Sofia 
Stålberg f 2918 1803 i Ö v r e  
Ullerud. Jag är tacksam för minsta 
lilla upplysning, aven ev. anteck- 
ningar gällande brott och dylikt. 
Lena Eriksson 
lmeriksson @ spray.se 

594. Jag söker Magnus Persson 
f 612 1829 i Blomskog. Han flyt- 
tar in till Frötuna socken i Stock- 
holms län år l854 och gifter sig här 
1856. Han dör 30111 1884 i 
Frötuna. 
Harry Aronsson 
Skördevagen 8 
761 41 Norrtälje 
harry @ aronsson. net 
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595. Jag söker föräldrarna till Olov 
Olsson född i Östmark 511 0 1853. 
Tar också tacksamt emot andra 
uppgifter om den slakten. Olov 
Olsson gifte sig l89 1 med Lotta 
Persdotter f 1211 0 1 852 i Grava. 
Jag har fått fram att de hade 6 barn, 
bl a dottern H~dda Ulrica, f 1713 
1892 i Grava. Hon kom sedermera 
att bosatta sig i Nyköping. 
Lena Andersson 
Boforsgatan Il 
123 46 Farsta 
lena. k.andersson @ ebox. tnirietse 

596. Jag söker anor till följande 
personer: 
a) Lars Persson, f 1619 1820 i Ö. 
Ämtervik, Sattern under Högberg. 
Död 1 811 1896 i Östra Ämtervik, 
Fasterud. 
b) hans hustru Karin Persdotter, 
f 2911 1827 i Sunne, Backa, 
d 1119 189 1 i Ö Ämtervik, Torp i 
Fasterud. 
Lars Persson var statare på Mår- 
backa och brukade torpet London. 
Han figurerar i Selmas bok "Mår- 
backa" under namnet "Lars i 
London". 
Folke Hagglund 
S Falskarsgat l 
802 80 Gävle 
te1 026-122738 0270-31268 
folke.gunlog @swipnet.se 

597. Jag heter Stefan och slakt- 
forskar närmast i Ljusnarsbergs 
område. Jag har två personer i min 
slakt som flyttade in till Ljusnars- 
berg 18 12, och i alla handlingar står 
det bara att dom kom ifrån Varm- 
land, ingen närmare ort. Dessa per- 
soner ar , 
a) Olof Olsson, Dagkarl född 1774 
i Värmland, död 1823 i Bångbro 
Ljusnarsberg 
b) Maria Andersdotter född 1779 
i Värmland, död 1849 i Bångbro 

Ljusnarsberg 
Jag vet inga datum och jag vet inte 
heller nar dom ar gifta. Eftersom 
jag inte har några orter eller för- 
samlingar att forska på,så tänkte 
jag skicka ut en efterlysning och 
se om någon Varmlandsforskare 
har dessa med i sitt material. 
Stefan Eriksson 
Viby Haga l 
732 95 Arboga 
te1 0589-17813 
stefan. erikrson @mbox374.swipnet. se 

598. Jag söker uppgifter om 
a) förfader till kolaren Gustaf 
Andersson, f 1783 och Britta 
Gustavsdotter, f 1786, båda i Gås- 
born. De flyttade till Enånger i 
Hälsingland dar Gustaf arbetade 
som kolare i Långvind. 
b) förfader till f d soldaten Johan 
Pettersson Hallsberg, f 5/10 18 15 
i Grums och hustrun Stina Ols- 
dotter, f 1820 i Kil. Båda ut- 
flyttade, tillsammans med två barn 
år l878 till Sandarne, Söderhamn. 
Är tacksam för varje tips. 
Curt Berggren 
Flygarvagen 209 
175 69 Jarfalla 
curt. berggren @swipnet.se 

599. Jag söker uppgifter om 
a) Skomakare Göran Andersson, 
f 1736. Kom till Tallåsen, Äppel- 
bo, gift med Sara Eljansdotter f 
1736 i Fikullen, Rammen. Göran 
kom enligt uppgift från Dalkarls- 
sjön, Gåsborn och avled 616 1776 
i Tallåsen, Äppelbo. 
b) Maria Larsdottel; f 1695 i Tall- 
åsen, Äppelbo. Uppgift om make 
saknas. Mor till Sara Eljansdotter: 
Skräddare 
c) Sven Persson Savström, f 1746 
i Safsnas. Han gifte sig 711 1 1794 
m Kajsa Göransdotter från Tall- 
åsen, Äppelbo, f 1715 1761. De 

skilde sig i början av 1800 p. g. a. 
hustruns otrohet. Vad hände? Vart 
tog han vägen? Var han far till so- 
nen som föddes 917 1799? Kajsa 
Göransdotter gifter om sig trol. 
l804 m. Lars Bork f 1211 1760. 
d) Tyskskomakaren Kristoffer 
Kristofersson, f 1733, d 112 182 1 
i Brindåsen. Gift med Anna Jarzs- 
dotter f 1733. Han kom enligt upp- 
gift från Dalkarlssjön, Gåsborn. 
Kaijsa Hiibbert 
Bomle 13 
780 50 Vansbro 
te1 028l/l06Y5 
bomlel3 @ te1ia.com 

600. Jeg soker opplysninger om 
a) Lars Nilsson, f 24/10 18 1 8 i 
Silbodal, d for 1890, g m Anna 
Olsdotter f 1519 1823 i Blomskog. 
De bodde i Trattlanda, Blomskog. 
De hade barna: Agneta f 3015 1849, 
Nils f 2619 185 1, Lisa Kajsa f 121 
12 1854, Mina f 412 1858, Johan- 
nes f 2516 1860, d 1861, Olof f 
1862 og Johannes f 1 865. I 1890 
var Anna blitt enke og bodde på 
Mon i Blomskog. Hun hade 3 av 
barna boende hjemme hos seg. På 
samme plassen bodde også datte- 
ren Lisa Kajsa med sin datter Ma- 
ria f 1883. Det jeg lurer på er 
etterkommere etter Lars og Annas 
barn, for jeg lurer på om vi har slekt 
i området i dag. Datteren Lisa 
Kajsa er min tippoldemor, så etter- 
kommere der kjenner jeg. 
b) Anders Andersson Örn, f 2411 2 
1803 i Hasselbol, Stora Kil og 
Maria Olsdotter f 1802 i Eda. De 
bodde i Helgebodafors, Eda. Ma- 
ria dode i 1863. Anders var spik- 
smed. De hade fire barn: Carl f 3 11 
1 1833, Jordan f 2318 1837, d 
1846, Maria Lisa f 2217 1843 og 
Jordan f 2111 1848. Den forste 
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Eskilsater 
Födde, vigde, döde 

Kyrkböcker lasta av Frarntids- 
husemeliken, Saffle 
Redigerade av Carl-Johan 
Ivarsson, Kila och Gunnar 
Jonsson, Saffle 

Eskilsater födde 1688- 1920, 
298 sidor, A4, 4848 poster, 
............................... 225:- 

Eskilsater vigde 1688-1920, 
79 sidor, A4, 989 poster, 
............................... 100:- 

Eskilsater döde 1688- 1920, 
153 sidor, A4, 3467 poster, 
............................... 125:- 

Bogen (S) 
Carl-Johan Ivarsson 
Fb, Vb, Db 1850-1920 ............ 225:- * 

Botilsater (S) 
AMP Cresco och Gunnar Jonsson. 
Safle 
Födde 1721-1920 .................... 225:- * 
Vigde 1721-1920 ..................... 110:-* 
Döde 1721-1920 ...................... 150:-* 

Glava 
Vigde 1699-1 920 

2936 vigslar, 223 sidor A4. 
Kyrkböcker lasta av ett arbets- 
marknadsprojekt i Arvika. 
Redigerade av 
Birgitta Juås, Glava och Gun- 
nar Jonsson, Saffle. 
........................ Pris 175:- * 

Gunnarskog 
Döde 

Del 1 1688-1843 
Del 2 1844-1920 

Registrerat av Carl-Johan 
Ivarsson 
14 434 poster, 61 8 sidor A4. 
............. Pris per del 225:- * 

Eksharad (S) 
Mats Hellgren 
Födde 1665-1722 .................... 200:- * 
Födde 1723-1799 .................... 140:- * 
Förs. bok 1665-1750 .............. 200:- * 

Fryksande (S) 
Knut Malmström 
Födde 1707-1765 .................... 290:- * 

Glava (S) 
Arbetsrnarkn. proj. i Arvika 

Vigde 1699-1920 ..................... 175:- * 

Gunnarskog (S) 
Carl-Johan Ivarsson 
Vigde 1688-1920 ..................... 225:- * 
Födde 1688-1799 .................... 225:- * 
Födde 1800-1842 .................... 225:- * 
Födde 1843-1871 .................... 225:- * 
Födde 1872-1920 .................... 225:- * 
Döde 1688-1843 ...................... 225:- * 
Döde 1844-1920 ...................... 225:- * 

Kila (S) 
Gunnar Jonsson 
Födde 1640-1817 .................... 225:- 
Födde 1818-1900 .................... 225:- 
Vigde 1689-1900 ..................... 120:- 
Bouppt. 1744-1859 ................... 60:- 

Lysvik (S) 
Arne och Moira Linnarud 
Fb, vb, db 1692-1793 ............. 350:- 

Norra Rada (S) 
Mats Hellgren 
Födde 1725-1769 .................... 140:- * 

Stavnas (S) 
Jan Thimberg 
Födde 1687-1775 .................... 170:- * 
Födde 1776-1850 .................... 200:- * 
Födde 1851-1920 .................... 210:- * 
Vigde 1687-1920 ..................... 300:- * 
Döde 1687-1820 ...................... 300:- * 
Döde 1821-1920 ...................... 300:- * 

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

Vitsand (S) 
Kerstin Risberg 
Fb, Vb 1824-1860 ................... 250:- * 



Aba (S) 
KG Lindgren 
Födde 1688-1835 .................... 225:- * 
Födde 1836-1924 .................... 225:- * 
Vigde 1688-1920 ..................... 125:- * 
Döde 1687-1920 ...................... 160:- * 

OIserud (S) 
Arbetsmarknadsprojektet Cresco 
Födde 1754 - 1920 .................. 225:- * 
Vigde 1754 - 1920 .................... 60:- * 
Döde 1754 - 1920 .................... 100:- * 

Ostmark (S) 
Kerstin Risberg 
Födde 1765-1820 .................... 240:- * 

Ortsregister 
Gunnar Jonsson 
Värmland .................................. 70:- * 
Dalsland .................................... 40:- * 

Varmlands Slaktforskar- 
katalog 1999 
Ny utökad utgäva 
202 forskare med över 3600 forskar- 
uppgifter. Litteratur- och arkivtips. Slakt- 
utredningar i arkiv och samlingar. 
Registerförteckning mm. 102 sidor 
........................................ 70:- * 

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

värmländska Antavlor 1-50 
Antavlor publicerade i VarmlandsAnor 
1990-1997. Totalt över 14 000 anor. 
Socken- och släktnamnsregister. 
........................................ 70:- * 

Britta Johansson m.P. 

Torp i Botilsater 
Format A4. Plasthäftad med skydds- 
omslag ....................................... 50:- 

Mats Hellgren 

En kyrkoherdes vardag 
Eksharad 1700-1 758 
Andreas och Bengt Piscator, kyrko- 
herdar, har fört anteckningar om allt som 
tilldragit sig i prästgården. År 1758 om- 
fattar dag för dag notering. Häftat 186 
sid. ........................................... 150:- * 

Axel Em. Löf 
OIme Härads Dombok 
1629 - 1650 
Nytryck från 1997. Huvuddelen av ma- 
terialet utgörs av Ölme härads dombok. 
Dessutom finns ett par protokoll från 
Visnum och Farnebo härader, Varnums 
kyrkobok för tiden 1645-50, en mantals- 
längd för Olme och Varnum 1642 mm. 
Häftad, 234 sid, person och sakregister. 
................................................ 200:- * 

Eric Sunde11 
Kvarnarna vid Rottnafallen 
Kvarnindustrins uppbyggnad från 1600- 
talet. Teknik, matning, kvarnbeskriv- 
ningar, personindex. 110 sidor i häfte 
med 4-fargsomslag 

........................................ 120:- * 

Maj Olsson m.fl. 

Torp och ödegardar i 
h e r u d  
Format A4. Plasthäftad med skydds- 
omslag ....................................... 50:- 

Antavleblanketter A3, 5 st ...... 15:- 
, Nytt från VSF 1984-91 

Anor sökes 
Fortsättning frän sidan 25 

Jordan dgde 9 år gammel, og den 
andre Jordan er min tippoldefar. 
Dermed er det hans to sosken Carl 
og Maria Lisa jeg soker. 
Ellers så soker jeg selvffllgelig an- 
dre opplysninger om noen kjenner 
familiene. Kanskje et bilde av per- 
soner eller steder de har bodd på. 
Kanskje finnes det lokale boker 
som slekten er omtalt i? 
Anne Lene Hagen 
Hammerdalen 4 
NO-1 597 MOSS 
Norge 

601. Jeg soker eventuelle nå- 
levende etterkommere etter 
folgende to kvinner fra Blomskog: 
Annika Olofsdotter, f 118 1821 i 
Blomskog, d 2613 1910 i Västra 

Trattlanda, Blomskog. 
Katrina Olofsdotter, f 2218 18 13 i 
Blomskog, d 3 111 1896 i Fölsbyn, 
Blomskog. 
De var sgstre av min farfars far, An- 
ders Olsson, f 3115 1824 i Blom- 
skog, som reiste 3013 l858 fra Vik 
i Blomskog till Hof i Vestfold, 
Norge. Deres far var soldaten - 

senere korporalen Olof Olsson 
Sundman (f 1779, d l848 i Blom- 
skog.) 
I tillegg til de som er nevt ovenfor 
bestod sgskenflokken av ytterligere 
3 sostre og 3 brodre. Jeg kjenner 
ikke til om de to kvinnene ovenfor 
ble gift. I så fall kan de jo ha endret 
etternavnet. Jeg vet heller ikke om 
de fikk etterkommere - men hvis 
de fikk det, er jeg svzrt interessert 
i å få vite om det - og gjerne også 

hel årgång .................................. 75:- 
VarmlandsAnor 1992-98 
per nummer ............................... 30:-* 
hel årgång ................................ 100:-* 
VarmlandsAnor 1999- 
per nummer .............................. .40:-* 

o 0 hel argang ................................ 120:-* 
Råd och tips vid registrering 

I av kyrkböcker ......................... 25:- 

soke kontakt, hvis dette onske kan 
tenkes å vzre gjensidig. 
Per Sunmann 
B~vergrendveien 10 
NO-3611 Kongsberg 
Norge 

602. Jag söker efter alla Ecker- 
strömare i hela Värmland. Jag 
registrerar alla i hela Sverige. 
Leif Eckerström 
Vanga 
51 392 Fristad 
eklejo @ ekarang. skolan. boras.se 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersändning retur 
med den nya adressen till: 
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667 32 FORSHAGA 

B 
Föreningsbrev 

SVERIGE 

PORTOBETALT 

K n a p p e n ,  

Det  ar grönt. 

Box 2149, Rarngatan 7, 650 02 Karlstad. 
Te1 054-22 15 00. Fax 054-22 15 19. 

E-post tryckeri@knappen.se. Hemsida www.knappen.se 
Miljöcertifierad IS0 1400 1, Svanenlicensierad 


