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NY BOK OM
HJULSJÖ

Håkan Fredriksson i Hjulsjö har
utkommit med Hjulsjö Hem-
bygdsbok i vilken han visar resul-
tatet av 20 års arbete och forsk-
ning. Hjulsjö socken är en gam-
mal bergsmansbygd. Redan un-
der medeltiden fanns det flera
gårdar som sysslade med järn-
framställning vid sidan av jord-
bruket. I boken beskrivs hur går-
dar och torp kommit till. Gamla
bergsmanssläkter kan följas från
1500-talets slut och fram till nu-
tid. Enskilda levnadsöden är be-
skrivna från vaggan till graven.
Ett flertal antavlor finns även.

Boken på ca 500 sidor med 100
foton och 50 illustrationer kan
beställas via e-post
hankbi.fredriksson@telia.com
eller på tel. 0587-62140 eller 076-
841 20 40
.
Håkan Fredriksson är även en fli-
tig skribent i Finnmarken Förr och
Nu.

Håkan Karlsson

SVERIGES DÖDBOK
1901-2013
Äntligen - Nu är nya dödboken
här! Innehåller uppgifter om alla
som avlidit i Sverige från 1901-
2013, ur myndighetsdatabaser
och genom projektet "Namn åt
de döda".

Detta är den sjätte utgåvan av
Sveriges dödbok. Denna version
är kompletterad med omkring en
miljon avlidna för perioden 1901-
1946, som frivilliga medarbetare
har registrerat i projektet, vilket
gör hela tidsperioden komplett.
För åren 2010-2013 har tillkom-
mit 381 000 avlidna sedan förra
utgåvan. Totalt innehåller DVD:n
9 290 000 poster.

Följande uppgifter ingår:

Personnummer/födelsedatum 100%
För- och efternamn 99,99%
Gatu- och postadress 99%
Födelseförsamling/-land 95%
Döddatum 100%
Dödförsamling/-land 100%
Civilstånd samt datum 99,4%
Kön 100%
Flicknamn för de flesta kvinnor döda
före 1970

Vill du ha databasen på en DVD-
skiva eller på ett USB-minne?
USB-minnet är ett perfekt alter-
nativ för dig som saknar DVD-

läsare på din dator. (Windows
krävs)

DVD Pris: 600 kr Medlemspris:
500 kr
USB-minne Pris: 650 kr Medlems-
pris: 550 kr

Källa: Nättidningen Rötter

MISSA INTE

ARKIVENS DAG
LÖRDAGEN 8 NOVEMBER

läs mer på
http://www.arkivensdag.nu

och
se annonser i lokalpressen
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av Kerstin Andersson, Örebro

Satt och forskade på en ana i By
socken i Dalarna. Familjen bestod
av fadern Olof Ersson och mo-
dern Lisa Claesdotter, samt tre
barn: Anders född 1814, Anna
född 1816 och Jan född 1819.

I husförhörslängden ser jag att de
två äldsta barnen dött 1821, var-
för jag gick över till dödboken där
jag först hittar Anders som dött
den 18 mars.

Orsak: Ihjälriven av varg då mo-
dern var i kyrkan. Fadern kom-
mer och kan med nöd slita barnet,
sönderrivet, ur vargens mun, som
bortsprungit med barnet och kas-
tat det över fyra gärdesgårdar.
Blev 6 ½ år. Han begrovs den 25
mars.

Den 27 april samma år finner jag
Anna, död av mässling 3 ½ år
gammal.

Vilken tragedi för familjen, men
en ny son föds året därpå och får

namnet Anders. Fadern dör re-
dan 1825 i lungsot 40 år gammal.

Lisa var gift tre gånger. När hon
dör 1848, i inflammatorisk feber,
svullnad och slag, är hon 67 år
gammal.

I dödboken står: Barn i 1:a äkten-
skapet: 1 son och 1 dotter, båda
döda. I 2:a äktenskapet (med Olof
Ersson): 1 son lever, 2 söner döda,
1 dotter som är död. I 3:e äkten-
skapet: inga barn. Hon blev bara
67 år, men överlevde alla sina tre
män och alla sina barn utom en
son. Jag håller definitivt inte med
om att det var bättre förr.

I en rapport av provinsialläkare
Gabriel Tobias Ström, publicerad
i Populär Historia den 14 mars
2001 skriver han: För folket runt
Hedemora blev vintern år 1821
en skräckens vinter, en vargavin-
ter. Det började den 12 januari.
Sjuårige Jan Carlsson i Garpen-
berg hittades ihjälriven och svårt
sargad av varg. Knappt tre veckor
senare blev elvaåriga Stina i By

socken dödad av varg. Den 10
februari drabbades Husby socken,
där vargen tog gossen Jan Sand-
stedt 13 år och flickan Anna Jans-
dotter 10 år. Den 18 mars fick
sexårige Anders Olsson (Olofs-
son) i By socken sätta livet till och
den 23 samma månad skördades
det sista offret, lilla Stina Matts-
dotter 3 år gammal hemmahö-
rande i Garpenberg.

Nio månader senare skrev Ström
sin årsrapport till Sundhets-
kollegium i Stockholm. Däri bok-
förde han de döda barnen under
respektive månad med namn, ål-
der, socken och dödsorsak. Han
tillfogade inga reaktioner inför det
hemska som skett. Däremot gav
han en kort sammanfattning av
de rykten som varit i omlopp i
bygden. Det inträffade var ovan-
ligt, det framgår av hans referat.

Han var provinsialläkare i Hede-
mora och trakten av Västerdal-
älven i 28 år och det var enda
gången han fick anledning att
rapportera om mördarvargar.

Det var inte vargar som var de
stora massmördarna i hans dist-
rikt, liksom i rikets alla övriga delar
hette de Fattigdom, Sjukdom och
Trångboddhet.

Det stod också i artikeln att en
annan läkare rapporterade att
mödrarna i hans distrikt använde
blöjorna tills de var så impregne-
rade med urin och avföring att de
inte längre gick att böja. Istället
for att bada barnen spottade möd-
rarna på de smutsiga kroppsdelar-
na och torkade av med en nedsö-
lad trasa eller sin egen kjortelfåll.
Ja, nog har utvecklingen gått
framåt på många håll eller hur?

EN BERÄTTELSE APROPÅ VARGAR - OM EN VARGAVINTER
FÖR 200 ÅR SEDAN

Foto: Daniel Mott/Wikimedia Commons
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BÖCKER I
BOUPPTECKNINGAR

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

I bouppteckningarna tar man upp
både fast och lös egendom. Alla
ting benämns och värderas. I-
bland står färgen på soffan och i
vilket av rummen, kammaren el-
ler köket, den stått i. Mannens
gångkläder eller qvinnokläder
räknas upp liksom husgeråden.
Rummen får liv och kunskapen
om våra släktingar ökar.

Men det jag fastnat för är de
böcker som är uppräknade. En
hemmansbrukare kan ha en bok-
hylla med många böcker, en hant-
verkare eller änka likaså. Hos
brukspatroner eller de bland det
rikare skiktet saknas böckerna i
bouppteckningarna. Kanske inte
böckerna värderades så högt att
de ens ville ta med dessa? Undan-
tag finns; till exempel för den
saliga Comministern Bornander
är listan över litteratur fem sidor
lång.

Se följande exempel (1):

1738 Mjölnare, Gullspång:
1 Martin Luther försvenskade
Catheches,  Kungl Maj:t Fried-
richs för...,  "Then svenske  lag -
hus och pengar", "Christi Svane-
sång", "Och den andeliga hög-
färden" (2),  "Om ett christeligt
leverne", 1 gammal Psalmbok, 1
liten gammal Tysk bok, 1 "Bonde
Praktica" eller Väder Bok (3), 1
gammal Bibbel

1749 Bruksförvaltare:
1 Bibel sliten, "Doktor Arendts
Sanna Christendom" (4), "Filesu
Postilla", "Nya Lagen", "Epitome
Repetitionis Theologie", "Rätta
Christnas oumbärliga saliga Book
och dagliga lidande", "Förklaring-
arna öfver then sanna Cathechis-
men", "Van Akens husapotekue",
1 gammal Psalmbok

1770 Hemmansägare Nysund:
1 book Sabbath kallad, 1 bok med
Dommar-Reglerne, 1 psalmbok
med fordral, 1 bok Grammatika
latina (5), 1 bok Sång Coor, 1 bok
"Trogen sielens tröst med dödens
...", 1 bok "Himmelsk väg", 1 bok
dito om Christi lidande på svenska
och danska, 1 annan Gudelig bok

1774 Hemmansägare Nysund:
Inga böcker antecknade

1776 Hammarsmedsmäster,
Nysund:
1 stor psalmbok, 1 dito sabbats-
bok, 1 liten psalmbok

1788 Nämndeman, Rudskoga:
1 Bibbel liten, 1 psalmbok, 1 "Fat-
tig  mans högja", 1 annan bok

1797 Hemmansägare Rudskoga:
1 psalmbok, 1 "Bedjetimma" (9), -
1 "Christeligt leverne".

1810 Hemmansägare, Nysund:
1 bibel, 1 sabbartsbok, 3 gamla
salmböcker, 1 bok "Klar och ly-
sande spegel" (6), 1 bönebok, 1
bok "Sions sånger" (7). 1 lagbok.

1812 Hemmansägare, Nysund:
1 psalmbok

1815 Hemmansägare, Nysund:
1 Bibell, 2 gamla stora böcker, 1
psalmbok, 7 andra böcker, 1 bok-
hylla

1815 Änka, Nysund:
1 stor psalmbock, 1 "En Bidie
Timme"(9)

1816 Hammarsmed, Nysund:
Inga antecknade

1841 Änka, Råda:
1 häfte "Sabbatsro" af Danjel
Odman (8), 1 psalmbok, 4 böcker
av diverse sort, diverse gamla
psalmbok

1854 Hemmansägare, Nysund:
Diverse böcker

(1) Följande anges: det år bouppteck-
ningen gjordes, den avlidnes titel och
hemort.

(2) Troligen av författaren Albertus
Dranckmeister; En gyllende book, om
den andeliga högfärden, och thet diupa
okända och förborgade onda, uti alla
menniskors hierta : samt huru herren
Gud, genom kors och anfäcktning,
utrotar then innerliga högfärden.
Utgiven 1724.

(3) En liten bok, som kallas bonde-
praktika, eller Wäderbok innehållandes
några sköna reglor, huruledes man skall
känna och lära årsens lopp, alltid
warandes, år ifrån år

(4) Författare Arnd, Johan (1555-1621);
Johan Arnd's Sanna christendom

(5) Grammatica latina, latinskt lexikon

(6) Författare: Hoburg, Christian (1607-
1665); En klar och lysande spegel,
hwilken wisar at Christus är obekant
närwarande tid, hos många, hwilka i
lögnen och intet i sanningene kalla sig
christna efter honom; efter mångas
åstundan utaf tyskan på swänska
öfwersatt af Johan Bruce.

(7) Sions sånger. Stockholm, trykt hos
Carl Joh. Röpke år 1745.

(8) Författare: Ödman, Daniel (1689-
1747)1600-talsskrift av Christian Hoburg
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SVENSKARNA I
CLEVELAND - NY
BOK

True immigrant stories - The
Swedes of Cleveland, Ohio, 1873
- 2013. Cleveland 2014, USA

Lilly Setterdahl har utkommit med
en ny bok som beskriver hur den
svenska bosättningen i Amerika
började på sent 1800-tal och fort-
satte långt in på 1900-talet. Skick-
liga järnarbetare formade grund-
stommen till en enklav och upp-
muntrade vänner och släktingar
att förena sig med dem. De kom
direkt från Sverige - från Massa-
chusetts, Pennsylvania och Ka-
nada. De grundade kyrkor, orga-
nisationer och företag. Några ut-
bildade sig till läkare, tandläkare,
ingenjörer och professorer. De
muntliga berättelserna i denna
bok belyser immigranternas bak-
grund i Sverige, resan till Ame-
rika, första arbetet, kamp för till-
varon och framgångar i Amerika.

Håkan Karlsson

A HISTORY OF
SWEDISH-
AMERICANS IN
MINNESOTA

På Anbytarforum hittade vi ett
tips från Hasse Hultman om böc-
ker som finns digitaliserade på
sidan Archive.org.

A History of Swedish-Ameri-
cans in Minnesota utgavs i två
delar i Chicago 1910 med A. E.
Strand som redaktör. Dessa två
böcker innehåller levnadsbeskriv-
ningar för många som utvand-
rade till Minnesota.

https://archive.org/details/
historyofswedish01stra

https://archive.org/details/
historyofswedish02stra

Längst till vänster på sidorna kan
man välja i vilket format man vill
läsa boken till exempel Read on-
line eller PDF. "Full text" är en
OCR-läst och sökbar version av
boken.

(9) Kan vara Författare: Warnmark,
Peter (1665-1709); Et rättsinnigt Guds
barns bedje-timar, om hwad för
nödwändiga ting thet sin herra Gud
bedja skal, så länge thet hafwer sit
wandringslopp i thenna werldens tåre-
dal; til sin själs och alla gudfruktiga
själars ro och förnöjelse framstälte och
uti dagsljuset meddelte, igenom Guds
ords owärdige tjenare, wid hennes maj:ts
riks enke-drottningens lif-regimente til
häst, Peter Ol. Warnmarck. Tryckt 1778

Källor:
- Visnums häradsrätts
bouppteckningar
- Libris

GÖTA KANAL-
BOLAGS ARKIV I
ARKIVDIGITAL

På ArkivDigitals Blogg finns många
intressanta inlägg att läsa om olika
typer av intressanta källmaterial.
Här ett exempel; inlägget är skrivet
av Håkan Skogsjö & Mikael Karls-
son

ArkivDigital har fotograferat och
publicerat stora delar av Göta
Kanalbolags äldre arkivhand-
lingar. I arkivet finns, bland
mycket annat, rullor över kom-
menderat manskap (soldater) och
över hantverkare, liggare över
fartyg, inkomna skrivelser till di-
rektionen och mycket mer.

Aktiebolaget Göta Kanalbolag är
det företag som kontrollerar Göta
Kanal, färdig 1832. Bolaget bilda-
des 1810 när kanalbygget inled-
des. Göta Kanalbolag var i privat
ägo fram till 1978, då bolaget över-
togs av staten.

Ett exempel på vad som kan hit-
tas bland alla spännande doku-
ment i detta arkiv:
I volym 20 med "till direktionen
inkomna skrivelser" finns en lista
på ryssar vid pionjärkompaniet
som anmält sig för att få åter-
vända till fäderneslandet. Con-

stantin Simeonow, Andrei Iwan-
ow, Iwan Kaslow inleder den 19
namn långa förteckningen som
gjordes upp i Hajstorp den 19
april 1820.

Källa: Arkiv Digitals Blogg
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DOP OCH
DOPFUNTAR I
NÄRKE

av Dag Edholm, Hallsberg

Exakt när kristendomen först kom
till Närke vet vi inte, men under
1100-talet byggdes ett antal sten-
kyrkor som i vissa fall ersatte tidi-
gare träkyrkor, som kanske byggts
redan på 1000-talet. En viktig
uppgift för de tidiga missionär-
erna var att se till att de som tog
emot den kristna tron blev döpta.
Medeltida doptradition innebar
att både barn och vuxna döptes
genom nedsänkning i vatten efter
förebild av Jesu dop i Jordan. Alla
tidigmedeltida sockenkyrkor ha-
de doprätt och egen präst, medan
gårdskyrkor, som byggts på pri-
vat initiativ i regel saknade den
rätten.

I kyrkorna behövdes dopfuntar,
som höggs i kalksten. I Sydsverige
och på Gotland var dopfuntarna
rikt utsmyckade med bibliska fi-
gurer och fabeldjur, men i Närke,
liksom i hela Mälardalen hade de
en mycket enkel utsmyckning el-
ler också saknades den helt.

Tångeråsa kyrkas dopfunt från
1200-talet

Foto: Dag Edholm

Dopfuntarnas kar, eller med ett
latinskt ord cuppa, var djupt och
fylldes med vatten en gång om
året vid påsk. I äldsta tid hade
funtarna ett avtappningshål med
en plugg som togs bort när man
bytte vatten. En kanal i foten ledde
vattnet ner i kyrkgolvet och vi-
dare ut i den vigda jorden på
kyrkogården. Vid dopet sänktes
barnet naket tre gånger ned i vatt-
net, som vissa tider på året kunde
vara ganska kallt. Efter mitten av
1200-talet gjordes inget avtapp-
ningshål, utan vattnet fick ösas
upp ur funten när det skulle by-
tas. I början av 1500-talet upp-
hörde seden med neddoppning
av barnet och ersattes med att
prästen tre gånger öste vatten över
barnets huvud. De gamla fun-
tarna fortsatte dock att användas
men försågs nu med ett grunt
bäcken eller fat av mässing eller
koppar, som lades över cuppans
öppning.

Efter reformationen var vatten-
ösningen det enda förekommande
dopsättet. Vinterns nedkylda kyr-
kor innebar risk för barnen, och
många dop förrättades nu i hem-
men. Barnen fördes till och från
kyrkan i dopdräkter eller doppå-
sar, som kunde vara konstnärligt
påkostade. Flera bevarade doppå-
sar finns i Örebro läns museum,
bland annat från S:t Nikolai kyrka
och Stora Mellösa kyrka.

De medeltida dopfuntarna an-
vändes fortfarande, men ersattes
under 1600-talet med nya smäck-
rare kalkstensfuntar, bland an-
nat i S:t Nikolai, Örebro, Gäller-
sta, Sköllersta och Hallsberg. Den
sistnämnda originellt utformad
som en präst, vilken bär dopskålen
på huvudet. Ibland skänktes pro-
fana serveringsskålar av silver till
kyrkorna för att användas som
dopskålar. Så till exempel i S:t
Nikolai kyrka, Örebro och Sköl-
lersta kyrka. En återklang av de
stora medeltida dopfuntarna hit-
tar vi i den funt som lektor Adolf

Kjellström ritade 1889 till S:t
Nikolai kyrka i Örebro. Place-
ringen nere i kyrkans nordvästra
hörn gör att den numera används
ganska sällan.

Dopfunten från 1669 -
 sockenkyrkan i Hallsberg

Foto: Bertil Mårtensson

Dopdräkt från S:t Nikolai kyrka,
Örebro. Broderat siden. Nu i Örebro

läns museum
Foto: Sveriges kyrkor
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Andra modeller av doppåsar

Den medeltidsinspirerade
dopfunten i

S:t Nikolai kyrka, Örebro
Foto: Dag Edholm

Från början av 1800-talet till mit-
ten av 1900-talet blev dopen i hem-
men allt mer förekommande. Med
1940-talets stora barnkullar blev
också dop på BB vanligt, men i
dag döps nästan alla Närkes barn
och ungdomar (konfirmander) i
församlingskyrkorna.

HARDEMO-
FORSKNING TILL
KOMMUNARKIVET I
KUMLA

Birgitta Johansson i Göteborg har
lämnat en större mängd forsk-
ningsmaterial rörande Hardemo
till kommunarkivet i Kumla. Det
är ett 25-tal pärmar med kom-
pletteringar till Hilmer Lannhards
forskningar om byarna i Har-
demo. Även en pärm Hardemo
kyrka med en förteckning över
alla begravningsplatser från 1914
till 1964.

SN

KOMMUNAL-
STÄMMOR OCH
FATTIGVÅRD - NYTT I
STADSARKIVETS
DOKUMENTARKIV

Stadsarkivets bildarkiv och doku-
mentarkiv har uppdaterats med
tusentals nya fotografier och do-
kument under året. I dagsläget
finns över 60.000 dokumentsidor
och över 40.000 fotografier.

www.orebro.se/stadsarkivet

Senaste nytt är protokollen från
Örebro stads fattigvårdsstyrelse
för åren 1812-1864. Här finns
mycket personhistoria från det ti-
diga 1800-talet!

I Uno Funks samling ingår mäng-
der av biografisk information om
örebroare från 1500-tal till 1800-
tal. Nytt är Funks stora register
med uppgifter om borgmästare
och rådmän i Örebro A-Ö, samt
stora registret gällande andra öre-
broare för namnen Adler-Frö-
man. Sedan tidigare finns Funks
lilla register med registerkort för
namnen Abelin-Färdig.

För dem med intressen i Stora
Mellösa finns nu Gustav Löws
förteckningar över gårdar och
personer från medeltiden till ca
1900. Det är fyra häften med
mängder av information om män-
niskor och gårdar i Stora Mellösa.
Materialet är sökbart på gårds-
namn.

Protokoll från kommunalstäm-
morna finns nu för Almby, Asker,
Axbergs, Ekers, Ervalla, Glans-
hammars, Gräve, Gällersta, Göt-
lunda, Hovsta, Kil, Lillkyrka,
Längbro, Lännäs, Mosjö, Norr-
byås, Rinkaby, Stora Mellösa,
Tysslinge, Täby, Vintrosa, Ånsta
och Ödeby gamla kommuner från
tiden 1863-1943. Sedan tidigare
finns protokoll från kommunal-
nämnderna i samma kommuner.

Stefan Nilsson
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BRÖLLOP 1892
Denna bild är från ett bröllop där
Sigrid Lundmark gifter sig med
Bengt Gyllander, som var verk-
sam inom tidningsbranschen.
Sigrid hade även hon arbete på
NA. På den här bilden finns en
man som heter Jan Sundling. Kan
det vara samma man som står
längst till vänster på militärbilden
(omslagsbild Strödda Annotatio-
ner nr 49) eller kanske en yngre
bror?

Bengt Gyllanders bröllop med
Sigrid Lundmark hölls 9 april
1892. Längst till vänster i nedre
raden Bengts yngsta syster Edla
16 år, senare gift med mannen
bakom henne, Janne Sundling.
Längst till höger brudens fem år
äldre syster Ernestine (Enny)
Lundmark, senare gift Malmrot.
Bredvid Sundling i bakre raden

står Sigrids väninna Lisa Land-
berg. Mannen i mitten är möjli-
gen Georg Ödman. Nästa dam
okänd. Slutligen längst till höger
Bengts yngre bror, poeten Hugo
Gyllander, 24 år.

Bilden är insänd av Jan Suhr,
Nyköping. För kontakt se hemsida
www.jansuhr.se

Ansökning
171
Ralph Erickson i Newton, Utah
söker svenska släktingar till föl-
jande familj:

Eric Ericsson med hustru Lovisa
Johansdotter, som med sina fem
barn utvandrade från Örebro till
USA 1868 där de bosatte sig i
Utah Territory.

Eric Ericsson föddes 1825-10-27 i Täby
by, Täby socken. Hans föräldrar var
Eric Nilsson född 1781-09-28 i Tyss-
linge (T)  och Catharina Larsdotter född
1783-08-06 i Hardemo (T).

De hade åtta barn, däribland:
- Nils Ersson död 1883 i Täby by, gift.
- Maja Ersdotter död 1908 i Täby (T),
gift med husaren Gustaf Wallin och
bodde på Vads ägor.
- Lars Ersson död 1870 i Örebro, gift.
- Anna Lovisa Ersdotter död 1909 i
Täby (T), gift med Gustaf Hallin och
bodde på Råberga gård.

Lovisa Johansdotter var född
1823-09-03 på Fogelmons gård, Vin-
trosa (T)

Känner du till någon av person-
erna ovan kontakta gärna

ralpherickson52@yahoo.com
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SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2014
av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riks-
stämma och Släktforskardagarna i
Karlstad 29 - 31 augusti ägde rum
på Karlstad CCC (Congress Culture
Centre). Värmlands Släktforskar-
förening arrangerade projektet. Eko-
nomiskt stöd har erhållits från Karl-
stads kommun, Region Värmland
och av ArkivDigital som huvud-
sponsor. Tema: Migration i nutid,
dåtid och framtid.

Riksstämma
Släktforskardagarna inleddes
med Sveriges Släktforskarför-
bunds riksstämma på fredagen
den 29 augusti i ovan nämnda
kongresscentra.

Stämman inleddes med ett infor-
mationsmöte med följande inslag:

* De nya distrikten 2016
Hanna Larsson från Riksantikva-
rieämbetet berättade om begrep-
pet församling som kommer att
upphöra och ersättas med distrikt.
Den gamla församlingsindelnin-
gen kommer att bibehållas som
den såg ut den 31 december 1999.
Detta genomförs av Riksantikva-
rieämbetet och Lantmäteriet på
regeringens uppdrag. Namn-
sättning skall vara klar i januari
2015 och börja användas i folkbok-
föringen 1 januari 2016.

* EU-projekt om kartläggning av
Sveriges befolkning 1749 - 1950
Per Pettersson-Lidbom, professor
i nationalekonomi vid Stockholms
Universitet informerade om ett
projekt som avser att skapa en
databas över Sveriges socknar/
kommuner under nämnda tid.

* Medlemsvård och medlems-
rekrytering
Jan-Henrik Marinder, ordförande
i Västerbergslagens Släktforskare

och ledamot av förbundsstyrel-
sen anförde följande synpunkter:
Studieverksamhet kan öka antal
medlemmar. Bedriv medlems-
vård. Planera verksamheten. Mer-
värde, till exempel tillgång till
släktforskningslitteratur, styrel-
sens ansvar att visa attraktiv verk-
samhet för medlemmarna. Vision,
accepterad av alla i styrelsen.
Analysera behov och förutsätt-
ningar, omvärldsanalys, SWOT-
analys, mål för verksamheten, spe-
cificera konkreta mål för styr-
elsearbetet som sammanfattas
med specifikt, mätbart, accepte-
rat i styrelsen, realistiskt och tids-
satt = SMART. Vänder man på
ordningen blir det TRAMS. Satsa
på styrelseutveckling. ABF har
upprättat en sådan. Skapa ett ut-
bildningsprogram, till exempel
DNA-forskning. Släktforskning i
skolan. Fortbildning viktigt. Skapa
en instruktion för valberedningen.

* Migrationscentrets storsats-
ning i Sverige
Mathias Nilsson från Svenska
Migrationscentret orienterade om
den pågående verksamheten. En
nationell samverkan mellan ar-
betsförmedling och Riksarkivet
har skapats för att bedriva in-
skanning av arkivmaterial. Verk-
samheten bedrivs på uppdrag av

bland andra kommuner och för-
eningar och omfattar alla typer
av inskanning, inte endast det som
anknyter till migration. I Karl-
skoga inskannas arkivmaterial hos
Kommunarkivet och det lokal-
historiska arkivet hos Karlskoga
Bergslags Hembygdsförening. För
närvarande finns 14 lokalkontor
med 30 anställda som planeras
att utökas till 50 kontor.

Nye förbundsordföranden Erland
Ringborg invigningstalar

Riksstämman öppnades under
ordförandeskap av riksdagsman
Ann-Kristin Johansson samt 147
närvarande ombud.

Barbro Stålheim redogjorde för
verksamhetsberättelsen 2013. För-
bundet bestod vid senaste årsskif-
tet av 173 medlemsorganisationer
med totalt 75558 medlemmar.
Antalet medlemmar uppgick vid
förra årsskiftet till 75893.
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Crista Cowan berättar om Ancestrys forskningsmöjligheter under rubriken
"The Barefoot Genealogist"

Förbundets ekonomiska resultat
för 2013 visar minus med 0,8 mkr,
vilket är mycket lägre än det
minusresultat om 1,5 mkr som
budgeterats för 2013. Bokhandeln
är fortfarande väl etablerad och
den viktigaste inkomstkällan.
Under 2013 har till exempel utgi-
vits Latin för släktforskare, Smeds-
forska, Släktforskarens Arbetsbok
och Vägen till dina rötter.

Nättidningen Rötter är fortfa-
rande den mest besökta webb-
platsen i sitt slag i Sverige. Under
2013 hade Nättidningen Rötter
625350 unika besökare.

Förbundsstyrelsens proposition
om höjning av förbundsavgiften
2015 med 4 kronor till 16 kronor
avslogs av stämman under moti-
vering att det saknas tillräckligt
detaljerad redovisning till vilka
projekt pengarna kommer att
användas.

Årets första motion inlämnad av
Midälva Genealogiska Förening
handlade om digital utsändning
från stämman för att föreningar
som inte har möjlighet att skicka
ombud till stämman kan delta i
densamma, utan att besöka den.
Årets förbundsstämma filmades

och finns utlagd på Rötters
hemsida. Frågan utreds närmare.

Stämman biföll motionen om att
fortsätta projektet Namn åt de
döda med utgivning av en ytterli-
gare kompletterad och utökad
dödskiva, version (nr 7).

Motion om inrättandet av ett nytt
pris "Årets släktbok" bifölls.

Släkt- och Bygdeforskarfören-
ingen ENGELBREKT, Norberg,
föreslår i sin motion att förbunds-
styrelsen bör söka nya lokaler ut-

anför Stockholm. Förbundsstyrel-
sen svarar att det skulle medföra
stora kostnader för uppsägning
och nyanställning av personal
m.m. Stämman biföll förbunds-
styrelsens svar.

Motion om digitalisering av
kyrkböcker i f.d. Svenska Pom-
mern. Stämman biföll förbunds-
styrelsens svar att undersöka med
SVAR om förutsättningar för ett
sådant arbete och återkommer
med svar i Angeläget.

Valberedningens förslag framla-
des för stämman som antog föl-
jande nomineringar; förbunds-
ordförande 2014-2016 Erland
Ringborg, nyval till förbundssty-
relsen; Susanne Gustavsson Sam-
bia, Mellerud och Christian Arnet,
Stockholm. Till revisor Lars
Sundell.

Årets Victor Örnbergs heders-
pris
Elsa Sjödahl tilldelades Victor
Örnbergs hederspris 2014. Hon
har stor kunskap att läsa äldre
handstilar och har bistått släkt-
och hembygdsforskare med ma-
terial. Under 1980-talet skrev hon
gårdshistoria för Steneby socken i
Dalsland. En mycket grundlig
gårdsforskning. Under 20 års tid
har hon arbetat med att renskriva
Tössebo härads domböcker 1613-
1675.
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Hedersdiplom
* Tord Andåsen uppmärksammas
för sin forskning och renskrivning
av domböcker i Väne härad mel-
lan 1614-1676.

* Sven Olby började släktforska
före 1970. 1986 blev han medlem
i Västerås Släktforskarklubb där
han under 20 år var ordförande.
Han har även varit redaktör och
DIS-fadder och bedrivit släkt-
forskarkurser. Renskrivit register
till Hülphers genealogiska sam-
lingar på Västerås stadsbibliotek.

* Reine Björkman har varit ordfö-
rande i Hembygds- och Släktfors-
kare Nolaskogs, Örnsköldsvik och
sekreterare i DIS-Mitt. Han är en
av dem som startade DIS-Mitt.

* Charlotte Börjesson, styrelsele-
damot i DIS-Väst i över 10 år och
under denna tid även varit en
klippa som DISBYT-ombud. Hon
har bidragit starkt till arbetet att
skapa goda kontakter mellan den
svenska släktforskarrörelsen och
våra utvandrade släktingar i USA.

Årets Eldsjälar
* Mats Johansson från Botvids-
bygdens Släktforskarförening ska-
pade denna förening. Ett nytt pro-
jekt som han tagit initiativ till,
syftar till att registrera födda,
vigda och döda i föreningens
område. Initiativtagare och dri-
vande kraft till FMV:s släkt-
forskarförening.

* Karl-Edvard Thorén, en veteran
bland DIS faddrar, verksam som
sådan sedan 1993. Vid 88 års ål-
der fortfarande fullt aktiv.

Invigning
Lördag 30 augusti invigdes Släkt-
forskardagarna med tal av mäss-
general Hans Olsson och Släkt-
forskarförbundets nye ordföran-
de Erland Ringborg. Förre riks-
marskalken Ingemar Eliasson
kåserade om migration. Därefter
talade landshövdingen i Värm-
lands län, Kenneth Johansson och

förklarade Släktforskardagarna
2014 öppnade.

Mässa och utställning
Ett nära 90-tal utställare samsa-
des om utrymmet på Karlstad
CCC. Den viktigaste nyheten var
den nya dödskivan (nr 6), Sveri-
ges dödbok 1901 - 2013.

En nykomling bland utställarna
Vasa Orden av Amerika presen-
teras som en svensk-amerikansk
vänskaps- och kulturorganisation
med verksamheter i USA, Kanada
och Sverige. En organisation vars
syfte är att värna om svensk kul-
tur och svenska traditioner och
att verka för att skapa och upp-
rätthålla vänskapliga förbindel-
ser mellan svenskar och svensk-
ättlingar i USA och Kanada. I
deras monter fanns Lilly Setter-
dahls senaste bok om svenskar i
Cleveland, USA, med titeln True
Immigrant Stories, the Swedes of
Cleveland, Ohio, 1873-2013.

Föredrag
Bland ett rikt utbud av föredrag
kan nämnas Christopher O´
Regan som berättade om sitt 1700-
tal. Han har i över 25 år forskat i
arkiv och privata samlingar för
att komma 1700-talsmänniskor
nära.

Peter Sjölunds föredrag hand-
lande om DNA i släktforskningen.
Han är en av pionjärerna inom
svensk DNA-släktforskning. De
senaste åren har han lärt sig hur
DNA-tekniken kan ge nya spän-
nande möjligheter. Han har be-
sökt det hypermoderna DNA-la-
boratorium i USA där släktforska-
res DNA-prover analyseras.

Ett flertal föredrag handlade om
migration, till exempel Svenska
spår i Argentina av Per Erik Tell,
Skogsfinsk invandring av Jan
Myhrvold, Norges roll i den
svenska utvandringen av Kristin
Mikalsen, Mötet med den finska
befolkningen (Gottlund) av Nik-
las Persson samt Värmlänningar i
rörelse av Peter Olausson.

Släktforskardagarna 2015
Nyköping-Oxelösunds Släktfors-
karförening arrangerar i samar-
bete med Sveriges Släktforskar-
förbund och ArkivDigital Släkt-
forskardagarna 2015. Arrange-
manget kommer att äga rum på
Nyköpings Arenor - Rosvalla den
28-30 augusti 2015.

Foton: Håkan Karlsson och
Stefan Nilsson
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STEFAN LÖFVÉNS
ANOR FRÅN
ÖREBRO LÄN

På hemsidan Värmlandsrötter hit-
tar man Stefan Löfvéns antavla
sammanställd av Gunnar Jons-
son, Säffle. Det är på Stefan
Löfvéns mormors sida man fin-
ner så många som närmare 50
anor i Nysunds socken (de flesta i
Värmlandsdelen av socknen, men
också några i Närkedelen). Ett
antal anor finns även i Bergsla-
gen.

Stefan Löfvén
född 1957 i Hägersten (A)
svetsare, partiledare

3 mor
Siri Margareta Löfvén
född 1922 i Grava (S)

7 mormor
Elsa Margareta Gustafsson
född 1897 i Kristinehamn (S)

14 mormors far
Karl Johan Gustafsson född Karlsson
född 1868 i Kristinehamn (S)
ägare, bryggeriarbetare

28 mormors farfar
Carl Gustaf Persson
född 1844 i Nysund (T), Sinnerud
arbetare

Generation 5
56 Per Jakob Olsson
född 1813 i Nysund (T), Älgåsen

57 Anna Persdotter
född 1810 i Nysund (T), Källsbol

Generation 6
112 Olof Andersson
född 1780 i Nysund (T), Älgåsen

113 Maria Jakobsdotter
född 1782 i Nysund (T), Gärdsbol

114 Petter Jonsson
född 1773, död 1810 i Nysund (T),
Källsbol

115 Katarina Jonsdotter
född 1779 i Nysund (T)

Generation 7
224 Anders Olofsson
född 1754 i Nysund (T), Älgåsen

225 Kerstin Arvidsdotter
född 1756 i Nysund (T), S. Billinge

226 Jakob Olofsson
född 1750 i Nysund (T), Gärdsbol

227 Maria Svensdotter
född 1748 i Nysund (T), Mo

228 Jonas Hansson
född 1729, död 1811 i Nysund (T),
Källsbol

Generation 8
448 Olof Andersson
född 1725, död 1782 i Nysund (T),
Älgåsen

450 Arvid Jonsson
född 1729 i Nysund (T), S. Billinge

451 Katarina Månsdotter
född 1715 i Nysund (T), S. Billinge

452 Olof Olofsson
född 1706 i Nysund (T), Gärdsbol

453 Ellika Nilsdotter
född 1717 i Nysund (T), Svartkärr

454 Sven Olsson
född 1725, död 1795 i Nysund (T), Mo

Generation 9
900 Jon Ingvarsson
född 1685 i Nysund (T), S. Billinge

901 Kerstin Svensdotter
född 1693 i Nysund (T), Källsbol

904 Olof Olofsson
gift 1706 i Nysund (T)

905 Sara Svensdotter
född 1683 i Nysund (T), Högberg

906 Nils Björnsson
gift 1714 i Nysund (T)

907 Maria Larsdotter
(född) 1689 i Nysund (T), Sävsjön

967 Margareta Frumerie
född 1696 i Nora (T)

Generation 10
1800 Ingvar Persson
född ca 1661, (död) 1701 i Nysund (T),
S. Billinge

1802 Sven Arvidsson
(död) 1706 i Nysund (T), Källbol

1808 Olof Olofsson
född ca 1636, (död) 1704 i Nysund (T),
Gärdsbol

1809 Kerstin Svensdotter
född ca 1645, (död) 1703 i Nysund (T),
Gärdsbol

1810 Sven Olofsson
(död) 1689 i Nysund (T), Högberg

1811 Elin Eriksdotter
född ca 1655, (död) 1717 i Nysund (T),
Högberg

1813 Marit Björnsdotter
(död) 1696 i Nysund (T), Svartkärr

1814 Lars Gälarsson
född 1652 i Nysund (T), Sävsjön

Stefan Löfvén -
Sveriges statsminister från 2014
Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia

Commons
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1815 Elisabet Olofsdotter
född 1665, död 1737 i Nysund (T),
Lidetorp

1934 Johan Frumerie
(född) 1663 i Fellingsbro (T)
bergsfogde, tiondeskrivare

1935 Margareta Norman
född 1665 i Nora bfs (T), Älvstorp

Generation 11
3618 Sven Jönsson
född ca 1600, (död) 1694 i Nysund (T),
Gärdsbol, soldat

3619 Cecilia Larsdotter
född ca 1593, (död) 1705 i Nysund (T),
Gärdsbol

3620 Olof Jonsson
nämnd 1643-1661 i Nysund (T), Tomas-
bråten, nybyggare

3626 Björn Larsson
d <1684 i Nysund (T), Svartkärr

3628 Gälar Larsson
född ca 1602, (död) 1698 i Nysund (T),
Sävsjön

3629 Elin Persdotter
född ca 1607, (död) 1702 i Nysund (T),
Sävsjön

3868 Jean Frumerie
(född) 1634, död 1689 i Lindesberg (T)
borgmästare

3870 Nils Bengtsson Norman
född 1630 i Nora bfs (T), Älvstorp
bergsfogde

3871 Anna Olofsdotter Nordin
född 1640 i Nora (T)

Generation 12
7210 Lars Håkansson
levde i Nysund (T), Sund

7240 Jon Persson
nämnd 1607- i Nysund (T), Håkanbol
nämndeman, riksdagsman

7258 Per Svensson
nämnd 1610-1643 i Nysund (T), Säv-
sjön

7736 Martin Frumerie
(död) 1683 i Lindesberg (T)
predikant, skollärare

Generation 13
14420 Håkan
d <1634 i Nysund (T), Sund

14480 Per
Nämnd 1573-1610 i Nysund (T),
Håkanbol

Detta är endast ett utdrag ur
antavlan. Den fullständiga hittas
bland Värmlands släktforskar-
förenings antavlor på hemsidan
Värmlandsrötter under rubriken
Anor i Värmland
www.varmlandsrotter.se

Kanske är du släkt med Stefan
Löfvén?

Kompletteringar mottages tack-
samt till web@varmlandsrotter.se

Stefan Nilsson

Nysunds kyrka
Foto: Janee/Wikimedia Commons

Nysunds socken bildades 1638 genom
utbrytning ur Rudskoga socken i
Visnums härad i Värmlands län och
Kvistbro socken i Edsbergs härad i Öre-
bro län. Gränsen mellan Värmlands-
delen  och Närkedelen av socknen följde
Letälven. Socknen hade fram till 1686
namnet Sunds socken. Tätorterna
Svartå och Åtorp ligger i socknen.

NYTT PÅ EMIWEB –
PASSAGERARLISTOR
OCH EMIGRANTBREV

Till Släktforskardagarna i Karl-
stad släppte Emiweb två mycket
intressanta databaser. Den ena är
en databas över passagerarlistor
från svenska hamnar, totalt 1,4
miljoner namn. För passagerar-
listorna för Göteborg har flertalet
länk till skannat original som finns
tillgängligt på Riksarkivet/SVAR.

Ett brev från Per Adolf Persson
i Köpsta, Asker skrivet 1889

Emigrantagenten Bröderna Lars-
sons arkiv har digitaliserats och
finns nu på Emiweb. Bröderna
Larssons arkiv innehåller en om-
fattande brevsamling från åren
1879-1911. Totalt rör det sig om
ungefär 70.000 brev från hela
Sverige med frågor om biljetter,
skeppslägenheter och tullbestäm-
melser. Emigrantagentens svar
finns också bevarade.

 Indexet håller på att göras sökbart
och följande år klara: 1879-1887
och 1889. Breven finns även att
läsa sorterade på brevår. Har du
Emigranten Populär 2006 kan
källkoden därifrån nyttjas för att
hitta rätt brev.

Bröderna Larsson & Co var en
betydande emigrantagentfirma.
Delägarna utgick från en syskon-
skara på fem bröder, alla födda i
Berghems församling, Älvsborgs
län, som söner av torparen Lars
Thomasson och hans hustru Britta
M. Andersson i Slätten.

Källa: www.emiweb.se
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ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Program

Tisdag 21 oktober kl 18:30
Föreningens höstmöte i lokalen
under ICA Eko i Mellringe, Iris-
gatan 80 Örebro. Parkering bakom
ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 håll-
plats Trollbärsgatan. Mötesför-
handlingar med fastställande av
2015 års medlemsavgifter. Gäst-
föreläsare Åke Mossberg som  ta-
lar om Torpställen och dess be-
folkning i skogarna runt om-
kring. Lotteri. För den som öns-
kar finns kaffe och smörgås att
köpa för 30 kr, enbart kaffe 10 kr.
Om parkeringen är full kan man
parkera utmed Tulpangatan eller
på andra sidan Ekersvägen.
Ev. glutenallergiker bör meddela
någon i styrelsen.

Onsdag 26 november kl 18:30
Dis-Bergslagens Tematräff på
ArkivCentrum, Nikolaigatan 3,
Örebro. Tema: Håll ordning i din
släktdatabas! Kontrollera dubb-
letter, felstavningar, datum, or-
ter, källförteckningar, importer av
Gedcom m.m. Gäller alla obero-
ende av registreringsprogram.

Tisdag 2 december kl 18:30
Föreläsningskväll gemensamt
med Kumla släktforskare som har
besök av John Chrispinsson.
Lokal: Husaren (biosalongen) Fol-
kets Hus, Kumla. Samåkning.

Du har väl inte missat vår hemsida
på www.örebrosläktforskare.se
Där ser du i kalendern vad som
är på gång. Hör gärna av dig med
synpunkter.

FÖRENINGSSIDOR

JOHAN BURES
SLÄKTBOK PÅ DVD
Johan Bure (1568-1652) var den
första svenska privatpersonen
som systematiskt utforskade icke-
adliga släkter. GF ger nu ut origi-
nalversionen av hans unika släkt-
bok på dvd - bokstavstroget av-
skriven med omfattande text- och
innehållskritiska kommentarer av
Urban Sikeborg

Porträtt av Johan Bure.
Foto: Bengt A Lundberg 2005.

Riksantikvarieämbetets
Kulturmiljöbild

Johan Bure har dokumenterat
cirka 3 000 personer i sin släkt-
bok. Ungefär lika många kvinnor
som män är kartlagda och han
behandlar alla lika, oavsett om de
är tjänstepigor, biskopinnor,
knektar, brottslingar eller födda
som utomäktenskapliga barn.
Släktboken omfattar främst tre
stora släktkretsar: Bureätten, som
utgått från Bure i Skellefteå vid
1400-talets början; Johan Bures
morfars släkt, med rötter från
Uppsala omkring år 1500 och är
vida spridd bland uppländsk all-
moge, och Johan Bures första
hustru Margareta Mårtensdotters
släkt - bland borgarfamiljer i flera
mellansvenska städer från sen-

medeltid till 1600-talets början.
Bureätten är den största av släk-
terna - de grenar som Johan Bure
utforskade omfattade redan på
hans tid ca 1 900 Bureättlingar.

Antalet personer med Bure-
härstamning är alltså idag ofant-
ligt stort. Utöver den sökbara data-
basen med personakter och släkt-
träd innehåller dvd:n cirka 500
sidor med artiklar där Urban Sike-
borg placerar författaren och
släktboken i ett historiskt sam-
manhang. Detta gör innehållet
intressant för en betydligt vidare
krets av historiskt intresserade än
enbart släktforskare. Dvd:n inne-
håller även foton av ett antal
handskrifter om Bureätten t o m
1750, bland dem hela Nils Bur-
mans stora släktbok.

Pris: 325 kr. För GFs medlemmar
är priset 275 kr. Porto tillkommer.

Mer information om innehållet
på dvd:n finns på Genealogiska
Föreningens hemsida:

http://www.genealogi.net/
projekt/johan-bures-slaktbok
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Program

Tisdag 4 november kl. 18:30
Föreläsning. Jonas Hellström be-
rättar om "Indelningsverket och
det stora nordiska kriget". Lo-
kal: Kumla Bibliotek, efter före-
läsningen serveras kaffe

Tisdag 2 december kl. 18:30
Föreläsning, John Chrispinsson,
känd från TV, berättar om "Den
glömda historien - Om svenska
öden och äventyr i öster under
tusen år".
Lokal: Bio Folkan, Folkets Hus
Kumla, efter föreläsningen serve-
ras kaffe

Välkommen till våra samman-
komster!

QR-kod  till
 hemsidan
kumla.just.nu

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKAR-
KLUBB

Program

Torsdag 20 november kl. 18:30

Klubbmöte. Vi tittar på gamla
foton från Karlskoga med Agne
Adolfsson.
Lokal: Finska Föreningen

Klubbmöten hålls, om inte annat
annonseras, i Finska Föreningens
lokal på Ferlinsväg. Övriga tider
och platser kommer att meddelas
i samband med mötena samt med
annons i lokalpressen under rub-
riken Föreningsnytt och Det hän-
der idag.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna
till våra klubbmöten! Även om du
inte är medlem.

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKAR-

KLUBB

Program

Tisdag 11 november 19:00
Svedjefinnar. Lars-Åke Ström-
berg berättar.

Tisdag 9 december kl. 19:00
Lucia. Ej fastställt program.

HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Program

Onsdag 22 oktober kl. 18:30
Problemlösarkväll.
Dagcentralen ÅSEN.

Onsdag 26 november kl. 18:30
Medlemsmöte.
Dagcentralen ÅSEN.

Läs mer på hemsidan
www.hallsbergsgenealogi.se

Från Hallsbergs horisont
Året 2014 började bra för oss.
Årsmötet valde en kunnig och
intresserad styrelse som fungerar
väl.

Släktforskningens dag firades på
Biblioteket. Styrelsen ställde upp
och ett 30-tal besökare fick hjälp.

Hallsbergsmässan som pågick i
två dagar drog i år nära 5000 per-
soner. Vi hade många besökare i
vår monter som fick hjälp, tips
och råd. Och ett stort antal an-
mälde sig till kurs.

Nästa stora evenemang Årets
släktforskardagar i Karlstad i
KCCC ett nytt fantastiskt bygge.
Ljust och rymligt. Bra föreläs-
ningssalar. Värmlandsarrangör-
erna fanns i sina lysande gula
skjortor överallt och gjorde ett fint
jobb. För 3:e året samarbetade vi i
en gemensam monter, Örebro,
Kumla och Hallsbergs släktfors-
kare. Örebro ordnade en gemen-
sam bussresa dit. Alla kan känna
sig nöjda.

Vår hösttermin inleddes med "Fa-
der okänd, föräldrar okända" I-

Kurser av olika slag kommer
igång under hösten.

Släktkällaren, Västra Nobelgatan
24, kommer att hållas öppen tors-
dagar kl. 14:00-18:00, andra tider
enligt uppgift på vår hemsida och
även på tider efter överenskom-
melse med någon i styrelsen.

bland försökte prästen "mörka"
"en okänd och dold hållen person
här i staden" med Birgitta och
Dag Edholm.
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