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Förord 
 

Nilssons från Lôcka är släkt med Malmströms genom Berit, gift med Ulf Malmström. 

Denna sammanställning har huvudsakligen hämtats från tillgängliga kyrkböcker. Kring sådana upp-

gifter finns alltid en viss osäkerhet – man kan se att födelseår och födelsesocken för en viss person 

kan variera mellan olika husförhörslängder. Prästernas handstil lämnar ibland också en hel del övrigt 

att önska, och speciellt när man kommer tillbaka till den ganska annorlunda handstil som användes 

före 1800, kan uppgifterna vara svåra att tyda. 

Stavningen av namn kan också variera mellan olika kyrkböcker, t ex kan en person ömsom kallas 

Katarina, Karin och Kajsa. Likaså används inte namnen Jan, Jon, Jonas, Johan och Jöns alltid konse-

kvent. 

Personer med fetstil i släktträden är säkra, sådana med vanlig stil är sannolika men inte helt säkra. 

Personer med asterisk i släktträden är bara kända till förnamnet genom barnets efternamn. 

Totalt har jag med ganska stor säkerhet kunnat identifera 134 personer till för- och efternamn, 

ytterligare 67 är bara kända till förnamnet, oftast genom barnens efternamn. Födelseort anges för 80 

personer, och samtliga är födda i Värmland. Med undantag för Edvin Bengtsson (och Berits mor 

Klara) finns det heller inga uppgifter om att någon av dem varit bosatta utanför Värmland. 

Det tidigaste födelsedatum som kunnat fastställas med någon säkerhet är för Berits mormors farfars 

mormors morfar Bengt Ersson, som när han dör 20 oktober 1761 uppges vara 82 ¾ år, vilket skulle 

förlägga hans födelse till våren 1679. Äldst bland förfäderna blev Berits morfars morfar Lars Jansson 

på Kyrkängen med nära 95 år, och yngst blev farfars farmor Brita Olsdotter, som dog i barnsäng vid 

farfars fars födelse, bara 27 år gammal. 

Ett dokument som detta blir aldrig färdigt – ny information tillkommer, nytt arkivmaterial blir 

tillgängligt och färdigheten i att läsa gammal handskrift förbättras. Därför kan kanske uppdateringar 

komma framöver. 

 

Rönninge 8 november 2016 

Ulf Malmström 
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Farfar Nils Gustaf Nilsson och hans förfäder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farfar Nils Gustaf Nilsson föds 4 oktober 1842 på Hult i Gillberga socken som son till arrendatorn Nils 

Jonasson och Märta Nilsdotter. Dopvittnen är torparen Anders Jönsson på Käringbråten(?) i Galtebol 

och hustrun Kajsa Jönsdotter 

Familjen flyttar 1845 till Galtebol, där Nils Jonasson tar över sin faders gård. 

Efter faderns död 1859 flyttar Nils Gustaf hemifrån för att tjäna som dräng, först hos systern Britas 

svåger, hemmansägaren Lars Jonasson i Granbäck, där han blir kvar till 1866, och sedan på Gillberga 

prästgård till 1869, då han flyttar hem till Galtebol som dräng hos brodern Johannes, som (antagligen 

tillsammans med den tredje brodern Anders) tagit över efter fadern Nils.  

År 1876 finns en anteckning att han fått attest till ”skolan i Kristinehamn”, och 1878 flyttar han till 

Lyckan (Lôcka) i Höjen och gifter sig (4 juli i Karlstad) med Carolina Larsdotter, med vilken han får sju 

barn, nämligen 

– Maria (1880), gift 1905 med snickaren Oskar Svärd från Kållerud. Dog i Kållerud 1944. 

– Augusta (1881), död i Karlstad 1969 

– Anna (1883), avled på lasarettet i Karlstad 1900. 

– Hukda (1885), död i Karlstad 1980 
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– Lydia (1887), småskollärarinna, gift 1922 med handelsbiträdet Nils Fredrik Nilsson från 

Karlstad. Dog i Karlstad 1972. 

– Efraim (1890), övertog Lôcka efter fadern, gift 1925 med styvmoderns dotter, småskol-

lärarinnan Signe Gustafsson. Dog i Malöga 1965. 

– Gideon (1893), död efter 5 månader. 

De tre yngsta barnen var döpta av lekmannen L D Andersson från Körsvik. 

Efter Carolinas död 20 april 1895 gifter han 3 april 1899 om sig med Hilma Larsdotter, med vilken han 

får ytterligare fyra barn, av vilka Berits far Nils Heribert är äldst, nämligen 

– Nils Heribert (född i Kangerud 1899) 

– Annie Alice (född i Kangerud 1901). Död i Malöga 1981. 

– Astrid Kristina (född i Kangerud 1903), småskollärarinna, gift 1934 med folkskolläraren Karl 

August Olsson från Häljebol. Död i Karlstad 2001. 

– Märta Linnéa (född i Kangerud 1906), gift 1927 med hemmansägaren Edvin Josef Natanael 

Johansson från Silkestadstorp i Väse. Familjen bytte namn till Ransjö. Död i Brosäter 1962. 

Nils Gustaf bor kvar på Lôcka till sin död i magkräfta 14 mars 1925. 
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Nils Gustaf Nilssons förfäder enligt kyrkböckerna – 1 

          Per * 

        Nils Persson – 1111   

      Anders Nilsson – 111    Brynte * 

        Brita Bryntesdotter – 1112   

    Jonas Andersson – 11      Sven * 

        Jonas Svensson– 1121   

      Stina Jonsdotter – 112    Nils * 

        Brita Nilsdotter – 1122   

  Nils Jonasson – 1         

           

      Olof Pålsson Arnmann – 121  Fortsättning på sid 2   

           

    Brita Olsdotter – 12      Olof * 

        Pål Olsson – 1221   

      Ingrid Pålsdotter – 122    Pål * 

        Kari Pålsdotter – 1222   

Nils Gustaf Nilsson           Jöran * 

        Olof Jöranson – 2111   

      Anders Olsson – 211     

        Anna – 2112   

    Nils Andersson – 21       

        Nils *   

      Karin Nilsdotter – 212     

           

  Märta Nilsdotter – 2         

        Jöns? *   

      Håkan Jönsson – 221     

           

    Margareta Håkansdotter – 22       

        Sven? *   

      Marit Svensdotter– 222     
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Nils Gustaf Nilssons förfäder enligt kyrkböckerna – 2 

        

     Nils*   

        

   Pål Nilsson – 1211     

        
        
        

Fortsättning från sid 1 Olof Pålsson Arnmann – 121       

       Nils* 

     Jan Nilsson – 12121   

        

   Marit Jansdotter– 1212      

       Olof* 

     Kjerstin Olofsdotter – 12122   
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1 Fadern Nils Jonasson föds 11 juli 1800 i torpet Busjön i Torserud i Borgviks socken som enda 

barnet till torparen Jonas Andersson och Brita Olsdotter. 

 Han stannar kvar hos sin far i många år. År 1821 uppges han ha lejt en beväringskarl i sitt 

ställe. 

 Han gifter sig 31 mars 1823 med pigan Maria Nilsdotter från Skog, som dock avlider i 

kallbrand 6 februari 1825, varefter Nils redan 27 november samma år gifter om sig med 

”pigan” Märta Nilsdotter i Galtebol. 

 Han flyttar hemifrån 1839, då han övertar en arrendegård i Hult, men redan 1845 återvänder 

han till Galtebol och tar över gården efter faderns död. 

 Nils och Märta får 8 barn: Johanna, Stina, Brita, Anders, Anna Lisa, Maja, Johannes och Nils 

Gustaf. Minibiografier för Nils Gustafs syskon finns på sid 50. 

 Nils dör 14 oktober 1859 i tvinsot (ett samlingsnamn för olika sjukdomar som medförde 

avtyning, oftast är det TBC, men det kan även vara cancer m.m.). 

 

2. Modern Märta Nilsdotter föds 22 mars 1798 i Norra Björketjärn i Långserud som dotter till 

torparen Nils Andersson och Margareta Håkansdotter. 

 Familjen flyttar omkring 1801 till Odenstad i Gillberga, men när de 1806 flyttar vidare till 

Mon, blir den åttaåriga Märta kvar i Odenstad. År 1812 flyttar hon istället till Arvika socken, 

där hon efter ett år på Viks säteri hamnar på prästgården. Första året där kallas hon 

tjänsteflicka och därefter tjänstepiga.  

 År 1819 återvänder hon till Gillberga till sin nu omgifta mor, men flyttar redan året därpå till 

Uppsala, där hon stannar i tre år och kallar sig Märta Borgström. Husförhörslängderna för 

Uppsala saknas för denna tid, så det framgår inte vad hon gjorde i Uppsala, men hon tituleras 

piga1. Ett år efter återkomsten till modern och styvfadern i Galtebol gifter hon sig med Nils 

Jonasson. 

 Efter Nils’ död 1859 bor hon kvar i Galtebol och avlider 16 maj 1867 under besök i Kila, 

antagligen hos dottern Johanna. 

 

11 Farfadern Jonas Andersson föds 23 september 1774 i Nya Torsrud i Borgviks socken som son 

till Anders Nilsson och Stina Jonsdotter. 

 Han stannar kvar hos fadern till 1799, då han i husförhörslängden står som bortgift till torpet 

Busjön och gifter sig med Brita Olsdotter, som dör i barnsäng året därpå. 

 Jonas gifter om sig senast 1802 med Marit Nilsdotter, född troligen 1762 eller möjligen 1768 i 

Gillberga, men det äktenskapet blir barnlöst. 

                                                           
1  Det har föreslagits att hon tjänade som piga hos Eric Gustaf Geijer, som 1816 hade gift sig med Anna Lisa 

Lilliebjörn, dotter till Knut Knutsson Lilliebjörn på Odenstads säteri. Anna Lisa var född 1790, åtta år före 

Märta och kände henne naturligtvis från tiden 1806–1812, då Märta vistades på Odenstad. 
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 Omkring 1802 flyttar familjen till Jacobstorp, fortfarande i Torsrud och därifrån 1811 till 

Galtebol i Gillberga socken. Där kallas han”gamle Jonas Andersson” för att skilja honom från 

en fyra år yngre man med samma namn. Hans exakta ställning är först oklar, men så 

småningom anges han vara hemmansägare på gården Torsbacken med 1541/7280 mantal. 

Husförhörslängden anger att han också är plogmakare och snickare. 

 I Galtebol blir han kvar till sin död 8 januari 1845 (datumet enligt dödboken – husförhörs-

längden säger 1844). Hans andra hustru, plogmakaränkan Marit Nilsdotter, blir kvar i Galte-

bol och överlever honom med sex år. 

 

12 Farmodern Brita Olsdotter föds 22 januari 1773 på soldatbostället i Arnäs i Brunskog, som 

dotter till vicekorpralen Olof Pålsson Arnmann och Ingrid Pålsdotter.  

 Fadern avlider redan 1783 och Brita bor kvar hos modern och hennes nye man till 1789, var-

efter hon har ett antal tjänster som piga, först ett år hos Olof Persson på Bråten, sedan ett år 

hos Anders Persson i Arnäs och sedan två år hos Olof Bryntesson på Åsen. År 1793 flyttade 

hon till Gårdsjö i Gillberga som piga hos torparen Pär Jonsson på Lindalen, och där blir hon 

kvar tills hon 29 september 1799 gifter sig med Jonas Andersson 

 Året därpå avlider hon 19 juli i barnsäng, åtta dagar efter att sonen Nils fötts. Enligt 

dödboken var hon en vacker och snäll samt beskedlig kvinna. 

 

21 Morfadern Nils Andersson föds 4 maj 1764 på torpet Norra Björketjärn som son till Anders 

Olsson och Karin Nilsdotter. 

 26 december 17912 gifter han sig med Margareta Håkansdotter och flyttar till Angunnerud. 

Därifrån återvänder familjen till Norra Björketjärn omkring 1798 (dock inte som efterträdare 

till fadern) och flyttar 1800 till torpet Saka under Odenstad i Gillberga. Där anges han några 

år senare vara utfattig, flyttar 1806 till Moen fortfarande utfattig som ängvaktare, där han 

avlider år 1809. Han finns inte med i dödboken, så uppgifter om datum och dödsorsak 

saknas. 

 Nils och Margareta får sju barn, Johan (1792, död före 1799), Cajsa (1793, död samma år), 

Daniel (1795), Anders (1796), Märta (1798), Jan/Johan (1800) och Nils (1803).  

 

22 Mormodern Margareta Håkansdotter tycks ha haft ett besvärligt liv. Hon föds i Långserud 

1765. Datum anges i senare husförhörslängder till 17 maj, men det barn som passar bäst i 

födelseboken är den Margareta som föds 27 april detta år som dotter till Håkan Jönsson och 

Marit Svensdotter. 

 Föräldrarna dör tidigt, och 1776 förekommer hon ensam i Backa. Omkring 1790 kommer hon 

till torparen Anders Olsson i Norra Björketjärn som piga och gifter sig med sonen Nils. 

                                                           
2  Annandag jul var en mycket populär bröllopsdag här på 1800-talet. I vissa socknar kunde mer än hälften av 

årets vigslar äga rum då. 
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 Vid makens död 1809 splittras familjen. Dottern Märta har redan 1806 stannat kvar i Oden-

stad, och nu flyttar de äldre sönerna Daniel och Anders till Göteborg, respektive Trollhättan 

(möjligen dör Daniel 1809). De två yngre sönerna flyttar med modern några år, men när den 

yngste Nils år 1813 blir tio år skickades han till Norra Aspsäter som rotehjon och där dör han 

av slag tolv år gammal. Den näst yngste Jan skickas samtidigt som rotehjon till Skog och efter 

två år vidare, antagligen till Trollhättan. 

 Margareta själv beskrivs inte direkt som fattighjon utan bara som utfattig, men hennes flytt-

ningar de närmaste åren påminner om ett ’sockenhjon’. 

 1810 Åsebysjö 

1811 Stenarsbol 

1812 Blixbol 

1814 Magnebyn 

1816 Skog 

1816 Esketan 

 1817 kommer hon så till Bråten i Odenstad, där hon blir piga hos torparen Lars Andersson. 

Detta år avlider Lars’ hustru Annika Olsdotter (om före eller efter Margaretas ankomst är 

oklart), och året därefter gífter Margareta om sig med Lars. 1824 flyttar de till Nordtomta i 

Galtebol, där Lars blir åbo. Efter ytterligare sex år flyttar de vidare till Rolfsbol. 1833 åter-

vänder de till Galtebol och bor inhyses på olika ställen där, i Odenstad och i Granbäck (de 

sista åren som understödshjon), tills Lars dör 1845. Margareta som nu verkligen är rotehjon 

flyttar till dottern Märta och svärsonen Nils 1848 och avlider på juldagen året därpå.  

 

111 Farfars far Anders Nilsson påträffas tidigast i Borgviks husförhörslängd år 1773, då han bor i 

Torsrud med sin hustru och sina föräldrar. Enligt denna och senare husförhörslängder är han 

född i Värmskog 1738, och föräldrarna var då sannolikt bosatta i Norra Gersnäs3. 

 Han anges vara åbonde och bor kvar i Torsrud till 1807, då han, hustrun och yngste sonen 

Bryngel flyttar till Dalen i Gillberga. Så småningom tar Bryngel över gården där, och 

föräldrarna bor kvar hos honom tills de avlider av ålderdom med 10 dagars mellanrum i 

augusti 1819. 

 Anders och hustrun Stina har fyra söner, Jonas (23 september 1774), Peter (2 september 

1777), Nils (15 december 1779) och Bryngel (17 juli 1782). 

 

112 Farfars mor Stina Jonsdotter påträffas tidigast i Borgviks husförhörslängd år 1773, då hon 

bor i Torsrud med sin make och dennes föräldrar. Där sägs hon vara född 1746. 

                                                           
3  Föräldrarna Nils Persson och Brita Bryntesdotter har påträffats där i födelseboken två år kring Anders’ 

födelse. Denne har dock inte kunnat identifieras där 

I Torsrud bor också en Brynte Nilsson, född i Värmskog 1723, och denne och dennes hustru är faddrar till de 
flesta av Anders barn, vilket kan föranleda en gissning att han är släkt med Anders. 
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 Senare husförhörslängder uppger födelseorten till Ullerud eller Ullerön (ofta använt namn på 

Ullerud). Hon skulle då kunna vara den dotter till skräddaren Jonas Svensson och Brita Nils-

dotter i Stävlingstorp, som föds 30 december 1745 och döps 1 januari 1746. 

 Som nämnts för maken, avlider hon strax efter honom av ålderdom i Dalen i Gillberga i 

augusti 1819. 

 

121 Farmors far Olof Pålsson Arnmann föds 17 mars 1734 i Lövnäs i Mangskog. Han påträffas 

tidigast i husförhörslängden för Brunskog 1764-68, då han i slutet av perioden är vicekorpral 

på Arnäs (Årnäs) rote, gift med Ingrid Pålsdotter. 

 Han och Ingrid har fyra barn, Kerstin (1770), Britta (1773), Marit (1775) och Nils (1779). 

 Han dör 23 juli 1784 i Karlskrona, rimligtvis i tjänsten. 

 

122 Farmors mor Ingrid Pålsdotter föds 1 november 1735 i N Grimstad i Boda socken som dotter 

till Pål Olsson och dennes hustru Kari Pålsdotter. 

 Hon påträffas tidigast i Brunskogs husförhörslängd 1764-68, då hon i slutet av perioden till-

sammans med maken dyker upp på Arnäs soldatboställe. 

 Efter makens död gifter hon om sig med efterträdaren Olof Nilsson Arnmann, men denne dör 

1790 i Finland (under Gustaf III:s ryska krig). Ingrid bor kvar i Arnäs några år, flyttar till 

Gunnarsbytorp 1799 men flyttar nästan genast in hos dottern Brita och Jonas Andersson i 

Busjön. 

 Efter dotterns död flyttar hon tillbaka till Brunskog, nu till Stenstad som fattighjon och avlider 

i lungsot 29 november 1804 

 

211 Morfars far Anders Olsson föds 17 oktober 1726 på Norra Björketjärn i Långserud som son 

till Olof och Anna. 

 Om honom vet vi f n inget mer än att han bor på Norra Björketjärn 1758 och 1760 (då dött-

rarna Annika och Margareta föds) men han finns inte med i husförhörslängden för 1752. Han 

bor kvar där tills han dör av lungsot 11 oktober 1795. 

 Han är gift med Karin Nilsdotter och 1776 har de nio barn, Annika (1758), Margeta 

(Margareta) (1760), Anders (1762), Olof (1763), Nils (1764), Brita (1766), Anna (1771) och 

Johan (1774). De två sistnämnda dör i smittkoppor 1783. 

 

212 Morfars mor Karin Nilsdotter är enligt senare husförhörslängder född 1730. Var vet vi f n 

inte, inte heller vilka hennes föräldrar var.  

 Hon bor på Norra Björketjärn senast 1758 (då dottern Annika föddes) men är liksom maken 

inte med i husförhörslängden för 1752. 

 Efter makens död bor hon kvar på Norra Björketjärn hos sonen Anders, tills hon dör av 

ålderdom 10 februari 1813 
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221 Mormors far Håkan Jönsson i Långserud påträffas endast i kyrkoboken vid dotterns födelse 

och därefter vid hustruns död och hans egen död. Vid alla tre tillfällena är han bosatt i Ärte-

viken. Hans död inträffar 8 november 1775 i lunginflammation. Han säges då vara 44 år, 

varför han bör vara född omkring 1731.  

 Tolkningen av hans efternamn är osäker. 

 

222 Mormors mor Marit Svensdotter i Långserud påträffas endast i kyrkoboken vid dotterns 

födelse och vid hennes egen död. Den sistnämnda inträffar 21 februari 1768 (dödsorsaken 

har jag inte lyckats tyda). Hon säges då vara 40 år, varför hon bör vara född omkring 1728. 

 Hennes efternamn är svårt att tolka, det kan också vara Hansdotter. 

 

1111 Farfars farfar Nils Persson påträffas tidigast i Borgviks husförhörslängd år 1773, då han och 

hustrun (båda betecknade som skröpliga) bor i Torsrud hos sonen Anders. Hans födelseår i 

husförhörslängden är svårläst – det kan vara 1700, 1702 eller 1709 

 Nils dör av ålderdomssvaghet 17 maj 1782, och i dödboken uppges hans ålder då till 83 år, 

vilket skulle betyda att han föddes redan 1698 eller 1699. 

 

1112 Farfars farmor Brita Bryntesdotter (eller Bryngelsdotter) påträffas tidigast i Borgviks hus-

förhörslängd år 1773, då hon och maken (som liksom henne betecknas skröplig) bor i Torsrud 

hos sonen Anders. Hon uppges där vara född 1715 och enligt senare husförhörslängder skulle 

detta ha skett i Värmskog. 

 Hon bor kvar hos sonen efter makens död och dör 17 februari 1784 efter ½ års sängliggande i 

vattusot. Enligt dödboken var hon en beskedlig hustru, som hade fött nio barn, varav åtta 

överlevt henne och alla var gifta. 

 

1121 Farfars morfar Jonas Svensson, om det är rätt person, har bara påträffats i Nedre Ulleruds 

födelsebok i samband med dotterns födelse. Han uppges där vara skräddare i Stävringstorp. 

 

1121 Farfars mormor Britta Nilsdotter, om det är rätt person, har bara påträffats i Stävringstorp i 

Nedre Ulleruds födelsebok i samband med dotterns födelse. 

 

1211 Farmors farfar Pål Nilsson har bara påträffats i födelse- och dödböckerna i samband med 

sonens födelse och hustruns död samt i vigselboken. Både vid giftermålet och sonens födelse 

var han bosatt i Lövnäs i Mangskog. Vid giftermålet anges han vara dräng, men han dör av 
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rödsot4 i Stockholm 1743 vid hemresa från Finland, så sannolikt har han då tjänstgjort som 

soldat i hattarnas ryska krig. 

 

1212 Farmors farmor Marit Jansdotter föddes förmodligen 1699 i Finnebäck i Brunskog men har 

inte påträffats i födelseboken där. Hon är i alla fall bosatt där när hon som piga 26 maj 1723 

gifter sig med drängen Pål Nilsson i Lövnäs. Efter makens död bor hon kvar i Lövnäs tills hon 

dör 20 juli 1776. 

 Hennes patronym är svår att tyda, så faderns namn är osäkert. 

 

1221 Farmors morfar Pål Olsson har bara påträffats i födelse- och dödböckerna i samband med 

dotterns födelse och död, och var vid dennas födelse bosatt i Norra Grimstad i Boda. 

 

1222 Farmors mormor Kari Pålsdotter har bara påträffats i födelse- och dödböckerna i samband 

med dotterns födelse och död och var vid dennas födelse bosatt i Norra Grimstad i Boda. 

 

2111 Morfars farfar Olof Jöranson har bara påträffats i Långseruds husförhörslängd 1733 boende i 

Norra Björketjärn med hustrun och sönerna Jöran och Anders samt i födelseboken vid 

Anders’ födelse. Antagligen är han den Olof Jöransson i Norra Björketjärn som avlider 17 

augusti 1740 och då är 60 år, d v s född 1680 eller 1681. 

 

2112 Morfars mormor Anna har bara påträffats i Långseruds husförhörslängd 1733 boende i Norra 

Björketjärn med maken och sönerna Jöran och Anders, samt i födelseboken vid Anders’ 

födelse. Vid båda tillfällena visas hon bara med förnamn. 

 

12121 Farmors farmors far Jan Nilsson har bara påträffats i dödboken i samband med dotterns död, 

och hans namn är svårt att tyda, så Jan Nilsson kan vara fel. 

 

12122 Farmors farmors mor Kjerstin Olofsdotter har bara påträffats i dödboken i samband med 

dotterns död. 

 

 

                                                           
4  Dödsorsaken kan eventuellt avse hustrun Marit istället för Pål själv. 
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Farmor Hilma Larsdotter och hennes förfäder 
 

 

Farmor Hilma Kristina Larsdotter föds 1 december 1863 i Nedre Åshammar i Grums socken som 

dotter till åbon (senare hemmansägare) Lars Gustaf Andersson och Cajsa Olsdotter. Hon hade haft en 

äldre bror Axel, född 1861, men denne dog av en bröstsjukdom vid fyra månaders ålder. I övrigt 

förblev Hilma föräldrarnas enda barn. 

Familjen flyttar till Kangerud 1869, och Hilma tycks ha stannat hemma på gården och gifter sig 

31 augusti 1883 med hemmansägarsonen Gustaf Kristofer Jansson från Nedre Åshammar.  

Gustaf Kristofer var född i Övre Åshammar 1861, yngst i en barnaskara på nio barn. Hans far Jan 

Jonsson dör av lungsot innan sonen fyllt fyra år, och modern Britta Stina Christoffersdotter dyker i 

nästa husförhörslängd upp som ägare i Nedre Åshammar, där hon gifter om sig med den 26 år yngre 

torparen och hornblåsaren Karl Gustaf Lundgren. Denne är yngre än två av Britta Stinas barn, och 

arvskifte hålls före bröllopet. De flesta barnen flyttar snart ut, och 1874 är bara Gustaf Kristofer och 

hans yngste bror Anders kvar. År 1883 dör även Karl Gustaf, Anders tar över gården, och Gustaf 

Kristofer flyttar alltså till Kangerud och gifter sig med Hilma. 

Gustaf Kristofer och Hilma får fyra barn, nämligen 

– Oskar Fridolf (1884), byggmästare, gifte sig 1910 med mejerskan Marta Valborg Asplund. Dog i 

Karlstad 1964. 
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– Anders Valfrid (1887), seminarielärare, gifte sig 1916 med Gunhild Maria Johansson. Familjen 

bytte namn till Grumstedt. Dog i Karlstad 1948. 

– Ruth Klara Elida (1892). Led av TBC. Dog i Höjen 1934. 

– Signe Maria (1895), småskollärarinna, gifte sig 1925 med styvfaderns son Efraim Nilsson. Dog i 

Slottsbron 1990. 

Den 3 oktober 1897 begår Gustaf Kristofer sjelfmord medelst knifskärning i halsen5, och han begravs i 

tysthet i enlighet med tidens lagstiftning. Ett och ett halvt år senare (3 april 1899) gifter Hilma om sig 

med Nils Gustaf Nilsson. Makarna bor först i Kangerud. men från 1907 är de skrivna på Lôcka i Höjen, 

och där bor Hilma kvar (efter Nils Gustafs död hos sonen Efraim) till sin egen död 19 mars 1941. 

                                                           
5  Inom familjen har det istället påståtts att han hängde sig på logen 



 

14 

Hilma Kristina Larsdotters förfäder 

          Olof * 

        Lars Olsson – 1111   

      Lars Larsson – 111     

        Karin (?) – 1112   

    Anders Larsson – 11       

        Håkan *   

      Ingjerd Håkansdotter – 112     

           

  Lars Gustaf Andersson – 1         

        Jan *   

      Nils Jansson – 121     

           

    Maria Nilsdotter – 12      Olof * 

        Olof Olsson – 1221   

      Britta Olsdotter – 122     

        Maria – 1222   

Hilma Kristina Larsdotter          

    Finns också bland morfar Edvin Bengtssons förfäder    Olof * 

        Erik Olsson – 2111   

      Lars Ersson – 211     

        Marta – 2112   

    Olof Larsson – 21      Jan * 

        Anders Jansson - 2121   

      Inggärd Andersdotter – 212    Jon * 

        Stina – 2122   

  Cajsa Olsdotter – 2        Bengt * 

        Olof Bengtsson – 2211   

      Lars Olsson – 221    Olof * 

        Stina Olsdotter – 2212   

    Stina Larsdotter – 22      Olof * 

        Olof Olsson – 2221   

      Margareta Olsdotter – 222    Anders * 

        Annika Andersdotter – 2222   
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1 Fadern Lars Gustaf Andersson föds 28 april 1828 i Malöga som enda barnet i äktenskapet 

mellan lantbrukaren Anders Larsson och Maria Nilsdotter. 

 Efter föräldrarnas separation (se nedan) bor Lars Gustaf kvar hos fadern, tills han vid 19 års 

ålder börjar tjäna som dräng, först ett år hos Lars Jonsson i Malöga och sedan sex år hos 

Johannes Jonsson på Norra Aspsäter (Eriksberg) utanför Karlstad. (Jonsson hade året 

dessförinnan köpt gården och flyttat dit från Malöga.) Därefter gifter han sig med Cajsa 

Olsdotter och bosätter sig i Nedre Åshammar, där de får barnen Axel och Hilma. 

1868 flyttar familjen till Bråne, där han står som hyresgäst för att året därpå bli hemmans-

ägare i Kangerud. Efter hustruns död och dotterns giftermål lämnar han över gården till 

svärsonen men bor kvar där till sin död 7 mars 1890. 

 

2 Modern Cajsa Olsdotter föds 20 eller 25 maj 1820 i Kållerud, som dotter till hemmansägaren 

Olof Larsson och hustrun Stina Larsdotter. Hon ingår i en stor syskonskara på 10 barn, varav 

dock två dör före sex månaders ålder. Bland syskonen kan nämnas den fem år äldre systern 

Maria, som gifter sig med Lars Jansson på Kyrkängen i Höjen, och den fem år yngre brodern 

Anders, som blir kvar i Kållerud och blir nämndeman. 

 Flera av de äldre syskonen flyttar hemifrån före 1840, men Cajsa blir kvar, tills hon 1854 

gifter sig med Lars Gustaf och flyttar till Grums. Efter återkomsten till Ed 1869 bor hon i 

Kangerud till sin död 30 oktober 1879. 

 

11 Farfadern Anders Larsson föds 25 augusti 1791 i Höjen som son till lantbrukaren Lars Larsson 

och hans hustru Ingjärd Håkansdotter. Han är näst yngst i en barnaskara på 6 pojkar och 2 

flickor. 

Han bor kvar på gården efter faderns död 1805 ända till 1813, då han flyttar till Segerstad 

som dräng hos Bengt Larsson på Brygga i Åsunda. Han återvänder till Ed 1816, först som 

dräng i Segoltan och året efter i Uddersrud. Han gifter sig 1818 med änkan Maria Nilsdotter 

(och får därigenom styvdottern Maria Eriksdotter) och flyttar till Malöga, där sonen Lars 

Gustaf föds. 

Efter hustruns död gifter han 1832 om sig med änkan Cajsa Bengtsdotter6, också från Malöga 

och får ytterligare tre styvbarn. Deras förhållande blir dock kortvarigt, redan två år senare 

separerar makarna och lever åtskilda, om än formellt fortfarande gifta. Cajsa tar med sig sina 

barn och får sedan ytterligare två (oäkta) barn. Anders bor kvar med sonen Lars Gustaf 

(styvdottern Maria Eriksdotter har gift sig med drängen Lars Larsson från Kållerud) och blir 

efter dennes flyttning 1847 inhyses. I 1861 års husförhörslängd står han och Cajsa intill 

varandra som frånskilda men med anteckningen ej lagligen skilda men hafva ej på länge bott 

tillsammans. Anders dör 11 juli 1870 av ålderdom.  

                                                           
6  Cajsa Bengtsdotter är dotter till morfar Edvin Bengtssons farfars far Bengt Larsson (111) 
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12 Farmodern Maria Nilsdotter föds 23 mars 1789 i Malöga som dotter till Nils Jansson och 

Britta Olsdotter. Hon flyttar 1808 till Ås som piga hos nämndemannen Olof Håkansson. 1812 

återvänder hon till Malöga, gifter sig med drängen Erik Persson och får dottern Maria år 

1814. Erik Persson dör i lungsot 1816, och Maria gifter om sig med Anders Larsson, med 

vilken hon 1828 får sonen Lars Gustaf. Maria själv dör i rötfeber 24 november 1829. 

 

21 Morfadern Olof Larsson föds 25 januari 1784 i Kangerud som son till Lars Ersson och Inggärd 

Andersdotter. Han arbetar som dräng i Kållerud 1800-1803, hos Lars Jansson i Körsvik 1804-

1809, varefter han flyttar tillbaka hem. Annandag jul 1811 gifter han sig med Stina Larsdotter 

och flyttar till Kållerud. 

 Olof och Stina fick 10 barn:  

– Lars 1812, flyttar till Kangerud 1837, gifter sig med Maria Lisa Jonasdotter från Körsvik 

– Maria 1815, Edvin Bengtssons mormor, se Edvins förfäder 

– Stina 1817, gifter sig 1838 med Anders Larsson i Kållerud 

– Cajsa 1820 

– Anna Maria 1823, gifter sig 1852 med Daniel Andersson, Karterud i Segerstad 

– Lovisa 1825, gifter sig 1858 med hemmansägaren Anders Andersson i Kållerud 

– Märta Christina 1829 (dör vid 4 månaders ålder) 

– Anders 1830, gifter sig med Britta Lisa Mattisdotter från Segerstad, stannar kvar i Kållerud 

och blir så småningom nämndeman 

– Olof Fredrik 1834 (dör vid 6 månaders ålder) 

– Johannes 1835, flyttar 1868 som hemmansägare till Körsvik, gifter sig med Kristina 

Eriksdotter från Nedre Åshammar i Grums 

 Olof själv dör i en magsjukdom 24 februari 1839. 

 

22 Mormodern Stina Larsdotter föds 12 april 1791 i Kållerud som dotter till Lars Olsson och 

Margareta Olsdotter. Hon bor kvar hemma tills hon gifter sig med Olof Larsson. 

 Efter dennes död bor hon kvar i Kållerud med Cajsa och de tre yngsta barnen. 1856 flyttar 

hon in hos sonen Anders och stannar där till sin död av ålderdom 30 oktober 1869. 

 

111 Farfars far Lars Larsson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då bosatt i 

Höjen, där han dör av förkylning 1805.  

Han uppges vara född 1744 i Ed. Det året föds två Lars Larsson i Ed, den ene i Höjen och den 

andre i Uddersrud, och det går inte att avgöra vem av dem som är "vår" Lars Larsson, även 

om sannolikheten naturligtvis talar för den i Höjen. I så fall heter hans föräldrar Lars Olsson 

och Karin. 
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 Lars Larsson och hustrun hade åtminstone åtta barn:  

– Bengt 1769 

– Jonas 1774 

– Lars 1778 (som förvånansvärt nog står först av barnen i husförhörsboken) 

– Håkan 1782 

– Olof 1785 

– Maria 1788 

– Anders 1791  

– Kerstin 1798 

1817 är alla syskonen utom Jonas och Olof utflyttade. De är båda bosatta i Höjen och gifta 

med två systrar från Stora Häggvik, Annika och Britta Svensdotter. Britta dör 1821 och Olof 

gifter om sig med Britta Larsdotter från Segerstad. 

Olof dör 1838 i bröstfeber, och hans hustru och sonen Anders flyttar till Grava respektive 

Kållerud (senare Borgvik). Ungefär samtidigt lämnar Jonas över till dottern Cajsa och svär-

sonen Erik Börjesson, men 1846 flyttar dessa och Annika till Eriksberg utanför Karlstad, sedan 

Jonas dött 1843 i frossfeber. 

 

112 Farfars mor Ingjerd Håkansdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då 

gift med Lars Larsson i Höjen. Hon uppges vara född 1750 i Ed, men det enda tänkbara barnet 

detta år är en Ingebor Håkansdotter, och att det skulle vara Ingjerd är svårt att bevisa. 

Efter makens död bor Ingjerd kvar i Höjen tills hon dör 28 februari 1814 av bröstfeber. 

  

121 Farmors far Nils Jansson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då bosatt i 

Malöga, gift med Brita Olsdotter. Han uppges vara född i Ed 1747, men flera Nils Jansson 

föddes detta år, så föräldrarna går inte att identifiera. Han bor kvar i Malöga, och i slutet av 

1810-talet är det antecknat: Anses icke äga 50 Bco inkomst. Några år senare står det Ur 

mantal, d v s han behöver inte längre betala mantalspenning. Han dör i magsjuka 26 oktober 

1825 

 

122 Farmors mor Britta Olsdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då gift 

med Nils Jansson i Malöga. Hon uppges vara född i Ed 1748 och skulle då kunna vara den 

Brita som föddes 6 augusti det året, dotter till Olof Olsson och Maria i Malöga. Bor kvar i 

Malöga tills hon dör 25 november 1820 av ålderdom. 

 

211 Morfars far Lars Ersson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då bosatt i 

Kållerud, gift med Inggärd Andersdotter. Han uppges vara född i Ed 1747, och den enda 

passande noteringen i dopboken placerar honom som son till Erik Olsson och Marta i 

Kållerud. 
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 1780 flyttar familjen till Kangerud och där blir Lars kvar tills han dör av ålderdom 29 

november 1822. 

 

212 Morfars mor Inggärd Andersdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då 

gift med Lars Ersson i Kållerud. Hon uppges vara född i Ed 1749, och den sannolikaste 

noteringen i dopboken skulle vara att föräldrarna är Anders Jansson och Stina i Ås. Barnets 

namn anges där till Ingial, men det finns andra exempel på att Ingial  varit en alternativform 

till Inggärd.  

Hon överlever sin make med åtta dagar och dör, likaså av ålderdom, dagen efter makens 

begravning. 

 

221 Mormors far Lars Olsson återfinns första gången 1778 som dräng i Malöga, bl a hos Nils 

Jansson (121). Han uppges vara född i Ed 1760, och den enda passande födseln i dopboken är 

22/3 och då skulle föräldrarna var Olof Bengtsson och Stina Olsdotter. 

Lars Olsson flyttar som dräng tlli Körsvik 1783, till Höjen 1784 och till Kållerud 1785. Där 

gifter han sig 1786 med Margareta Olsdotter från Stora Häggvik, och de får barnen Anders 

(1789), Stina (1791), Annika (1793) och Maria (1796).  

Lars lämnar över gården till Anders 1820 men bor kvar i Kållerud, tills han dör av ålderdom 

20 januari 1840. 

 

222 Mormors mor Margareta Olsdotter föds 5 januari 1765 i Stora Häggvik som dotter till 

häradsdomaren Olof Olsson och Annika Andersdotter. Hon bor kvar hos sin äldre bror Nils, 

sedan föräldrarna avlidit men flyttar 1786 till Kållerud när hon gifter sig med Lars Olsson. Hon 

dör före maken, av en bröstsjukdom 8 april 1838. 

 

1111 Farfars farfar Lars Olsson är som framgår av texten om 111 sannolikt endera av två personer 

Lars Olsson från Höjen eller Lars Olsson från Uddersrud.  

– Höjen-Lars får väl anses vara sannolikast. Om honom vet vi bara att han dör i Höjen av 

styng 14 september 1775 och då anges vara 84 år. Han skall alltså vara född 1690 eller 

1691. Hustruns namn var möjligen Karin 

– Uddersrud-Lars var född i Ed 1718, var kyrkvärd och dog av slag i Uddersrud 26 oktober 

1794. Hans hustru Ingrid Eskilsdotter var född i Ed, antagligen 1713, och dog i Udders-

rud 1791 
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1112 Farfars farmor Karin är en osäker tolkning i dopboken av namnet på hustrun till Höjen-Lars, 

se 1111. 

 

1221 Farmors morfar Olof Olsson är bara känd från den förmodade uppgiften om dottern Britas 

födelse, då familjen skall ha varit bosatt i Malöga 

 

1221 Farmors mormor Maria är bara känd från den förmodade uppgiften om dottern Britas 

födelse, då familjen skall ha varit bosatt i Malöga. Inget efternamn är angivet. 

 

2111 Morfars farfar Erik Olsson är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

sonens födelse, där han och hustrun uppges bo I Kållerud 

 

2112 Morfars farmor Marta är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om sonens 

födelse. där hon och maken uppges bo I Kållerud. I 1777 års husförhörslängd finns i Kållerud 

en Marta Eskilsdotter (född 1724), som där är gift med den åtta år yngre Anders Jonsson. Det 

skulle möjligen kunna vara "vår" Marta. 

 

2121 Morfars morfar Anders Jansson är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

dotterns födelse, där han och hustrun uppges bo I Ås 

 

2122 Morfars mormor Stina är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om dotterns 

födelse. där hon och maken uppges bo I Ås. I 1777 års husförhörslängd finns i Ås en änka 

Stina Jonsdotter, född 1719, med hemmavarande barn, födda 1751–1758, vilkas far måste ha 

hetat Anders. Det skulle mycket väl kunna vara "vår" Stina. Hon dör i så fall 1790. 

 

2211 Mormors farfar Olof Bengtsson är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

sonens födelse. Uppgiften om var han och hustrun bodde är svårtydd, men kan möjligen vara 

Kållerud, och i så fall kan han vara den Olof Bengtsson, som dör där av magsjuka 1773 och då 

anges vara 42 år. 

 

2212 Mormors farmor Stina Olsdotter är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

sonens födelse. Hennes namn är ditskrivet efteråt. 
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2221 Mormors morfar Olof Olsson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 där han är bosatt 

i Stora Häggvik och har titeln häradsdomare (vid denna tid en hederstitel, som brukade ges 

till den äldste nämndemannen). Han uppges där vara född i Ed 1718, men han går inte att 

identifiera i dopboken för detta år. 

Han dör i magsjuka 8 september 1786. 

 

2222 Mormors mormor Annika Andersdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777, där 

hon är gift med Olof Olsson i Stora Häggvik. Hon uppges där vara född 1723, men det 

framgår inte var. I Eds dopbok finns detta år inte kvar. 

 Hon dör i uppkastning 17 april 1783. 
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Morfar Edvin Bengtsson och hans förfäder 

 

Edvin Bengtsson föds 30 augusti 1869 på Tuverud som son till lantbrukaren Bengt Andersson och 

hustrun Christina Larsdotter och bor där tills han 1892 flyttar till Körsvik och 23 april detta år gifter 

sig med Augusta Maria Seger där. Han är då huvudsakligen verksam som snickare (han har byggt flera 

hus i bygden). Edvin och Augusta får fyra barn (varav den ende sonen dör tidigt), och Berits mor Klara 

är yngst. 

– Hanna Karolina (1893), barnmorska, gifte sig 1912 med maskinisten Anders Johan Karlsson 

(som dog 1918) och 1925 med mäklaren Carl Johan Paulsson. Dog i Uddevalla 1960. 

– Axel Robert (1897). Dog efter en månad. 

– Hilda Teresia (1900), småskollärarinna, gifte sig 1932 med ingenjör Dan Engblom. Dog i 

Göteborg 1892. 

– Klara Linnea (1903) 

Fyra år efter Augustas död gifter Edvin 14 novenber 1908 om sig med bagerskan Emma Andersson i 

Slottsbron och flyttar till Trollhättan, där han startar en framgångsrik trävarurörelse och får ytter-

ligare två barn.  
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– Stig Anker Edvin (1910), direktör, gifte sig 1939 med Edit Ingeborg Israelsson. Dog i Trollhättan 

1989. 

– Majken Kerstin Viola (Maja) (1912), rektor, gifte sig 1942 med direktör Algot Gedelius. Dog i 

Trollhättan 1995. 

Edvin Bengtsson dör i Trollhättan 2 oktober 1953 (hustrun Emma hade dött redan 1941). 
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Edvin Bengtssons förfäder enligt kyrkböckerna – 1 

          Jon* 

        Lars Jonsson – 1111   

      Bengt Larsson – 111    Bengt* 

        Brita Bengtsdotter – 1112   

    Anders Bengtsson – 11       

        Anders Rudfelt(?) – 1121   

      Maria Andersdotter – 112    Per* 

        Karin(?) Persdotter – 1122   

  Bengt Andersson – 1         

        Erik*   

      Erik Ersson – 121     

           

    Greta Kajsa Ersdr – 12       

           

      Stina Bengtsdotter – 122  Fortsättning på sid 2   

           

Edvin Bengtsson           Jan * 

        Bengt Jansson – 2111   

      Jan Bengtsson – 211    Bengt* 

        Elin Bengtsdotter – 2112   

    Lars Jansson – 21       

           

      Kerstin Andersdotter – 212  Fortsättning på sid 2   

           

  Christina Larsdotter – 2    Finns även bland farmor Hilma Larsdotters förfäder   

           

      Olof Larsson – 221  Fortsättning på sid 3   

           

    Maria Olsdotter – 22      Olof * 

        Lars Olsson – 2221   

      Stina Larsdotter – 222    Olof * 

        Margareta Olsdotter – 2222   
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Edvin Bengtssons förfäder enligt kyrkböckerna – 2 

       Bengt* 

     Erik Bengtsson Berg – 12211   

        

   Bengt Ersson Broström – 1221     

       Jöns* 

     Elisabet Jönsdotter – 12212   

        

Fortsättning från sid 1 Stina Bengtsdotter Broström – 122       

       Olof* 

     Anders Olofsson – 12221   

        

   Margareta Andersdotter– 1222      

       Jon* 

     Margareta Jonsdotter – 12222   

        
        
        

     Jöns *   

        

   Anders Jönsson – 2121     

        
        
        

Fortsättning från sid 1 Kerstin Andersdotter – 212       

       Christopher* 

     Johan Christopherson – 21221   

        

   Catharina Jansdotter – 2122     

       Sven* 

     Brita Svensdotter – 21222   
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Edvin Bengtssons förfäder enligt kyrkböckerna – 3 

        
 Finns även bland farmor Hilma Larsdotters förfäder     

       Olof* 

     Erik Olsson – 22111   

        

   Lars Ersson – 2211     

        

     Marta – 22112   

        

Fortsättning från sid 1 Olof Larsson – 221       

       Jan* 

     Anders Jansson – 22121   

        

   Inggärd Andersdotter – 2212     

       Jon(?)* 

     Stina – 22122   
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1 Fadern Bengt Andersson föds i Malöga 28 mars 1832 som son till lantbrukaren Anders 

Bengtsson och hustrun Greta Cajsa Ersdotter. Fadern dör när Anders är åtta år, och Anders 

flyttar 1854 med modern och flera syskon till Norra Sunsa i By och gifter sig 30 april 1858 

med Christina Larsdotter från Höjen. 

Bengt och Carolina får fyra barn fram till 1862, som alla dör tidigt: 

– Anders Gustaf (f i Ed 13/6 1858, död i strypsjuka 1/10 1860) 

– Maja Kajsa (f i Ed 13/12 1859, nöddöpt och död 14/12 1859) 

– Albertina (f 20/1 1861, d 24/10 1861) 

– Hilma Christina (f 4/10 1862, d 30/1 1863) 

Efter Hilma Christinas död säger Christina att Sunsa inte är någon bra plats att ha barn, och 8 

november 1863 tar Bengt och Christina ut flyttningsbetyg och återvänder till Ed som 

hemmansägare, först till Stora Häggvik och sedan till Tuverud i Kangerud. 

Där får de ytterligare tre barn: 

– Alfred (f 22 april 1864) dräng på Kyrkebyn 1885–93, flyttar hem, gifter sig 1895 med 

torpardottern Emma Elisabeth Johansson från Haraldsberg under Kyrkebyn. Han står som 

snickare i församlingsboken och tar över gården efter faderns död. 

– Edvin (f 30 augusti 1869) 

– Herman (f 17 december 1874), bor hemma hos föräldrarna, försörjer sig som snickare och 

flyttar till Trollhättan 1909 

Bengt och Christina bor kvar på Tuverud tills de dör med två veckors mellanrum, 9 och 22 

januari 1907. 

 

2 Modern Christina Larsdotter föds i Höjen 24 februari 1837 som dotter till lantbrukaren Lars 

Jansson och hustrun Maria Olsdotter. Flyttar 1859 efter maken till Norra Sunsa i By men 

återvänder som nämnts ovan till Ed, när deras fyra första barn avlidit. Avlider på Tuverud 13 

dagar efter maken. Orkade inte deltaga vid makens begravning utan lämnades hemma 

tillsammans med den då 3½ år gamla dotterdottern Klara, som mindes detta hela livet. 

 

11 Farfadern Anders Bengtsson föds i Malöga 23 januari 1797 som son till lantbrukaren och 

gästgivaren Bengt Larsson och hustrun Maria Andersdotter. Han stannar kvar som jord-

brukare i Malöga, gifter sig 26 december 1818 med Greta Cajsa Ersdotter och dör i lungsot 

redan 25 juli 1840. 

 

12 Farmodern Greta Cajsa Ersdotter föds i Malöga 23 mars 1802 som dotter till lantbrukaren 

och gästgivaren Erik Ersson och hustrun Stina Bengtsdotter Broström. Hennes far har dött 

fyra månader tidigare. Hon växer upp hos modern, men denna dör redan 18 maj 1818, och 

26 december detta år gifter sig Greta Cajsa med Anders. 
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 Efter Anders’ död brukar hon gården själv, men 1854 flyttar hon med fem av barnen (Erik, 

Stina Cajsa, Bengt, Lars Daniel och Anders till Norra Sunsa i By socken tillsammans med 

svågern Jonas och dennes familj7. I Sunsa är Greta Cajsa hemmansägare, och där dör hon 24 

maj 1875. 

 Anders och Greta Cajsa har tillsammans nio barn: 

– Erik (f 1820), är tidigt fördärvad i högerarmen, bor länge kvar hos modern. 1859 får han 

attest för antagning vid avträdesrenhållningen i Stockholm, men flyttar aldrig dit. Istället 

flyttar han 1872 till Kila och bosätter sig så småningom i Dyvlanda, gifter sig med f d små-

skollärarinnan Anna Maja Olsdotter och får två barn. Dör av bröstsjukdom 1884 under ett 

besök i Sunsa och kallas då fattige enklingen. 

– Jonas (f 1822) blir dräng hos Johannes Jonsson i Malöga 1845 och flyttar med denne till 

Karlstad året därpå, kommer till Sunsa från Karlstad 1867 ihop med sin hustru men flyttar 

snart vidare till By, Bro och Huggene, innan han dör i Björkås i Bro 1890. Han efterlämnar 

inga barn. 

– Anders (f 1824, d 1832 i frossfeber) 

– Gustaf (f 1827), flyttar till Huggenäs 1832 och kommer till Sunsa 1858 via Ås och Grums, 

gifter sig där 1859. Blir arrendator i Löved i Bro 1867 och hemmansägare i Norra Borgene i 

By 1874, där han dör 1876. 

– Stina Cajsa (f 1829) gifter sig 1861 med drängen Andreas Olsson Österlund i Östra Stömne 

i Stavnäs och emigrerar med honom och fyra barn till Nordamerika 1869. 

– Bengt (f 1832) 

– Lars Daniel (f 1835) stannar kvar i Sunsa, gifter sig 1863 med Stina Kajsa Persdotter och får 

sju barn. Omkom vådligen genom fallet av en qvarnsten i Tollebols qvarn i Åmåls socken år 

1879. 

– Anders (f 1837) flyttar från Sunsa två gånger för arbete i Ed och Grava men återvänder, 

gifter sig och blir den som till sist tar över gården. Får tio barn (varav den äldste Axel 

Valfrid blir stenhuggare) och sparkas till döds av en häst 1905 

– Maria Lisa (f 1839, d 1840 av barnkrämpor) 

 

21 Morfadern Lars Jansson föds 13 mars 1806 i Höjen som son till lantbrukaren Jan Bengtsson 

och hustrun Kerstin Andersdotter. Han kommer att bo kvar i Höjen hela livet. Han gifter sig 

med Maria 1 januari 1836 och tar då eller strax därefter över gården från sin far. Det är 

denna gård, som vid byns flyttning 1853 blir Kyrkängen. Han dör 14 januari 1901 

 Lars och Maria har tillsammans sju barn: 

– Christina (f 1837), se 2 ovan. 

– Maria Cajsa (f 1839), gifter sig 1882 med Karl Danielsson, som kom till Höjen som dräng 

samma år, men 1885 flyttar de till Hulta, Fredrikslund i Uddersrud, där Karl blir 

hemmansägare. De får inga barn, och Karl dör 1914, men Maria Cajsa bor kvar i 

                                                           
7  Per Persson från Ås hade flyttat dit året innan med hustru och fem barn. Hans dotter Stina Kajsa gifter sig så 

småningom med Lars Daniel. 
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Uddersrud med systern Augusta. Efter dennas död 1920 flyttar Maria Cajsa tillbaka hem 

till Höjen där hon dör av ålderdomssvaghet 1925. 

– Anna Lisa (f 1841), gifter sig 1871 med hemmansägarsonen Anton Andersson från 

Kållerud, flyttar till Överud i Borgvik men återvänder två år senare till Körsvik, där Anton 

stannar som hemmansägare på Labacken tills han dör 1927 och Anna Lisa 1928 

– Olof Gustaf (f 1844), kallas Olle Gustaf i dopboken, bor kvar hemma och gifter sig 1871 

med änkan Augusta Maria från Fjell och får därigenom först två styvbarn och sedan också 

den egna sonen Enoch, far till den senare ägaren på Kyrkängen, Bertil Enochson. I början 

av 1880-talet tar Olof Gustaf över gården från fadern och driver den nästan ända fram till 

sin död 1931. 

– Augusta (f 1847) flyttar med systern Anna Lisa till Borgvik och Körsvik men återvänder 

redan 1873 till hemmet, där hon bor tills hon 1898 flyttar till Maria Cajsa i Uddersrud där 

hon dör 1920 av hjärtfel och bröstlidande. 

– Carolina (f 1850) gifter sig 1875 med sin kusin Lars Andersson, dotterson till Jan Bengts-

son (se 211) och får 1877 sonen Alfred, men samma år dör först Lars (4 mars) och sedan 

Alfred (6 mars). Carolina får enligt en familjetradition8 ärva jorden efter sonen endast 

genom att Lars dör först (hustrur fick vid denna tid inte ärva fast egendom efter sin 

make).  

Året efter gifter hon om sig med Nils Gustaf Nilsson. 

– Lars Alfred (f 5/8 1854, d i strypsjuka 1860) 

 

22 Mormodern Maria Olsdotter föds i Kållerud 15 januari 1815 som dotter till Olof Larsson och 

Stina Larsdotter och bor hemma tills hon 1836 gifter sig med Lars Jansson och flyttar till 

Höjen. Avlider i barnsbörd 23 augusti 1854 

 

111 Farfars far Bengt Larsson föds i Ed som son till Lars Jonsson och Brita Bengtsdotter någon av 

de sista dagarna 1762 och döps 1 januari 1763 (även om födelseåret i senare husförhörs-

längder anges till 1764). Efter faderns död flyttar Bengt med modern och styvfadern till Väsby 

i Grums, varifrån han återvänder omkring 1787, gifter sig och bosätter sig i Malöga, där han 

blir kvar till sin död i frossfeber 4 december 1831. Vid Anders’ födelse kallas han gästgivare. 

 Bengt och Maria har tillsammans åtta barn: 

– Lars (f 1788) uppges vara ofärdig (låghalt), arbetar långa tider som dräng hos bröderna 

Anders och Jonas och är senast 1845 rotehjon inom Uddersrud, Körsvik och Kangerud. Dör 

ogift som rotehjon 1861 

– Maria (f 1791). Flyttar till Ny 1817 och gifter sig med drängen Magnus Olsson i Mossen 

– Annika (f 1795, d 1796 i smittkoppor) 

– Anders (f 1797) 

– Olof (f 1799) uppges vara enögd, dräng hos brodern Anders 1819-21, åter hem 1827 och 

dräng hos brodern Jonas 1832, Dör i lungsot 1833 

                                                           
8  Familjetraditionen styrks dock inte av bouppteckningarna. Enligt dessa ägde Lars ingen jord. 
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– Jonas (f 1802) driver gården åt fadern, gifter sig 1826 med Cajsa Jonsdotter från Körsvik, 

flyttar dit 1835 och flyttar vidare till Norra Sunsa i By 1854, där han dör två år senare. 

– Cajsa (f 1804) gifter sig 1822 med Bengt Bengtsson i Malögabacken (sonson till Bengt 

Broström – se 1221), men makarna varnas för osämja 1829. Bengt dör 1831 och då gifter 

Cajsa om sig med Anders Larsson9 i Malöga, men även detta äktenskap innehåller 

problem, makarna separerar snart och lever åtskilda resten av livet. Cajsa blir fattighjon 

och lever ända till 1891, då hon dör i Karlstad och begravs där. 

– Bengt (f 1807) lämnar Ed, återvänder som dräng hos brodern Anders, lämnar Ed och 

återvänder igen men flyttar ut till Södra Ny 1844, där han gifter sig och flyttar till Öcken i 

By socken. 

 

112  Farfars mor Maria Andersdotter påträffas första gången 1788 i Eds husförhörslängd, där hon 

redan är gift med Bengt och säges vara född 1764. I senare böcker anges födelseorten till 

Botilsäter, men hon har inte påträffats i 1764 års dopbok där. Troligen är hon dock den Maria 

Andersdotter som föds där 15 januari året därpå i Rudnäs med föräldrarna Anders Rudfelt(?) 

och Karin (?) Persdotter.  

 Hon dör före maken, av bröstfeber 18 april 1829.  

 

121 Farmors far Erik Ersson uppges vara föd i Nor 1754, men eftersom Nors födelsebok saknas 

för detta år, vet vi ingenting om hans föräldrar. År 1777 finns han med i Malöga i Eds första 

husförhörslängd och är då gift med Maria Simonsdotter. Med henne får han tre barn, 

Catharina (1780, död av uppkastning 1786), Stina (1786, död i mässling 1787) och Maria 

1788.  

Hustrun dör i lungsot 5 juli 1800, och Erik gifter 12 januari 1801 om sig med Stina Bengts-

dotter Broström men dör redan 22 december samma år i förkylning. I vigsel- och död-

böckerna uppges han vara gästgivare. 

 

122 Farmors mor Stina Bengtsdotter Broström föds 21 december 1763 på Borgviks bruk som 

dotter till mästersmeden Bengt Ersson Broström och hustrun Margareta Andersdotter. 

 Hon kommer med föräldrarna till Malögabacken 1779 och gifter sig där 12 januari 1801 med 

gästgivaren Erik Ersson. Äktenskapet blir dock kort, Erik dör i december samma år, och Stina 

och dottern Greta Cajsa bor kvar hos Stinas mor och äldste bror Lars. Efter dessas död står 

hon i husförhörslängden som självbrukare men hon dör redan 18 maj 1818 i lungsot vid 35 

års ålder. 

 

                                                           
9  Anders Larsson (HL 11)  är farfar till farmor Hilma Larsdotter  
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211 Morfars far Jan Bengtsson föds 17 september 1760 i Höjen som son till lantbrukaren Bengt 

Jansson och hustrun Elin Bengtsdotter. Från år 1777 tjänar han som dräng i Kållerud, Ås, Lilla 

Häggvik och Stora Häggvik. På det sistnämnda stället gifter han sig 14 november 1790 med 

dottern i gården, Kerstin Andersdotter. Senast 1796 flyttar de till Höjen och där blir Jan kvar 

tills han dör av ålderdom 15 juni 1848 efter att ha lämnat över gården till sonen Lars omkring 

1840. 

 Jan och Kerstin får sju barn: 

– Bengt (1792). Gifter sig i Kållerud och är bosatt först i Ängered och senare i Kållerud, där 

han bor till sin död i lungsot 1854. 

– Anders (född 14 juli 1796, död 10 januari 1797, qväfd af Modern) 

– Anders (född 29 oktober 1797). Flyttar 1815 som dräng till Ås och sedan till Borgvik. 

– Kajsa (1799). Gifter sig 1825 med soldaten Jan Jansson Högman på Höjens rote och får 

minst fem barn med honom. Hon dör i lungsot 1843. 

– Jonas (1803). Flyttar 1823 som dräng till brodern Bengt i Ängered och sedan till Norra 

Borgvik, där han senare blir nämndeman. 

– Lars (1806) 

– Maria (1810). Flyttar 1840 till Ängered där hon gifter sig med torparen Anders Carlsson, 

som kommer från Körsvik. De får tre barn, Christina (f 1841, d 1865), Lars (f 1844) och 

Gustaf (f 1846, d 1847). Anders dör 1847 i gikt, Maria bor kvar i Ängered, och två år 

senare gifter hon om sig med den 12 år yngre Jonas Andersson, som kommer från Borgvik. 

År 1861 flyttar Maria, Jonas, Christina och Lars till Höjen. Lars gifter sig 1875 med sin kusin 

Carolina Larsdotter, dotter till Lars Jansson (se 2 ovan) men dör 1877. Jonas och Maria dör 

först 1883 och 1889 och är då bosatta på Lyckan i Höjen hos Nils Gustaf (Berits farfar) och 

hans första hustru Carolina. 

 

212 Morfars mor Kerstin Andersdotter föds i april 1766 i Stora Häggvik som dotter till lant-

brukaren Anders Jönsson och hustrun Catharina Jansdotter och bor i stort sett kvar hemma 

tills hon gifter sig med Jan och så småningom flyttar till Höjen. Hon dör av ålderdom 

5 februari 1847. 

 

221 Mormors far Olof Larsson föds 25 januari 1784 i Kangerud som son till Lars Ersson och 

Inggärd Andersdotter. Han arbetar som dräng i Kållerud 1800-1803, hos Lars Jansson i 

Körsvik 1804-1809, varefter han flyttar tillbaka hem. Annandag jul 1811  gifter han sig med 

Stina Larsdotter och flyttar till Kållerud. 

 Olof och Stina fick 10 barn:  

– Lars 1812, flyttar till Kangerud 1837, gifter sig med Maria Lisa Jonasdotter från Körsvik 

– Maria 1815 

– Stina 1817, gifter sig 1838 med Anders Larsson i Kållerud 

– Cajsa 1820, Hilma Kristina Larsdotters mor, se Hilma Kristinas förfäder 2 

– Anna Maria 1823, gifter sig 1852 med Daniel Andersson, Karterud i Segerstad 

– Lovisa 1825, gifter sig 1858 med hemmansägaren Anders Andersson i Kållerud 
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– Märta Christina 1829 (dör vid 4 månaders ålder) 

– Anders 1830, gifter sig med Britta Lisa Mattisdotter från Segerstad, stannar kvar i Kållerud 

och blir nämndeman 

– Olof Fredrik 1834 (dör vid 6 månaders ålder) 

– Johannes 1835, flyttar 1868 som hemmansägare till Körsvik, gifter sig med Kristina 

Eriksdotter från Nedre Åshammar i Grums 

 Olof själv dör i en magsjukdom 24 februari 1839. 

 

222 Mormors mor Stina Larsdotter föds 12 april 1791 i Kållerud som dotter till Lars Olsson och 

Margareta Olsdotter. Hon bor kvar hemma tills hon gifter sig med Olof Larsson. 

 Efter dennes död bor hon kvar i Kållerud med Cajsa och de tre yngsta barnen. 1856 flyttar 

hon in hos sonen Anders och stannar där till sin död av ålderdom 30 oktober 1869. 

 

1111 Farfars farfar Lars Jonsson påträffas i Eds första husförhörslängd år 1777, då han är bosatt i 

Malöga, gift och med sonen Bengt och själv uppges vara född 1729. Han drunknar 14 januari 

1779, och i dödbokens kolumn för begravningsdatum finns bara den korta men talande 

anteckningen fans aldrig igen.  

 

1112 Farfars farmor Brita Bengtsdotter påträffas också i Eds första husförhörslängd år 1777. Där 

uppges hon vara född i Ed 1733 men har inte påträffats i födelseboken för detta år.  

 Efter Lars Jonssons död gifter hon 26 december 1780 om sig med den 15 år yngre drängen 

Olof Simonsson och flyttar med honom och sonen Bengt till Väsby i Grums, där Olof övertar 

sin föräldragård. Brita och Olof får inga barn, och hon avlider i diarré 16 april 1809 och Olof i 

feber åtta dagar senare. I bouppteckningen efter makarna (som visar ett överskott på 2 075 

riksdaler Banco) framgår att Britas föräldrar ägde jord i Malöga. 

 

1121 Farfars morfar Anders Rudfelt påträffas i Botilsäters första husförhörslängd på torpet Rudnäs 

(där han anges vara född 1700 eller 1709) och i födelseboken för dotterns och en annans 

dotters födelse. Alla tre notiserna är svårlästa, men hans svårtydda efternamn tyder på att 

han är eller har varit soldat. Han kan dock inte lokaliseras i mönsterrullan.  

 

1122 Farfars mormor Karin Persdotter påträffas också i Botilsäters första husförhörslängd och i 

födelseboken. I husförhörslängden uppges hon vara född 1709, men på nästa uppslag står 

det 1730, vilket med hänsyn både till Maria och hennes yngre systrar (den snaste född 1770) 

verkar sannolikare. Hennes förnamn är svårläst.  
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1221 Farmors morfar Bengt Ersson Broström föds 22 mars 1722 på Älvbro bruk i Varnum som son 

till mästersmeden Erik Bengtsson Berg och hustrun Lisa Jönsdotter. Senast 1749 är han 

mästersmed vid norra hammaren i Borgvik och är kvar där åtminstone till 1765. År 1779 

dyker han upp i Malögabacken i Ed och är då hammarsmedsålderman. Var han varit tiden 

däremellan är ännu oklart. Hammarsmedsåldermän utnämndes av Bergstinget (den domstol 

som handlade mål som rörde gruvor, hyttor och bruk) bland skickliga hammarsmeder, och de 

hade till uppgift att övervaka smidet i sitt distrikt (det fanns antagligen 3–4 åldermansdistrikt 

i Värmland och Dalsland), godkänna prov för dem som ville bli mästare eller mästersven samt 

vara bisittare i Bergstinget. 

  Han gifter sig med Margareta Andersdotter i december 1749 och får med henne elva barn 

– Lisa, född 16 augusti 1750 på Borgviks bruk, död i Malöga 15 augusti 1803 och kallas då 

fattiga enkan 

– Erik, född 22 november 1751 på Borgviks bruk, död 20 december 1825 i Ör, sägs då vara 

utfattig. 

– Margareta, född 26 november 1753 på Borgviks bruk. Gift med Erik Olofsson, mjölnare i 

Kvarntorp, Ed. 

– Anders, född 11 mars 1755 på Borgviks bruk, mästare bl a på Gustafsfors bruk i Dalsland, 

död i Långserud 13 april 1829 

– Stina, född 1 november 1756 på Borgviks bruk, död där 26 april 1758. 

– Johan, född 17 september 1758 på Borgviks bruk, mästare bl a på Forsbacka och Gustafs-

fors bruk i Dalsland och ålderman, död 23 september 1820 på Svaneholms bruk i Svan-

skog. 

– Lars född 4 maj 1760 på Borgviks bruk, lantbrukare och gästgivare i Malöga, död där 

11 juni 1810, efterlämnande änkan Cajsa Nilsdotter och fem omyndiga barn. 

– Bengt, född 30 december 1761 på Borgviks bruk, död där 9 augusti 1764. 

– Stina, född 21 december 1763 på Borgviks bruk. 

– Bengt, född ca 1767, lantbrukare i Malögabacken där han dör av frossfeber 1829. 1826 

fick han böta 20 riksdaler Banco för brännvinsförsäljning på helgdag. Hans son Bengt gifter 

sig 1822 med Bengt Larssons (se 111) dotter Cajsa Bengtsdotter 

– Maria, född 16 januari 1774 och död av rödsot i Malöga 2 augusti 1783. 

  Bengt Ersson Broström själv dör 20 mars 1783 i förkylningsfeber.  

 

1222 Farmors mormor Margareta Andersdotter föds 25 oktober 1730 på Borgviks bruk som 

dotter till mjölnaren där Anders Olofsson och hustrun Margareta Jonsdotter. Efter makens 

död, bor hon kvar i Malögabacken tills hon dör av ålderdomsbräcklighet 2 december 1807. 

 

2111 Morfars farfar Bengt Jansson föds 1723 enligt husförhörslängden, osäkert var. Han gifter sig 

med Elin, antagligen 23 oktober 1748, och är då dräng i Körsvik. Han är bosatt i Höjen, 

åtminstone från 1755, och finns där i Eds första husförhörslängd, då han dör 3 juni 1781 av 

styng. 
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 Han och Elin har minst två barn: Bengt (1755) och Jan (1760). 

 

2112 Morfars farmor Elin Bengtsdotter föds enligt husförhörslängden 1725 i Ed, och födelseboken 

saknas för detta år. Vid giftermålet är hon bosatt i Malöga. Efter makens död bor hon kvar i 

Höjen hos sonen Bengt, och där dör hon 26 januari 1803 av ålderdomssvårigheter och sägs 

då vara fattig.  

 

2121 Morfars morfar Anders Jönsson föds enligt husförhörslängden i Ed år 1724, oklart var. När 

han 22 oktober 1749 gifter sig med Catharina är han bosatt i Stora Häggvik, och där bor han 

också i Eds första husförhörslängd 1777 som brukare. Han lämnar över gården till sonen Sven 

omkring 1788 men bor kvar där till sin död av ålderdomsbräcklighet 28 oktober 1810. 

Anders och Catharina har minst åtta barn 

– Stina 1750 

– Brita 1753 

– Jöns 1756 (olykligen förquäfd samma år) 

– Sven 1757 

– Johan (Jan) 1760 

– Nils 1764 

– Kerstin 1766 

– Ingebor 1770 

 

2122 Morfars mormor Catharina Jansdotter föds 27 mars 1729 i Kållerud som dotter till Johan 

Christopherson och Brita Svensdotter. Vid giftermålet bor hon fortfarande i Kållerud. Hon dör 

16 augusti 1783 i det årets stora rödsotsepidemi. 

 

2211 Mormors farfar Lars Ersson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är då bosatt i 

Kållerud, gift med Inggärd Andersdotter. Han uppges vara född i Ed 1747, och den enda 

passande noteringen i dopboken placerar honom som son till Erik Olsson och Marta i 

Kållerud. 

 1780 flyttar familjen till Kangerud och där blir Lars kvar tills han dör av ålderdom 

29 november 1822. 

 

2212 Mormors farmor Inggärd Andersdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 och är 

då gift med Lars Ersson i Kållerud. Hon uppges vara född i Ed 1749, och den sannolikaste 

noteringen i dopboken skulle vara att föräldrarna är Anders Jansson och Stina i Ås. Barnets 

namn anges där till Ingial, men det finns andra exempel på att på att Ingial  varit en 

alternativform till Inggärd.  
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Hon överlever sin make med åtta dagar och dör, likaså av ålderdom, dagen efter makens 

begravning. 

 

2221 Mormors morfar Lars Olsson återfinns första gången 1778 som dräng i Malöga, bl a hos Nils 

Jansson (121). Han uppges vara född i Ed 1760, och den enda passande födseln i dopboken är 

22/3 och då skulle föräldrarna var Olof Bengtsson och Stina Olsdotter. 

Lars Olsson flyttar som dräng tlli Körsvik 1783, till Höjen 1784 och till Kållerud 1785. Där 

gifter han sig 1786 med Margareta Olsdotter från Stora Häggvik, och de får barnen Anders 

(1789), Stina (1791), Annika (1793) och Maria (1796).  

Lämnar över gården till Anders 1820 och lever vidare i Kållerud, där han dör av ålderdom 

20 januari 1840. 

 

2222 Mormors mormor Margareta Olsdotter föds 5 januari 1765 i Stora Häggvik som dotter till 

häradsdomaren Olof Olsson och Annika Andersdotter. Hon bor kvar hos sin äldre bror Nils, 

sedan föräldrarna avlidit men flyttar 1786 till Kållerud när hon gifter sig med Lars Olsson. Hon 

dör före maken, av en bröstsjukdom 8 april 1838. 

 

12211 Farmors morfars far Erik Bengtsson Berg föds 1685, är mästersmed vid Älvbro bruk i 

Varnum, antagligen 1715–1735, därefter vid Borgviks norra hammare. Dör där av ålders-

domskrämpor 30 maj 1762.  

 Har fem barn: 

– Jöns, född 20 november 1715, mästersmed i Borgvik, död 15 februari 1750 

– Anders, född 29 september 1717, hammarsmedsmästare i Borgvik, uppges död i Bada, 

Fryksände 25 februari 1787 

– Maria, född 26 februari 1720, gift med Johan Tinglöf, Nygård, Varnum, död där april 1777 

– Bengt 

– Elisabet, född 15 juli 1724 

 

12212 Farmors morfars mor Elisabet (Lisa) Jönsdotter föds 1690. Hon bör ha dött mellan 1750 och 

1757, men i övrigt är ingenting känt om henne. I en släktutredning på Internet kallas hon 

Svensdotter i st f Jönsdotter. 

 

12221 Farmors mormors far Anders Olofsson föds omkring 1692 och är mjölnare vid Borgviks bruk, 

där han drunknar 30 mars 1740 
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12222 Farmors mormors mor Margareta Jonsdotter föds 1700. 1761–1763 bor hon på Borgviks 

bruk hos dottern Margareta och svärsonen Bengt Broström, men hennes vidare öden är 

okända. 

 

21221 Morfars mormors far Johan Christopherson är enligt åldersuppgiften i dödboken född 

omkring 1678. Han gifter sig med Brita 28 december 1715 och är då bosatt i Kållerud, där han 

bor kvar till sin död av ålderdomssjukdomar 25 november 1758. 

 Han och Brita har minst fem barn 

– Catharina, 1720, som måste ha dött före 1729  

– Britta 1726  

– Catharina 1729  

– Christopher 1732  

– Karin 1735 

 

21222 Morfars mormors mor Brita Svensdotter är bara känd från vigselboken och barnens 

födelser. Vid giftermålet var hon bosatt i Östra Segmon. 

 

22111 Mormors farfars far Erik Olsson är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

sonens födelse, där han och hustrun uppges bo I Kållerud 

 

22112 Mormors farfars mor Marta är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

sonens födelse. där hon och maken uppges bo I Kållerud. I 1777 års husförhörslängd finns i 

Kållerud en Marta Eskilsdotter (född 1724), som där är gift med den åtta år yngre Anders 

Jonsson. Det skulle möjligen kunna vara "vår" Marta. 

 

22121 Mormors farmors far Anders Jansson är bara känd från den förmodade uppgiften i dop-

boken om dotterns födelse, där han och hustrun uppges bo I Ås 

 

22122 Mormors farmors mor Stina är bara känd från den förmodade uppgiften i dopboken om 

dotterns födelse. där hon och maken uppges bo I Ås. I 1777 års husförhörslängd finns i Ås en 

änka Stina Jonsdotter, född 1719, med hemmavarande barn, födda 1751–1758, vilkas far 

hette Anders. Det skulle mycket väl kunna vara "vår" Stina, som i så fall dör 1790. 

 

22211 Mormors morfars far Olof Bengtsson är bara känd från den förmodade uppgiften i dop-

boken om sonens födelse. Uppgiften om var han och hustrun bodde är svårtydd, men kan 
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möjligen vara Kållerud, och i så fall kan han vara den Olof Bengtsson, som dör där av 

magsjuka 1773 och då anges vara 42 år. 

 

22212 Mormors morfars mor Stina Olsdotter är bara känd från den förmodade uppgiften i dop-

boken om sonens födelse. Hennes namn är ditskrivet efteråt. 

 

22221 Mormors mormors far Olof Olsson återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777, där han är 

bosatt i Stora Häggvik och har titeln häradsdomare (vid denna tid en hederstitel, som 

brukade ges till den äldste nämndemannen). Han uppges där vara född i Ed 1718, men han 

går inte att identifiera i dopboken för detta år. 

Han dör i magsjuka 8 september 1786. 

 

22222 Mormors mormors mor Annika Andersdotter återfinns i Eds första husförhörslängd år 1777 

där hon är gift med Olof Olsson i Stora Häggvik. Hon uppges där vara född 1723, men det 

framgår inte var. I Eds dopbok finns för övrigt detta år inte kvar. 

 Hon dör i uppkastning 17 april 1783. 
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Mormor Augusta Maria Seger och hennes förfäder 

 

Augusta Maria föds 20 september 1866 i torpet Villan i Segmon som dotter till soldaten Johannes 

Olfsson Seger och hans hustru Cajsa Nilsdotter. Hon flyttar med familjen till Berget i Körsvik 1889 och 

gifter sig 1892 med Edvin Bengtsson och dör också där 10 december 1904. 
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1 Fadern Johannes Olofsson Seger föds 23 mars 1837 på torpet Sävebråten i Eds socken 

som son till torparen Olof Nilsson och hans hustru Cathrina Nilsdotter och flyttar tre år 

senare med familjen till torpet Humledalen. Han flyttar hemifrån vid sjutton års ålder och 

tjänar som dräng på torpet Anneberg under Ekholmen, på Ekholmens gård, på Brunstad, 

hos gästgivaren Anders Gustaf Jansson i Malöga, gör beväringstjänst och antages 31 

oktober 1859 som soldat på rote nr 51 (Västra Segmon) och bosätter sig på torpet Villan10 

i Segmon. Enligt mönsterrullan är han 5’ 10” (173 cm) lång. Två år senare gifter han sig 

med Cajsa Nilsdotter. År 1878 finns en anteckning att han fått attest till anställning vid 

järnvägen, men han står kvar som soldat till 29 november 1889, då han övertar Berget i 

Körsvik och flyttar dit. Han avlider dock bara drygt ett år senare, 6 januari 1891. 

Johannes och Cajsa har tre barn 

– Axel Emil, född 1862, död i påssjuka 1869 

– Augusta Maria, född 1866 

– Anders Gustaf, född 1876 

 

2 Modern Cajsa Nilsdotter föds 17 april 1837 på torpet Värhult som dotter till torparen Nils 

Olofsson och hans hustru Brita Andersdotter. Hon tar 1855 plats som piga i Draksön i 

Grums, varifrån hon 1859 återvänder till föräldrarna, som nu bor i Mörtkärn11 och gifter 

sig med Johannes 1861 och flyttar till Villan. 

 Efter makens död bor hon kvar på Berget i Körsvik, tills hon 1916 flyttar med sonen 

Anders’ familj till Wilhelmsberg i Malöga och dör där 5 mars 1918. 

 

11 Farfar Olof Nilsson föds 6 juli 1804 i torpet Mellerud i Gillberga som son till torparen Nils 

Olsson och hans hustru Marit Persdotter. Han flyttar med föräldrarna till Humledalen i Ed 

och stannat där tills han blir 22 år. Sedan tjänar han dräng, först ett år på Östra Segmon, 

sedan två år hos häradshövding Olivecrona i Västbro i Värmlandsbro, sedan åter ett år i 

Östra Segmon, inna han återvänder till Humledalen, där han 26 december 1830 gifter sig 

med Cathrina. Efter ett kort gästspel som dräng på Östra Sävelskog blir han 1831 torpare 

på torpet Hägnet under Uppsala i Ed. 1836 blir han torpare på Sävebråten under Östra 

Segmon, och 1840 tar han över torpet Humledalen under Västra Segmon efter sin yngre 

bror Jonas och där avlider han i kolik 10 augusti 1847. 

 Olof och Cathrina har minst sju barn 

– Nils (1830) förmanas (oklart för vad) 1848, och flyttar 1851 till Jonsbol, där han blir 

fältjägare med soldatnamnet Boquist. Soldatkarriären blir inte så långvarig, inom 

några år betecknas han som lösdrivare, och 27 januari 1858 tar han ut flyttningsbetyg 

                                                           
10  Som nu ligger inkilat mellan körbanorna i vägkrysset mellan E18 och E45 

11  I Eds husförhörslängder finns både Mörtkärn och Mörkärr. Mörtkärn ligger i Segoltan, 1 km norr om bad-
platsen vid Sävsjön, och är alltså inte detsamma som Mörkärr, som ligger öster om Eds kyrka på vägen till 
Ängered. På vägvisarskylten där stod det länge Mörtkärr, men det är nu ändrat till det riktiga Mörkärr. 
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och flyttar till Segerstad med hustrun Christina och tre barn. Redan 7 maj samma år 

kommer han dock tillbaka (nu också med ett fjärde barn) och bosätter sig i Värhult, 

flyttar till Sågerud under Valnäs för att 1862 flytta (med också ett femte barn) till 

Säter i Alsters socken som torpare och dagkarl. Där dör hustrun 1866 och Olof flyttar 

med barnen till Södra Forsnäs, där han 1868 låter kyrktaga pigan Lisa Pettersdotter i 

Säter som hustru, antagligen för att legitimera hennes nyfödde son. I början av 1870-

talet upplöses familjen, de äldsta barnen flyttar ut, yngsta dottern hamnar på 

barnhem och yngste sonen blir fattighjon. Nils själv hamnar 1873 på listan över 

personer med okänd hemvist, men 1875 dyker han upp igen, gifter sig 1876 med sin 

Lisa och flyttar med henne till Haga i Karlstad med ett styvbarn och den legitimerade 

sonen, där spåren än så länge försvinner. 

– Jonas (1832) tjänar ett år som dräng i Östra Sävelskog, hamnar på lasarettet 1849, har 

drängtjänster i Borgvik på Johannesdal under Måserud och på Bjurtan, innan han 

1855 återvänder till Ed, där spåren just nu försvinner. 

– Anna Cajsa (1834) börjar 1852 en lång rad pigtjänster, först i Ängtorp i Grums, Ås 

1854, hem till familjen 1856, Ås 1861, Västra Segmon 1862, Ås 1864, Uddersrud 1867, 

Körsvik 1868, Västra Segmon 1869, Skogstorp under Upsala 1875, och Västra Segmon 

1877 tills hon 1880 flyttar till Södervik i Torsrud i Borgvik och gifter sig med soldaten 

Olof Nilsson Thor, som blivit änkling två år tidigare. Där dör hon 7 februari 1909, året 

före maken. 

– Johannes (1837) 

– Gustaf (1840) flyttar till Malöga redan 1855 och sedan till Sanna utanför Karlstad 

1857. Flyttar vidare till Utlerud i Nor 1860 och till Olsäter i Nor. I Utlerud träffar han 

Maja Gustava Andersdotter, som han gifter sig med (och kommer att få tio barn med) 

och flyttar tillbaka till Ed 1863 som soldat i Uddersrud, blir befordrad till korpral i 

början av 1880-talet och dör där av lungsot 1893 

– Anton (1843) blir dräng i Humledalen 1860, vid Ekholmens gård 1862, bor hos brodern 

Johannes 1865 tills han 1874 flyttar till Norrala i Hälsingland 1874, där spåren inte 

följts längre. 

– Olof Petter (1847) blir dräng på torpet Rosenlund under Rosendal 1862 och flyttar till 

Bjurtan i Borgvik 1863. 1868 hamnar han på listan över Borgviks lösdrivare. Han gifter 

sig 6/2 1876 med Johanna Eriksdotter i Backa i Gillberga, men först när han i 

november samma år flyttar till Söderhamn lämnar han lösdrivarlistan i Borgvik. På den 

nya orten föds hans och Johannas son Axel Wilhelm, och sedan har spåren inte följts 

längre. 

 

12 Farmor Cathrina Nilsdotter föds 21 december 1805 på torpet Hultet under Stömne i 

Stavnäs socken som dotter till torparen Nils Andersson och hans hustru Karin 

Christiansdotter. När hon är nio år flyttar familjen till torpet Västra Höjden under 

Hällsbäck i Gillberga. I utflyttningsboken kan vi se att föräldrarna bruka nådemedlen 

ordentligt och äro välfrägdade samt att Cathrina (och hennes två äldre syskon) haft 

kopporna. Hon bor kvar hos föräldrarna tills hon är 16 år och då börjar hon tjäna piga på 

ett antal gårdar i Gillberga, Edeviken 1821, Lofterud 1822, Aspsäter 1823, Skog 1825, 

Aspsäter igen 1826, innan hon 1827 flyttar till Remmenetorp i Värmlandsbro som piga hos 
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det nygifta paret löjtnant C R M Reutersköld och Anna Lisa von Kothen och året därpå 

flyttar med dem till Åstenskog i Långserud. Tyvärr får fru von Kothen ett dödfött 

tvillingpojkepar och avlider själv 1828, varefter hushållet upplöses. Cathrina återvänder då 

till Bro, nu till Västbro, där hon träffar Olof och flyttar till Ed. 

 Fyra år efter Olofs död gifter hon om sig med drängen Johannes Larsson från Mörtkärn. 

De bor kvar i Humledalen till 1856, då de tar över torpet Skogstorp för att 1860 bli inhyses 

i Snuterud, där de betecknas som fattighjon. Johannes är sjuklig och avlider 1865, medan 

Cathrina avlider 6 december 1867. 

 

21 Morfar Nils Olsson (Olofsson) föds 4 maj 1796 i Snuterud i Eds socken som son till Olof 

Andersson och hans hustru Maria Nilsdotter. Fadern dör när Nils är nio år, och han bor 

kvar hos sin mor, när hon så småningom flyttar, först till Jonsbol och sedan 1816 utfattig 

till Valåsen. I Valåsen arbetar Nils som dräng ett år men flyttar med systern Cajsa till 

Västra Segmon där de arbetar som dräng och piga, och 1818 flyttar de båda till Sannerud 

under Björnö i Gillberga, men Nils återvänder redan samma år till Starketjärn i Ed för att 

1822 flytta till Fjäll och 1823 till Stubbetjärn, där han återförenas med modern. Fyra år 

senare flyttar de till Värhult, där Nils efter något år blir torpare och 26 december 1828 

gifter sig med Brita Andersdotter. Efter många år i Värhult flyttar familjen 1856 till torpet 

Mörtkärn. I början av 1860-talet säges Nils vara bräcklig och lämnar över torpet till sonen 

Olof. Denne flyttar till Grums 1875, men Nils och Brita bor kvar som fattighjon, tills Nils 

dör 19 oktober 1881. 

 Nils och Brita har minst sju barn:  

– Olof eller Olle (1830) bor kvar hos familjen, gifter sig 1864 med Brita Lisa Svensdotter 

från Bro och tar över gården efter fadern. 1875 flyttar han över som hemmansägare i 

Björnevål i Grums där han bor kvar tills han avlider 14 september 1912, året efter 

hustrun. I slutet at 1880-talet antecknas att Olof är baptist, och hans yngsta barn 

konfirmeras inte. Ett av dem, Karl Johan Viktor, får dock konfirmationsundervisning i 

30-årsåldern. 

– Stina Maria (1832) bor kvar hemma tills hon 1859 gifter sig med drängen Anders 

Olsson, (som tar värvning som fältjägare med namnet Sundström) och bosätter sig på 

torpet Nytorp. 1874 flyttar de båda med sex barn till ett torp ägt av Edsvalla Bolag i 

Svinebergssätern i Sunne och där blir de kvar. Stina Maria avlider 16 april 1918, året 

före maken 

– Anders (1834) bor kvar hemma tills han 1863 gifter sig med Christina Andersdotter 

från Uppsala i Ed och 1867 flyttar till Johannisdal i Måserud i Borgvik. 1881 flyttar de 

tillbaka till Stora Häggvik i Ed med sin dotter Augusta Maria. Christina dör 1889, och 

Anders bor kvar med dottern, som 1902 gifter sig med f d soldaten på Höjens rote 

Fredrik Ferdinand Höjman. Anders bor kvar med dem tills han dör 1918. 

– Cajsa (1837). 

– Anna (1840) bor kvar hemma tills hon 1863 gifter sig med August Olsson och flyttar till 

torpet Bjurkärn under Östra Segmon. 1869 flyttar de över till Draksön i Grums, och 

1883 flyttar de med sina åtta barn vidare till Amerika. 
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– Gustaf (1842, död 1849). 

– Augusta (1845) bor kvar hemma tills hon 1866 gifter sig med torpets dräng Jan Gustaf 

Olsson och flyttar året efter till Grums socken, där de kommer att bo på många 

adresser: Åsen 1866, Stockåker 1875, Övre Åshammar 1885, Åsmunderud 1890, 

Flokerudstorp 1895, Portilla 1897 och Vålängen 1898, medan Jan Gustafs titel 

successivt ändras från statdräng via torpare till arrendator. 1903 flyttar man till 

Bofasterud i Grava socken och där avlider Augusta 1921, fyra år före maken.  

 

22 Mormor Brita Andersdotter föds 2 oktober 1802 i Valneviken i Eds socken som dotter till 

Anders Jansson och Stina Olsdotter och flyttar 1807 med familjen till Ånäs. 1819 börjar 

hon tjäna som piga, ett år i Valneviken, ett år hemma i Ånäs, två år i Hasselbacka i 

Värmlandsbro, åter ett år hemma i Ånäs, ett år på Valnäs gård, två år på Östra Segmon, 

återigen ett år hemma i Ånäs, varefter hon gifter sig och flyttar till Värhult. 

 Efter makens död bor hon kvar i Mörtkärn och dör där av ålderdom 29 november 1892 

 

111 Farfars far Nils Olsson föds 28 januari 1774 i Boda by i Boda socken som son till Olof 

Olofsson och Brita Nilsdotter. Han flyttar hemifrån som dräng redan vid 13 års ålder och 

tjänar i Boda by, i Strand (Brunskog), Bodatorp, Björkenås, Grimstad, och Vinterstad 

(Brunskog, där han också träffar Marit Persdotter), innan han år 1800 flyttar till Björnö i 

Gillberga, i början som dräng, sedan som torpare först 1803 på torpet Måsängen (då han 

gifter sig med Marit) och sedan på torpet Mellerud. 1809 flyttar han till torpet Humle-

dalen i Ed, och där blir han kvar livet ut. I början av 1820-talet anges han vara sjuklig, och 

tio år senare är både han och hustrun bräcklige och fattige, och då övertar sonen Jonas 

skötseln av torpet, ända tills han flyttar och ersätts av brodern Olof. Nils dör av ålderdom 

24 september 1846, följd av hustrun tre år senare. 

 Nils och Marit har minst fyra barn: Olof 1804, Jonas 1808, Maria 1811 (död 1812) och 

Maria 1814 (död samma år) 

 

112 Farfars mor Marit Persdotter föds 25/5 1775 i Svartån i Östra Takene i Brunskog som 

dotter till torparmågen Per Mattsson och Brita Jonsdotter. Hon börjar tjäna som piga vid 

16 års ålder och påträffas 1798 i Skog i Brunskog. Därifrån flyttar hom 1799 till Vinterstad 

och därifrån 1800 ända bort till Vagge i Ny socken ovanför Arvika. Därifrån flyttar hon till 

Gillberga 1802 och gifter sig med Nils. Efter makens död bor hon kvar på Humledalen tills 

även hon dör 13 december 1849 av ålderdom. 

 

121 Farmors far Nils Andersson föds i Tångberg i Stavnäs 17 november 1773 som son till 

Anders Olsson och Anna Ersdotter och bor kvar där tills han är 20 år. Några år senare 

dyker han upp som dräng i Älvvik i Gillberga och flyttar 1798 till Speke där han gifter sig 
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med Karin Christiansdotter. 1803 återvänder familjen (nu utökad med två barn) till 

Stavnäs, där Nils blir torpare på Hultet under Stömne. Elva år senare återvänder man till 

Gillberga, där Nils blir torpare i Västra Höjden under Hällsbäck, men därifrån försvinner 

han 1825 och återfinns några år senare som inhyses i Närbyn och sedan flyttar de runt i 

socknen, blir understödshjon och 1846 flyttar de åt olika håll, Nils till prästgården och 

Karin till Kik. I prästgården dör Nils också den 12 september 1854. 

 Nils och Karin har åtminstone sex barn, Anders (1800), Anna (1803), Cathrina (1805), 

Maria (1808), Cajsa (1811) och Olof (1815) 

 

122 Farmors mor Karin Christiansdotter föds enligt husförhörslängderna 7 oktober 1773, 

(osäkert var) som dotter till Christian Nilsson och Cathrina Jonsdotter. År 1792 bor hon 

med föräldrarna och en äldre bror i Speke, och där gifter hon sig alltså med Nils. 

 I början av 1820-talet omtalas hon som sjuklig, och hon dör i Kik 17 november 1849. 

 

211 Morfars far Olov Andersson föds 10 juli 1759 i Östra Sävelskog som son till Anders 

Jonsson och Margreta Svensdotter. Han bor kvar hemma tills han 26 december 1788 

gifter sig med Maria och flyttar till Snuterud och där bor han tills han 28 mars 1805 avlider 

i kallbrand. 

 Olov och Maria har minst sex barn: Jonas 1789, Erik 1790, Anders 1793, Nils 1796, Cajsa 

1798, Margareta 1801 och Lisa 1804. 

 

212 Morfars mor Maria Nilsdotter föds 1763 (osäkert var – senare husförhörslängder uppger 

Eds socken, men hon har inte påträffats i födelseboken där) som dotter till torparsonen 

Nils Nilsson och Lisken Andersdotter och påträffas första gången i Eds första husförhörs-

längd 1771 när hon bor med farföräldrar, föräldrar och syskon (bland dem tvillingbrodern 

Erik) i torpet Värhult. År 1784 flyttar hon hemifrån som piga, antagligen till Västra 

Skruvserud i Kila socken. I alla fall återvänder hon 1788 och gifter sig med Olov. 

 Efter Olovs död bor Maria kvar i Snuterud, tills hon 1809 flyttar till Jonsbol. 1816 flyttar 

hon igen, nu till Valåsen där hon betecknas som utfattig. År 1823 flyttar hon till Stubbe-

kärn, där sonen Anders är brukare och fyra år senare tillbaka till Värhult, där sonen Nils nu 

är torpare och Maria blir rotehjon. Här dör hon 7 september 1831 i Gast feber. 

 

221 Mormors far Anders Jansson föds 3 maj 1771 i Stubbekärn som son till Jan Andersson och 

Brita Nilsdotter. Han har från början en tvillingbror Lars, som dock dör i magsjuka året 

därpå. Efter föräldrarnas död är Anders kvar som dräng men gifter sig 1796 med Brita och 

flyttar till Valneviken. Familjen flyttar över till Ånäs 1806 och där bor Anders kvar till sin 
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död i bröstfeber 24 februari 1825. Ett år tidigare finns en anteckning i husförhörslängden 

att han fått Nya Testamentet. 

 Anders och Stina får minst åtta barn: Jan 1797, Olof 1800, Britta 1802, Anna 1805, Jonas 

1810, Anders 1813, Cajsa 1815 och Maria 1819. 

 

222 Mormors mor Stina Olsdotter föds 25 januari 1772 i Valneviken som dotter till Olof 

Persson och Brita Thomædotter. Hon flyttar till Körsvik 1795 som piga hos Christopher 

Jonsson men återvänder året därpå och gifter sig med Anders. 

 Efter makens död bor hon kvar i Ånäs till sin död i håll och styng (lunginflammation) 

29 januari 1838. Sonen Olof tar ganska snart över gården och under sina sista år är Stina 

fattighjon.  

 

1111 Farfars farfar Olof Olofsson föds 27 januari 1745 i Smådal i Brunskog som son till Olof 

Henriksson och Carin Danielsdotter. 1759 bor han hemma hos föräldrarna i Gunnarsby-

torp, men 26 december 1769 gifter han sig och flyttar till Boda by i Boda. Han återvänder 

med hustrun till Gunnarsbytorp 1779, då fadern dör, men återvänder snart därefter till 

Boda, där han efter hustruns död bor ensam med barnen fram till 1794, då han ensam 

flyttar till Nors socken. Hans vidare öden är hittills okända. 

 Olof och Britta har minst tre barn, Nils 1774, Maria 1777 och Anna 1783. 

 

1112 Farfars farmor Britta Nilsdotter föds 24 maj 1740 i Lerboda i Boda som dotter till Nils 

Olofsson och Marit Svensdotter. När hon gifter sig är hon piga på Boda gård. Hon dör efter 

återflyttningen till Boda redan 5 december 1784 av vattusot. 

 

1121 Farfars morfar Per Mattsson föds 9 januari 1748 i Ingeby i Västra Ämtervik som son till 

Mattes Jonsson och Britta Olsdotter. Han kommer till sin blivande svärfader Jon Nilsson 

som dräng 1772 eller 1773 och gifter sig 26 december 1774 med Britta. Han tar över efter 

svärfadens död och familjen bor kvar i Svartån till 1794, då de flyttar till Skog där de snart 

betecknas som inhyses. Han insjuknar 29 juni 1814 och avlider dagen därpå av slag. 

 Per och Brita har minst sex barn, Marit 1775, Britta 1777 (död 26 juli 1783 i rödsot), Nils 

1780, Per 1783 (död 28juli 1783 i rödsot, två dagar efter systern), Per 1785 och Brita 1788. 

 

1122 Farfars mormor Britta Jonsdotter föds 21 oktober 1744 i Svartån i Östra Takene i Brun-

skog som dotter till Jon Nilsson och Marit Bengtsdotter. Hon lämnar föräldrahemmet 

1760, sannolikt för att tjäna som piga någon annanstans, men återvänder 1765 och gifter 

sig med drängen Per. Efter makens död bor hon kvar i Skog som rotehjon tillsammans 
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med dottern Britta, som anses ´mindre vetande och inte har tillgång till nattvarden. Britta 

Jonsdotter dör enligt husförhörslängden 26 maj 1821 men har inte påträffats i dödboken. 

 

1211 Farmors farfar Anders Olsson föds 31 december 1730 i Dottevik i Arvika landsförsamling 

som son till korpralen Olof Dottman och Kerstin Andersdotter. Där påträffas han också 

1760 i den första bevarade husförhörslängden med hustru och son. År 1770 flyttar 

familjen till Tångberg i Stavnäs, där Anders bor kvar till sin död i gikt 9 juli 1791. 

 Han och Anna får fem pojkar, Olof 1757, Per 1761, Erik 1766, Anders 1770 och Nils 1773. 

 

1212 Farmors farmor Anna Ersdotter påträffas första gången i Dottevik år 1760, och enligt 

husförhörslängderna är hon född i Stavnäs 1732 eller 1733. Efter makens död bor hon 

kvar i Tångberg hos sonen Olof och dör av ålderdom 16 november 1808. 

 

1221 Farmors morfar Christian Nilsson föds enligt husförhörslängden 1740, okänt var. Han 

påträffas första gången 1792 i Gillbergas husförhörslängd, då han bor med hustru och två 

barn (Olof 1769 och Karin 1773) i Speke. Han avlider omkring 1801 men har inte på-

träffats i begravningsboken. 

 Varken Christian, Cathrin, Olof eller Karin har påträffats i Gillbergas födelsebok, så 

familjen har antagligen flyttat in i Gillberga från någon annan socken mellan 1773 och 

1792, 

 

1222 Farmors mormor Cathrin Jonsdotter föds enligt husförhörslängden 1735, okänt var. Hon 

påträffas första gången 1792 i Gillbergas husförhörslängd, då hon bor med make och två 

barn i Speke. Hon avlider 30 mars 1795 i feber. 

 

2111 Morfars farfar Anders Jonsson föds 16 oktober 1737 i Sävelskog. I födelseboken om-

nämns föräldrarna bara med förnamnen Jonas och Margreta. När han 28 oktober 1758 

gifter sig med Margreta (som då kallas piga) är han dräng från Sävelskog. I Eds första 

bevarade husförhörslängd 1777 är han bosatt i Östra Sävelskog med hustru och sex barn. 

Efter hustruns död gifter han 26 december 1789 om sig med familjens piga Lisa 

Andersdotter, men han dör 4 december 1795 av förkylningsfeber. 

 Anders och Margreta har tillsammans sex barn: Olov 1759, Margreta 1763, Swen 1766, 

Annika 1769, Jonas 1774 och Anders 1777 
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2112 Morfars farmor Margreta Swensdotter är enligt husförhörslängden född 1736. Det finns 

en notis i födelseboken, som skulle kunna passa in på henne, och då skulle hon vara född i 

Snuterud 16 januari 1736. Hon avlider 2 juni 1798 i huvudvärk och bröstfeber.  

 

2121 Morfars morfar Nils Nilsson föds på torpet Värhult på eller strax före 22 maj 1738 (den 

dag han döps), som son till framlidne mågen där, Nils Knutsson, och Ingri Nilsdotter. I den 

första husförhörslängden för Ed år 1777 bor han i Värhult med hustru och sex barn. I 

längden anges han vara son till Olof Nilsson och Ingrid Nilsdotter, som också bor där, men 

som dopboken och namnen visar är Olof Nilsson hans styvfar. Nils gifter sig med Lisken 

26 december 1761 och bor kvar på Värhult till sin död av håll och styng (lung-

inflammation) 3 juni 1805. 

 Nils och Lisken har minst sex barn: Stina 1762, Erik och Maria 1763 (tvillingar), Margreta 

1767, Anders 1769 och Catharina 1771. Erik dör 1783 i en epidemi av rödsot (dysenteri), 

som kräver 25 liv i Ed augusti-september detta år. Dottern Catharina dör av samma orsak 

1785, men det året drabbas bara nio personer i socknen. 

 

2122 Morfars mormor Lisken Andersdotter föds enligt Eds husförhörslängd i Borgvik 1736 men 

går inte säkert att identifiera i födelseboken där. När hon 1761 gifter sig med Nils är hon 

piga i Stubbekärn i Ed. Hon dör före maken, 14 januari 1802 i lungsot. 

 

2211 Mormors farfar Jahn Andersson påträffas i Eds första husförhörslängd år 1777. Han är då 

bosatt i Stubbekärn och sägs vara född 1726, osäkert var. Vid giftermålet med Brita 1755 

anges hemvisten till Stubbetorp. Han avlider redan 9 september 1777 av slag. 

 Jahn och Brita hade minst fem barn: Maria 1756, Olof 1760, Nils 1764 och tvillingarna 

Anders och Erik (död 1771). 

 

2212 Mormors farmor Brita Nilsdotter påträffas i Eds första husförhörslängd år 1877 och bor 

då med Jahn och fyra barn i Stubbekärn. Hon anges vara född 1739 i Eds socken men har 

inte kunnat identifieras i födelseboken. Vid giftermålet är hon bosatt i Värhult. 

 Efter makens död bor hon kvar i Stubbekärn men avlider av svullnad 27 mars 1785. 

 

2221 Mormors morfar Olof Persson föds (enligt husförhörslängden) i Ed 1739. Han gifter sig 26 

december 1767 med Brita och är då hemmahörande i Gjöpefjell i Ed. I Eds första hus-

förhörslängden år 1777 är han bosatt med hustru och barn i Valneviken, och där bor han 

kvar till sin död i håll och styng (lunginflammation) 4 mars 1800. 
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 Olof och Brita får minst fem barn: Jonas 1769, Stina 1772, Maria 1774, Anders 1778 (död 

1789) och Ingri 1780 (död i rödsot 1783) 

 

2222 Mormors mormor Brita Thomædotter föds i Segoltan och döps 7 december 1740. Vid 

giftermålet är hon hemmahörande i Bon. Efter makens död bor hon kvar i Valneviken, så 

småningom som fattighjon, till sin död av ålderdomsbräcklighet 2 maj 1811. 

 

11111 Farfars farfars far Olof Henriksson föds (enligt notisen om hans död) år 1710, kanske på 

Sävelskogs soldatboställe i Brunskog. Han gifter sig 10 mars 1737 och är då dräng, 

hemmahörande i Brunsberg. När sonen Olof föds 1745 är han bosatt i Smådal, men i 

Brunskogs första husförhörslängd 1759 är han bosatt i Gunnarsbytorp med hustru och 

fem barn, och där bor han kvar till sin död i lunginflammation 4 juni 1779. 

 

11112 Farfars farfars mor Carin Danielsdotter föds enligt husförhörslängden 1714, antagligen i 

Berga i Brunskog. När hon gifter sig 1737 är hon i alla fall hemmahörande där. Efter 

makens död bor hon kvar i Gunnarsbytorp till 1781. Hennes vidare öden är tills vidare 

okända. 

 

11121 Farfars farmors far Nils Olofsson är bara känd från notiserna om dottern Brittas födelse 

och död. Vid dotterns födelse var han och hustrun bosatta i Lerboda i Boda socken. 

 

11122 Farfars farmors mor Marit Svensdotter är bara känd från notiserna om dottern Brittas 

födelse och död. Vid dotterns födelse var hon och maken bosatta i Lerboda i Boda socken. 

 

11211 Farfars morfars far Mattes Jonsson är bara känd från notiserna om sonen Pers födelse 

och död. Vid sonens födelse var han och hustrun bosatta i Ingeby i Västra Ämtervik. 

 

11212 Farfars morfars mor Britta Olsdotter är bara känd från notiserna om sonen Pers födelse 

och död. Vid sonens födelse var hon och maken bosatta i Ingeby i Västra Ämtervik. 

 

11221 Farfars mormors far Jon Nilsson föds i Svartån i Östra Takene i Brunskog 7 maj 1720 som 

son till Nils Jonsson och Böril Christophersdotter. Han gifter sig med Marit 26 december 

1743. I Brunskogs första husförhörslängd 1760 är han således redan gift och är bosatt i 

Svartån. Där bor han kvar till sin död i diarré 22 juni 1788. 
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 Jon och Marit har åtminstone sex barn, varav Britta är äldst. 

 

11222 Farfars mormors mor Marit Bengtsdotter föds i Fösked i Brunskog 2 juli 1720 som dotter 

till Bengt Ersson och Elin Olofsdotter. Hon dör i Svartån 6 februari 1770 av hetsig sjukdom 

 

12111 Farmors farfars far Olof Andersson Dottman föds i Humlekil i Arvika socken, antagligen 

10 juli 1690 (uppgifterna om hans ålder i mönsterrullor och dödbok varierar dock kraftigt). 

Han blir soldat omkring 1711, sannolikt på rote 74 Långvak i Jösse härads kompani av 

Nerike-Wermlands regemente. Senast 1721 befordras han till korpral och placeras på rote 

59 Dottevik. Vid giftermålet med Kerstin 28 februari 1730 har han en minderårig dotter 

från ett tidigare äktenskap. Han pensioneras 1744 och då står det om honom i 

mönsterrullan 

 Gamal, brecklig af en blesseur i vänstra armen, som han fådt i Norige i förra ofreds-

stunden12. Har tient i 34 år, är fattig. Kan intet handtwärck eller har något näringsmedel 

[?], ty får han avskrivas och anmälas till understöd[?] 

  Han dör i Mötterud 9 september 1747 efter att ha lefvat stilla och christeligen. 

 

12112 Farmors farfars mor Kerstin Andersdotter föds 1706. Arvikas födelsebok för detta år är 

bara delvis bevarad, men det finns en Kerstin Andersdotter född detta år, kanske i 

Dottevik, i vilket fall hennes mor också kan heta Kerstin (med ett svårtytt efternamn, 

eventuellt Persdotter). I den första bevarade husförhörslängden för Arvika bor hon 1760 

hos sonen Anders i Dottevik och flyttar med honom till Gillberga. Hon lever där 1778, men 

för 1779 saknas noteringar för henne i husförhörslängden. Hon har dock inte återfunnits i 

dödboken. 

 

21111 Morfars farfars far Jonas är bara känd från notisen i födelseboken om sonen Anders’ 

födelse, och han är då bosatt i Sävelskog. Bara förnamnet är angivet. 

 

21112 Morfars farfars mor Margeta är bara känd från notisen i födelseboken om sonen Anders’ 

födelse, och hon är då bosatt med maken i Sävelskog. Bara förnamnet är angivet. 

 

21121 Morfars farmors far Sven är bara känd från den förmodade notisen i födelseboken om 

dottern Margretas födelse, och han är då bosatt i Snuterud. Bara förnamnet är angivet. 

                                                           
12  De två senaste fälttågen i Norge var Karl XII:s fälttåg 1716 och 1718, så antagligen uppstod Dottmans blessyr 

redan då. 
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21211 Morfars morfars far Nils Knutsson föds (enligt åldersuppgiften i dödboken) omkring 1702. 

Han gifter sig med Ingrid 13 oktober 1734, men avlider 1738 och begravs 19 mars 

samtidigt som sin svärmor och innan sonen Nils’ födelse. 

 

21212 Morfars morfars mor Ingri Nilsdotter föds enligt husförhörslängden i Ed år 1714. Vid 

sonens födelse är hon bosatt på torpet Värhult, och där återfinns hon också i Eds första 

husförhörslängd 1771, nu omgift med torparen Olof Nilsson. Värhult är också där hon dör 

20 okotber 1790 i magsjuka. Den nye maken överlever henne med två år. 

 

22221 Mormors mormors far Thomas Ersson är bara känd från notisen om dottern Britas 

födelse i Segoltan, och där anges bara förnamnet. 6 janauri 1743 begravs en 7-årig flicka i 

Segoltan, som anges vara dotter till en Thomas Ersson, och det är troligt att detta är Britas 

far. 

 

22222 Mormors mormors mor Maria är bara känd från notisen om dottern Britas födelse och då 

bara till förnamnet. 

 

111111 Farfars farfars farfar Henrik Svensson är bara känd från notisen om sonen Olofs död. Där 

framgår ändå att han var soldat, sannolikt på Sävelskogs rote, där soldatnamnet 

åtminstone senare var Sävelman. 

 

111112 Farfars farfars farmor Sigrid Olsdotter är bara känd från notisen om sonen Olofs död. 

 

111121 Farfars farfars morfar Henrik Svensson är bara känd från notiserna i dödboken om två av 

dottern Carins förmodade syskon. Enligt dessa var han klockare i Brunskog och bosatt i 

Berga 

 

111122  Farfars farfars mormor Giörin Knutsdotter är bara känd från notiserna i dödboken om två 

av dottern Carins förmodade syskon. 

 

112211 Farfars mormors farfar Nils Jonsson avlider 29 april 1744. Enligt dödboken var han då 66 

år, d v s han bör ha fötts 1677 eller 1678. I övrigt vet vi bara att han gifte sig 15 december 

1718 och var bosatt på Svartån i Östra Takene i Brunskog vid sin död. 
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112212 Farfars mormors farmor Böril Christophersdotter föds enligt dödboken i augusti 1691 

(husförhörslängderna anger 1693) som dotter till Christopher Olofsson och Marit 

Månsdotter. Hon gifter sig 15 december 1718 med Nils Jonsson. I Brunskogs första 

husförhörslängd 1760 bor hon hos sonen Johan på Svartån i Östra Takene, det ställe där 

hon bodde vid mannens död 1744. I nästa bok har hon flyttat över till sonen Jon, likaså i 

Svartån, och där bor hon kvar till sin död av ålderdom 21 maj 1771. 

 

112221 Farfars mormors morfar Bengt Ersson föds 1679 och i Brunskogs första husförhörslängd 

1760 är han bosatt i Östra Fösked med hustrun Elin och sonen Olof med familj. Han dör av 

ålderdom 20 oktober 1761, och har då levat i ett kiärligt ägtenskap sedan 29 december 

1707.  

 

112222 Farfars mormors mormor Elin Olsdotter föds 1686 i Kalleviken i Brunskog som dotter till 

Olof Jansson och Emma Jönsdotter. Hon gifter sig 29 december 1707 med Bengt Ersson. 

Efter makens död bor hon kvar i Östra Fösked hos sonen Olof, tills hon dör 19 juli 1768 

efter 4 års sängliggande i kräfta.  

 

121111 Farmors farfars farfar Anders Olsson är bara känd från notisen om sonen Olofs död i 

dödboken. 

 

121111 Farmors farfars farmor Karin(?) Christiansdotter är bara känd från notisen om sonen 

Olofs död i dödboken. Hennes förnamn är svårtytt. 

 

212122 Morfars morfars mormor Kerstin(?) är bara känd från notisen i dödboken 19 mars 1738 

när hon begravdes samtidigt med svärsonen. Då var hon gift, bosatt på torpet Värhult. 

Hennes efternamn framgår inte, och förnamnet är svårtytt. 

 

1122121 Farfars mormors farmors far Christopher Olofsson är bara känd från notisen om dottern 

Börils död i dödboken. 

 

1122122 Farfars mormors farmors mor Marit Månsdotter är bara känd från notisen om dottern 

Börils död i dödboken.  
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1122221 Farfars mormors mormors far Olof Jansson är bara känd från notisen om dottern Elins 

död i dödboken. Han och hustrun var 1686 bosatta i Kalleviken i Brunskog. 

 

1122222 Farfars mormors mormors mor Emma Jönsdotter är bara känd från notisen om dottern 

Elins död i dödboken. Hon och maken var 1686 bosatta i Kalleviken i Brunskog. 
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Farfar Nils Gustaf Nilssons syskon och syskonbarn 

 

Nils Gustaf var yngsta barnet i en kull på åtta barn, fem flickor och tre pojkar. De övriga syskonen var 

– Johanna, född  11 juni 1826 

– Stina, född 15 januari 1828 

– Brita, född 15 januari 1830 

– Anders, född 6 november 1831 

– Anna Lisa, född 13 november 1833 

– Maja, född 16 april 1836 

– Johannes, född 17 januari 1839 
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1 Johanna flyttar till Sandbol som piga 1846, återvänder hem 1849 och får 28 april 1850 den oäkta 

dottern Stina Kajsa, gifter sig 10 november med barnafadern, soldaten Nr 103 Nils Nilsson Takman 

(som tjänat dräng i Sandbol) och flyttar till hans soldatboställe i Västra Takene i Kila.  

Maken är mycket sjuklig 1873-75 (har då pension 15 kr/år av Värmlands enskilda militära 

pensionsfond), lämnar tjänsten 1876, och dödboken berättar 23 januari 1877 att fattighjonet av-

skedade soldaten gifte Nils Nilsson Takman avlider av tärsot efter att ha varit sängliggande i flera 

år. 

Om Johanna sägs det 11 maj 1883 att inhyses fattiga soldatänkan Johanna Nilsdotter Takman 

avlider av slag. 

Barn:  

– Den ovannämnda Stina Kajsa (1850) flyttar som piga till Torsrud 1869 och blir året efter piga hos 

mostern Anna Lisa i Nygård. Hon återvänder 1874 till sin moster efter två år som piga i Galtebol, 

har sedan tjänst i Bjurtan i Borgvik, innan hon efter ett år på Björne år 1881 kommer till Höjen 

som piga hos Nils Gustaf och Carolina. Där blir hon kvar till 1891, då hon flyttar till Malöga. 1898 

flyttar hon vidare till mostern Maja i Segoltan, och 1909 återvänder hon till Gillberga som 

hushållerska åt skolläraren Carl Nilsson i Fyxnäs, änkling efter kusinen Anna Maria. När Carl dör 

1926, flyttar Stina Kajsa till sin kusin Emma Kristina i Granbäck och där finns hon kvar 1930.  

– Maja Sofia (1852) dör i strypsjuka 1860. 

– Anna Lisa (1854) flyttar till Jonsbol som piga 1872, till Flatebyn 1875, åter hem 1878 och föder 

detta år en oäkta dotter Augusta med ouppgiven fader. Bor kvar som inhyses i Västra Takene 

efter moderns död, får sonen Oskar (åter utan uppgiven fader) år 1887 men gifter sig 1892 med 

den 66-årige änklingen och backstugusittaren Anders Andersson och får två söner med honom, 

varav den ene liksom Oskar dör i scharlakansfeber 1899. Maken dör 1905 och Anna Lisa avlider 

7/9 1915 av kronisk bröstkatarr. 

– Emma (1857) dör i halssjukdom 7/3 1868. 

– Augusta (1859) flyttar till Nygård i Borgvik 1876 som piga hos mostern Anna Lisa, och flyttar 

sedan runt till olika tjänster som piga, 1880 på torpet Hugget under Starrkärr, 1881 på Åsterud, 

1885 hos bruksförvaltaren Vesterlund i Starrkärr och 1886 på Gansbyn i Värmskog. Därifrån står 

hon 1887 som utflyttad till Amerika men detta är struket och istället flyttar hon tillbaka som 

piga till Norra Borgvik, 1889 till Knappstad utanför Karlstad, 1891 till skomakare Norén på Västra 

Torggatan 12 och 1894 till fånggevaldiger Gustaf Persson på Järnvägsgatan 9. År 1895 gifter hon 

sig med drängen Otto Johannesson och flyttar till Drottninggatan 37 och får två barn med 

honom. Redan 12/12 1897 avlider hon dock på lasarettet i meningitis cerebrospinal. Maken 

gifter om sig med en fabriksarbeterska, som efter hustruns död hjälpt honom som piga och 

flyttar med henne, de två barnen från första giftet och två nya till Borgvik 1900. 

– Matilda (1862) dör i halssjukdom 10/2 1868. 

– Emil (1866) dör i halssjukdom 6/2 1868. 

– Elin (1869) dör av okänd orsak 1871. 
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2 Stina bor hos farföräldrarna i Galtebol 1840-45, har tjänster som piga på två gårdar i Galtebol 1847 

och flyttar sedan till Skog, men återvänder 1851 till Galtebol och gifter sig med soldaten No 52 Jan 

Jonasson Nord (ibland kallad Nordgren, senare Borg) i Söpple. 1864 lämnar maken tjänsten, och 

familjen flyttar till Borgstugan13 i Galtebol, där maken så småningom betecknas hemmansägare. 

Stina dör 9/1 1867 i vattusot. 

Döttrarna Anna Stina och Emma flyttar till mostern Maja 1873, medan fadern flyttar till Söder-

hamn året efter, där han gifter om sig med Anna Jonsdotter Nygren, ursprungligen från Kjellås i 

Gillberga.  

Barn:  

– Britta Maja (1852) dör 11/6 1867.  

– Anders Gustaf (1855) dör endast 22 dagar gammal. 

– Anna Stina (1856) flyttar år 1874 från mostern till Söderhamn, där hon arbetar som piga men 

gifter sig 1880 med arbetaren Lars Johan Jonasson Bergström, som flyttat in från Övre Ullerud. 

Med en son flyttar familjen 1884 till Östersund (där inflyttningsboken för denna tid ännu inte är 

digitaliserad). 

– Emma (1859) flyttar också år 1877 från mostern till Söderhamn, där hon arbetar som piga men 

gifter sig 1880 med snickeriarbetaren Axel Nilsson Hjelm, som härstammar från Nedre Ullerud. 

Familjen är en tid bosatt i Jämtland men återvänder och mannen reser till Nordamerika 1893 

men kommer tillbaka året därpå. Församlingsböckerna för Söderhamn är inte digitaliserade 

efter 1895, men detta år bor familjen kvar där.  

 

3 Brita flyttar till Skog som piga 1848, vidare till Granbäck 1851, där hon året efter gifter sig med 

hemmansägaren (77/7776 mantal) Johannes Jonasson. Familjen flyttar 1853 till Hösås, där 

mannens beteckning ändras först till brukare och senare till inhyses. Familjen återvänder 1857 till 

Granbäck till Johannes' bror Lars Jonasson och flyttar 1861 vidare till Galtebol, där Brita dör i 

barnsbörd 15/2 1863. Johannes bor kvar till 1875, då han flyttar tillbaka till brodern i Granbäck. 

1885 tar han ut flyttningsbetyg till Nordamerika, men han blir ändå kvar i Granbäck, betecknas på 

1890-talet som ofärdig och blir kvar där till sin död 1909. 

Barn:  

– Johan (1854) flyttar till Sandarne som arbetare 1875. Där gifter han sig året därpå med hammar-

smedsdottern Lovisa Wilhelmina Bäckius och reser 1881 med henne och deras dotter till 

Nordamerika utan att ta ut flyttningsbetyg. 

– Emma Kristina (1858) flyttar till farbrodern Lars 1867 och anges vara fosterbarn till denne (även 

när fadern flyttat dit igen). Fastern dör 1896, men Emma Kristina stannar kvar ogift hos far-

brodern tills denne avlider 1911, och hon återfinns fortfarande i Granbäck, nu som hemmans-

ägare 1930. 

 

                                                           
13   Borgstugan ligger intill landsvägen, på södra sidan 
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4 Anders uppges tidigt vara lomhörd. Flyttar ut som dräng 1855 på torpet Lillhult under Odenstad 

1855. Året efter flyttar torparen till Galtesbol med sitt hushåll, även Anders. Den senare flyttar 

därifrån samma år men oklart vart, återfinns i alla fall 1864 som dräng i Backa, då han flyttar hem 

till Galtebol och gifter sig med Johanna Andersdotter, som är syster till hans svägerska Maria. Bor 

kvar i Galtebol, driver antagligen fädernegården ihop med brodern Johannes men dör 1878. 

Johanna står kvar som hemmansägare, senare som f d ägare och dör först 1918. 

Barn:  

– Christina (1864) dör 1868. 

– Anna (1865) dör 3/4 1873 i strypsjuka (difteri).  

– Anders (1867) dör 4/4 1873 i strypsjuka. 

– Christina (1870) emigrerar till Nordamerika 1888 

–  Carolina (1872) flyttar som piga till en annan gård i Galtebol 1889, innan hon emigrerar 1891.  

– Anders (1874) dör 1892 i svullsjuka. 

–   Anna (1878) emigrerar 1909 men återvänder 1915 och är kvar ännu 1930 som jordbruks-

arbetare och bor i egen stuga. 

 

5 Anna Lisa gifter sig 1855 med drängen Olof Olsson på en annan gård i Galtebol, flyttar samma år 

1855 med honom tillbaka till föräldrarnas gård, men flyttar till Nygård i Borgvik 1860, där Olof blir 

brukare. År 1885 flyttar familjen tillbaka till gården Lillberget i Byn i Gillberga, där Olof nu kallas 

hemmansägare. Där bor de kvar tills Anna Lisa avlider 1911 och Olof, som lämnat över gården till 

sina barn omkring 1908, dör år 1916 av ålderdomssvaghet. 

Olof Olsson och Anna Lisa Nilsdotter  
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Barn:  

– Anna Lisa (1855) död 1861. 

– Anders Gustaf (1857) gifter sig 1883 med Albertina, dotter till nämndemannen och hemmans-

ägaren Anders Andersson i Kållerud i Ed, och flyttar dit. Övertar gården efter svärfaderns död år 

1900 och driver den till sin egen död 1928. Hustrun bor kvar ännu 1939. 

– Stina (1860) dör i lunginflammation 1868 

– August (1862) gifter sig 1883 med pigan Selma Gustafdotter från Skavåsen i Torserud i Borgvik 

och övertar faderns brukning, när denne 1885 flyttar till Gillberga. Flyttar själv med familjen 

1899 och blir hemmansägare i Körsvik i Ed. Avlider 1933, hustrun bor kvar 1939, liksom två 

söner, Albin och Einar ("Einar på Hagen") och dottern Mia (eller Nia) Margareta.  

 

– Alfred (1864) gifter sig 1895 med Britta Jeanna Andersdotter från Borgvik och blir hälften-

brukare under Borgviks bruk på Starrmyra i Galtebol, som han friköper på 1920-talet. Både han 

och hustrun lever 1930. 

– Anna Maria (1866) gifter sig 1889 med skolläraren Carl Nilsson i Källås i Gillberga, och de flyttar 

året efter till Byn och till Fyxnäs 1893, där Anna Maria dör 1899 i barnsängsfeber vid det sjätte 

barnets födelse. Carl bor kvar med barnen och dör själv 1926 

– Kristina (1868) gifter sig 1901 med faderns ”hyresgäst” Anders Gustaf Jansson, som senare 

betecknas som arbetare. 1911 flyttar de till Nystugan i Dalen, där Anders Gustaf står som 

hemmansägare, och där dör Kristina 1916 av TBC på Arvika sanatorium. Maken bor kvar 1930. 

August Olssons familj i Körsvik 

Sittande fr v Einar, Selma Gustafsdotter, 

August Olsson och Albin 

Stående fr v Elsa, Ester (gift Nielsen i 

Uddersrud), Mia, Frans (boende i Ås), Alma 

(gift Larsson i Kangerud), Ebba (gift 

Bengtsson i Tuverud)  

Anders Gustaf Jansson och Kristina Olsdotter  
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– Carl Otto (1870) gifter sig 1889 med Maria Augustdotter och flyttar 1890 till Borgvik som 

torpare på Blankåsen i Torsrud. Familjen flyttar sedan till Västra Sund i Arvika 1900, då Carl Otto 

kallas snickeriarbetare, bor inne i Arvika och i Vik och flyttar 1911 till Hagaborg i Karlstad, då han 

kallas båtbyggare. [Namnet Otto brukade enligt tradition användas för det åttonde barnet, om 

det var en pojke.] 

– Axel (1875) övertar faderns gård omkring 1908 tillsammans med brodern Hjalmar men dör ogift 

av lungsot 1912. 

– Hjalmar (1878) övertar faderns gård omkring 1908 tillsammans med brodern Axel, gifter sig 

1910 med Wilhelmina Olsson Westberg från Borgvik och bor kvar där utan några barn 1930. 

 

6 Maja (1836) är på kurhus 1854, blir piga i Torp 1860, åter hem 1863, piga på Björnö hos patron 

1864, åter till brodern Johannes 1865, sedan tillbaka till Björnö men gifter sig 1867 med torparen 

Daniel Danielsson i Sannerud Södra under Björnö. Denne blir så småningom dagkarl men blir ägare 

till Risbråten under Segoltan i Ed 1891. Maja dör barnlös 22/1 1910.  

 Nils Gustafs dotter Hulda arbetar 1914-21 som hushållerska hos Daniel, som avlider 1923 i lung-

inflammation. 

 

7 Johannes (1839) tjänar ett år som dräng i Närbyn 1857-58, gifter sig 1862 med hemmansdottern 

Maria Andersdotter från Galtebol. Övertar (antagligen tillsammans med brodern Anders) faderns 

gård och driver den till 1881, då han flyttar till torpet Bjurkärn under Östra Segmon. Återvänder till 

Galtesbol (på Haltaka) 1893 som hemmansägare, där nu Marias far bor hos dem, och dör där 20/9 

1909 i cancer. Hustrun dör 15/4 1913 i andtäppa och hjärtfel.  

Barn:  

– Stina Cajsa (1863) emigrerar till Nordamerika 1891 

– Anders (1865) emigrerar till Nordamerika 1888 

– Anna (1866) gifter sig 1891 med torparen Anders Gustaf Andersson på Göpefjäll i Ed. 1909 tar 

de tillsammans med modern över gården i Haltaka i Gillberga efter faderns död. År 1913 blir 

Anna sinnessjuk, tas in på hospitalet i Kristinehamn och avlider där 22/12 1914 

– Johannes (1872), uppges vara "något virrig", flyttar som arbetare till Liljedal 1900, där han året 

efter gifter sig med torpardottern Sofia Maria Olsson. Familjen, som nu har döttrarna Hanna 

Maria och Ester Sofia flyttar 1918 till Kyrkebyn, där Johannes blir jordbruksarbetare och hustrun 

dör 1921. Den äldre dottern gifter sig 1934 med Tore Ossian Skog på Ås, medan fadern och den 

yngre dottern är kvar på Kyrkebyn 1939. 

– Nils Gustaf (1875) bor kvar på Haltaka ännu 1930 och betecknas då jordbruksarbetare. 

 


