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Anders Gustaf Larsson, född 14/10 1852 i Grums. Hemmansägare i Dalarna under Backa, Gillberga socken. Bilden lär vara tagen
vid torpet Lindalen under Gårdsjö, vilket han brukade i början av 1900-talet. Han var uppenbarligen stolt över sina hästar!
Foto: Karl E. Rud, Knöstad, Kila.
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Redaktörens ruta
Ibland blir det fel i släktforskningen – i det här numret kan
vi presentera nya uppgifter om släkten Levin från Silbodal
som rättar ett fel som figurerat i genealogisk litteratur
mycket länge. Felet har också spritt sig till hemsidor och
databaser.
Vi berättar också om amerikaner i Väse liksom om en
fastighetsaffär i Långserud för drygt 360 år sedan.
Det finns nästan 100 socknar i Värmland. VärmlandsAnor
är inne på årgång 32 men endast vid sju tillfällen har det
stått något om Södra Råda i vår medlemstidning. Den
skadan försöker vi ta igen i detta nummer.
Så kan du läsa om vårt årsmöte och vad vi planerar i
sommar och höst! Och så blev det visst en nygammal
redaktör också.

Sonja Skagerud Östlund, Cederroths väg 1, 663 33
Skoghall. Tel. 054-51 73 34
Stefan Svensson, Likenäsgatan 2, 654 68 Karlstad. Tel.
054-83 01 13
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Amerikaner på besök i Väse
Av Marianne Westman
På 1850-talet föddes två flickor
i Hedebacka, Väse socken: Maja
Cajsa f 1856 och Lovisa f 1859.
Föräldrar var Nils Öberg och Lena
Bengtsdotter.
Lovisa blev Väse trogen under sitt
liv. Hon gifte sig med Anders Lång
f 1860 från Lungsund och de fick
sju barn, alla födda i Gräsås. Lovisa
var min farmor, och om familjen
Lång och deras affär står att läsa i
boken Bygd i förvandling. Folk och
gårdar i norra Väse.
När Lena Bengtsdotter gifte sig
med Nils 1855 hade hon med sig
en pojke i boet, Jan August Jansson
f 1853. Den släktgrenen är utdöd
sedan länge men minnet av Jan
August lever kvar i bygden.
Lena dog 1884 och Nils Öberg gifte
om sig 1886, och fick ytterligare
en dotter, Elisabet f 1888. Hennes
ättlingar finns kvar på olika orter i
Värmland, men går även att hitta

i Göteborg och på Ekerö i Stockholms län.
Lovisas syster Maja Cajsa då, vad
blev det av henne? Jo, hon flyttade
till dåvarande Älvsborgs län, och
fick där en pojke Karl Alexander
f 1878. Hans ättlingar var inte
alltför svåra att leta reda på, trots
att de är bosatta i den södra delen
av vårt land. Maja Cajsa gifte sig
senare och paret fick en dotter Anna
Helena f 1882. Genom kontakter
med ett av Karls barnbarn har jag
kunnat spåra ättlingarna till Anna
Helena, som genom åren behöll
kontakten genom brevväxling
med sin kusin, min faster Jenny.
Anna Helena hade gift sig 1901
med Anders Gustaf Karlsson från
Rudskoga, och kommit att bosätta
sig i Karlstad, där Gustaf jobbade
på Karlstad Mekaniska Verkstad.
I Karlstad hann fyra döttrar födas: Märta, Margareta, Ellen och
Lilli innan familjen emigrerade till
Nordamerika 1913. I USA bosatte

de sig som så många andra i Minnesota, och de fick där två pojkar
Ernest samt Raymond, som dog
knappt 2 år gammal. Från Minnesota har Anna Helenas ättlingar
spritt sig över hela USA, från norr
till söder och öster till väster.
Dottern Margareta kom i det nya
landet att gifta sig med en läkare
men danska anor. De fick tre barn
Morey, Marian och Marcille. Genom Karls barnbarn hade jag då
spårat och fått kontakt med Morey,
och vi har idag kontinuerlig mailkontakt. Men ryktet om kontakterna
med Sverige spred sig i USA till
nästa generation. I augusti förra
året kom Marcilles dotter Sara och
son Harman till Sverige, alltså Maja
Cajsas barnbarns barnbarn. Sara,
Harman och hans hustru Kristin
inledde sitt Sverigebesök i Stockholm och tittade på de sedvanliga
turistmål som staden bjuder på.
Jag ordnade en svensk buffé med
hemlagat: inlagd sill, gravad lax,

Harman, Kristin och Sara plockar blåbär
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lämnat avtryck i Väse historia.
Tyvärr medgav inte tiden ett besök
på Greeks handelsträdgård, men vi
berättade om Kenneths och Annelis
vinnande koncept 2013 i TV-programmet Sveriges skönaste gårdar,
eftersom Nils Öbergs syster Katarina f 1825 gifte sig med soldaten
Johannes Larsson Grek som kom
att bli Väsesläkten Greeks anfader.
Eftersom Anna Helena kom att bli
bosatt i Karlstad blev det givetvis
utflykt dit, och en titt på vad som
är kvar av byggnaden där maken
Gustaf hade arbetat, KMV. Som
turist måste man givetvis besöka
även mer kända utflyktsmål vilka
blev Alsters herrgård och Dungen
där göken gol.
Vid Hybelejstugan.

inkokt lax, pressgurka och sådant
som vi anser som typisk svensk
mat. Dagen till ära hade jag också
införskaffat Kalles kaviar. Jag
lovade dem att om det var något
som de absolut inte tyckte om, så
fick de gå och spotta ut. Men döm
om min förvåning så åt de allt med
mycket god aptit trots att det var
första gången de åt vissa rätter. Så
jag antar att åtskilliga svenska gener och smaklökar överlevt i över
100 år i USA. Harmans hustru med
bl a sydeuropeiskt blod i sina ådror
låg inte heller i lä vad gäller att
anamma svenska mattraditioner.
Eftersom min far, som under sin
Värmlandstid kallades Pontus men
kom att senare kalla sig vid sitt första namn Anders, var yrkesmilitär
och under kriget hamnade uppe
i Norrland där han träffade min
mor, så jag kom att bli norrländska
med dålig kunskap om Värmland
trots flerårigt idogt släktforskande
i landskapet. Så tillsammans med
våra amerikanska släktingar blev
jag lika mycket turist i Värmland
som de trots att jag som barn
vistats flera somrar hos farbror
Viktor i Mellby. Vi hade bilat från
Stockholm till Väse och vår guide


där blev mitt kusinbarn Margareta
från Intaget, Älgånäs. Jag bodde
hos henne och amerikanarna inkvarterades i den gamla skolan som
numera är Ölmhults bygdegård. Åt
gjorde vi alla hos Margareta som
serverade en ypperlig middag som
våra amerikaner storligen uppskattade, älg som Margareta skjutit
själv, även om det kanske inte var
samma älg som på bilden på sid
32 i boken Bygd i förvandling. Vi
guidades runt, bl a till ”den gamla
butiken” i Mellby, där min Farbror
Viktor blev den siste Lång i det
huset som varit i familjens ägo i
70 år, samt givetvis till Jan August
Janssons gamla bostad, dvs Hybelejenstugan. Vi hade också sådan
tur att vårt besök sammanföll med
boksläppet av den ovan nämnda boken, vilket vi bevistade i Ölmhults
missionskyrka. Våra amerikaner
kunde också testa av den svenska
allemansrätten genom att fritt
mumsa litet bär i skogen i samband med besöket i naturreservatet
Lämpenshålan, där vi lyckades gå
nästan ända ned trots avsaknad av
lämpliga skodon. Givetvis besökte
vi även Väse kyrka och kyrkogård,
och Margareta berättade även litet
om andra avlidna personer som

Tyvärr blev besöket i Väse alltför kort. Saras barn skulle också
komma till Sverige och Sara, hennes bror och svägerska åkte tillbaka
för att möta barnen på Arlanda. Jag
däremot kunde stanna kvar en dag
extra för att hälsa på bror min i Sunnemo och fick ta bussen hem till
storstan igen för att kunna få träffa
barnen, Max och Summer som då är
Anna Helenas barnbarns barnbarns
barn. Våra amerikanska släktingar
som är vana vid storstäder tyckte
nog att Värmland i allmänhet och
Väse i synnerhet var litet udda, eller
som Harman uttryckte det, de befann sig ”in the middle of nowhere”
(övers. i mitten av ingenstans). Men
det är klart att har man som Sara
New York som sitt närmaste stora
shoppingcenter och Harman som
bor i Los Angeles och kan frottera
sig med kändisarna i Hollywood så
kan man nog både tänka och känna
så. I deras Sverigebesök ingick
också att de skulle hälsa på Karls
barnbarn och barnbarns barn i södra
Sverige för att sedan fortsätta till
Danmark för att också utforska sina
danska rötter.
Det som återstår för oss nu är att
återgälda besöket och dra över till
det stora landet i väster och hälsa
på våra amerikanska släktingar.
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När Anders Eriksson köpte
hela Elofsbyn i Långserud
Av Mats Johansson
Ett gammalt bevarat fastebrev har
lagt grunden till en släktberättelse
om min förfader som kom hem
från Trettioåriga kriget med pengar
nog att köpa hela gården Elofsbyn
i Långserud.
Fastebrevet är utfärdat vid Gillbergs härads laga ting i Backa,
Långserud den 10 mars 1651 till
Anders Eriksson i Elofsbyn som
ett bevis på att han nu är ägare till
hela gården. Anders har inför sittande ting visat upp elva köpebrev
och har flera goda mäns vittnesmål
om att han ärligen köpt ut Huge
Andersson i Eldansnäs och Olof
Karlsson i Rudsbyn för två riksdaler vardera, Hans Olofsson i Högen
för fem riksdaler, Karin Andersdotter i Graven och Anders Pedersson i
Kolsheden med halvtredje riksdaler
var för deras del i bete, Joen Joensson och Bryngel Joensson för tjugo
riksdaler, Erik Eriksson i Ölmheden

i Sillerud för hans del i Elofsbyn för
fyra och tjugo riksdaler, Bryngel
Bryngelsson i Takene och Ivar
Bryngelsson för fyra riksdaler
vardera och Anders Torstensson i
Nysäter, Gillberga socken för sex
riksdaler samt en bok för skatt.
För sammanlagt sextiosju och två
tredjedels riksdaler samt en bok för
skatt, har Anders Eriksson alltså
köpt hela Elofsbyn med hus, jord,
åker, äng, skog, mark, torp och
torpställe, kvarn och kvarnfall,
fiske och fiskevatten samt ”alla
andra till och omägor i våta och
torra, närby och fierran platt intet
undantagandes aff alt, som thertill
aff ålder legat haffwa, nu ligger
eller härefter lagligen tilläggas
kan”.
Säljarna förklarade att de fått sin
betalning och att de nu ”tillegnande
thet altsamman ovan bemälte An-

Elofsbyn från 1880-talets häradsekonomiska karta

ders Eriksson samt hans hustru
barn och arvingar att niute bruka
och behålla evärdeligen.”
Att Anders Eriksson skulle ha varit en hemkommen soldat är dock
högst tveksamt. Släktberättelsen
är, som nästan alla liknande historier, ett sentida påhitt för att göra
släkten mer intressant. För Anders
har innan köpen, enligt samma
fastebrev, nämligen ärvt sin far Erik
Erikssons del i tredjedelshemmanet
Elofsbyn.
Innan Anders fick sitt fastebrev har
hans köp enligt lag varit kungjort
vid tre föregående ting. Enligt Gillbergs häradsrätts dombok skedde
det första gången 20 januari 1649,
andra gången 3 september 1649
medan det saknas uppgift om det
tredje tillfället, men det bör ha skett
under 1650.
När Anders Erikssons köp godkänns av häradsrätten protokollförs
händelsen som sig bör i domboken. Protokollet gör klart att även
Anders far, Erik Eriksson, köpt
Elofsbyn en gång i tiden. När
framgår tyvärr inte, men Erik köpte
gården av Halvard i Kroken, Bengt
i Rudsbyn och Gunilla i Rudsbyn
för tio riksdaler och en ektunna råg
vardera samt av Huge i Eldansnäs
och Måns i Björktjärn för fem riksdaler vardera. Om Erik redan har ett
farsarv framgår inte av domboken,
men det är troligt.
Tidpunkten för Erik Eriksons köp
framgår, som sagt var, inte i domboken 1651. Men i protokollet från
Gillbergs häradsrätts vinterting i
januari 1631 finns en anteckning
om att Elofsbyn fått ny ägare vilket
kungjorts; ”Eilsbyn itt tredingstorp
första gången” – d.v.s. att köpet
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av tredjedelshemmanet Elofsbyn
gjorts känt för allmänheten för
första gången.
Erik Erikssons namn försvinner
ur mantalslängden inte så lång tid
efter köpet. Förmodligen inte för
att han avlidit utan att han av ålder
gått ur mantal. Istället nämns sonen
Anders Eriksson från år 1635.
Anders Erikssons farfar hette Erik
Halvarsson och var även han bosatt i Elofsbyn, vilket framgår av
1613 års skattelängd för Älvsborgs
lösen.
Elofsbyn, eller Egilsbyn, som gård
nämns i en skriftlig källa för första
gången i Älvsborgs lösen år 1571
genom att ”Halffuar i Egilsby”
betalat sin påtvingade skatt. Denne
Halvar bör vara Erik Halvarssons
far. Han finns även upptagen i 1610
års hjonelagslängd.
I ett andra bevarat fastebrev, beviljat av Gillbergs härads laga ting
i Töresbol, Glava den 12 mars
1695, erkänns Erik Anderssons son,
”ärlige och beskedlige daneman”
Anders Andersson i Elofsbyn,
som ny ägare till gården efter att
han köpt ut sin syster Ingeborg
Andersdotters ärvda del för tjugo
riksdaler ”courant”. Ingeborg är
bosatt i Rotvik i Gillberga och har
tills nu ägt halva gården. Det har

emellertid dragit ut på tiden från att
syskonen kom överens om affären
tills tinget beviljar fastebrevet.
Köpet kungjordes första gången
redan vid tinget 12 oktober 1692,
och därefter 15 mars samt 23 oktober 1693, utan att något klander
väcktes. När häradshövding Erick
Gyllenflyckt efter sedvanlig prövning beviljar fastebrevet bestäms
att Anders Andersson ska betala
trettioåtta öre silvermynt i ersättning för domarens domkval.
”Halffuar i Egilsby” var min morfars farfars farfars morfars farfars
farfar. Och faktiskt är det så att
ett stycke av Elofsbyns hemman
fortfarande, nästan 450 år efter att
Halvard betalade sitt bidrag till
Älvsborgs lösen, finns i släktens
ägo.
Tryckta källor:
Birger Lindskog (red); Långserud en sockenmonografi
Otryckta källor:
Fastebrev, avskrifter
Gillbergs härads domböcker
Kyrkböcker; Långseruds och
Gillberga socknar
Mantalslängder, Långseruds
socken
Digitala Forskningssalen,
Riksarkivet
Lantmäteriet

Domböcker
och annat
nytt hos
Arkiv Digital
Alla som någon gång läst domböcker, vet att just denna typ av
källor är det bästa sättet att komma
sina anor in på livet, att få veta
något om hur de levde och vad de
tyckte och tänkte. Kyrkoarkivalier
i all ära, men domböcker ger kött
på de genealogiska benen.
Problemet med domböcker är att de
är svårtillgängliga. Förutom att det
handlar om tjocka volymer, svåra
att hitta rätt i, så är de skriven på
ett juridiskt språk och ofta med
snirklig tysk handstil. Många domböcker, framför allt från 1800-talet,
har aldrig mikrofilmats utan har
bara varit tillgängliga på landsarkivens forskarsalar.
Arkiv Digital har nu påbörjat en
fotografering av domboksmaterialet. Det är dock en gigantisk
arbetsuppgift, och istället för att
vänta in så finns det nu möjlighet att
påverka företagets prioriteringar.
Detta genom att använda deras
tjänst ”beställningsfotografering av
domböcker”. Det utlovas att inom
40 dagar efter beställning så skall
volymen vara tillgänglig i deras
digitala bildarkiv. Och då för alla
användare.
Bouppteckningar för Värmlands
län är fotograferade för 1901-1920,
perioden 1921-1930 pågår.
Mer information finns på företagets
hemsida: www.arkivdigital.se

Elofsbyn som det såg ut vid tiden för Anders Erikssons köp. Kartan från 1646 års
geometriska jordebok.



VärmlandsAnor 2015:2

Släkten Levins ursprung
- skrönor och spridning på nätet
av Paul Neptune
Det kan vara svårt att avliva felaktigheter inom släktforskning. I
synnerhet när gamla skrönor fått
fäste på det så kallade “nätet” och
med blixtens hastighet kopieras av
amatörforskare som “upptäcker”
spännande anor. Vi är många med
rötter i Värmland som låtit oss förföras av den påstådda kopplingen
mellan släkten Levin i Silbodal och
superintendenten1 Mattias Marci
(Molithæus) som avled i Mariestad
1603. Är det en fulländad skröna?
Eller finns det trots allt ett uns av
sanning i detta?
När jag själv fann denna påstådda
släktgren på nätet för 5-6 år sedan
blev jag riktigt upprymd. Bland
alla vanliga torpare, soldater och
småbönder dök det plötsligt upp en
påstådd tråd som ledde rakt ned till
en högt uppsatt kyrkoman med nära
koppling till hovet och Karl IX. En
superintendent född på Åland som
son till en landsfogde. Och därifrån
eventuella ytterligare kopplingar
bakåt till Bure-ätten. Men var detta
verkligen rätt?
Mitt släktled vandrade via min
anmoder Maria Jeansdotter Levin,
född 1730 i Treskog, Gunnarskogs
socken till hennes far sergeanten
och bonden Jean/Johan Andersson
Levin, död 1776 i Treskog, Gunnarskog. Jean var gift två gånger
och hade nio barn. I kyrkböckerna
kunde man inte finna någon födelseförsamling för Jean. Men i
dödsboken angavs en ålder av 79
år - dvs född cirka 1697.
I det skedet hamnade jag i den
moderna släktforskningens fälla
- NÄTET. Genom googlande på
nätet fann jag massor av trådar som
påstod sig kunna koppla Jean Levin
till släkten Molithæus. Jean påstods

vara son till en Anders Andersson
Levin, född cirka 1650 och bosatt
i värmländska Silbodal. Denne Anders skulle i sin tur vara son till en
Anders Eriksson Molithæus, född
cirka 1620 och bosatt i Glava. Och
denne Anders skulle sedan vara
son till Erik Mattiasson Molithæus,
född 1589 i Mariestad som son till
superintendenten Mattias Marci.
På nätet fanns - och finns - hela
släktträd uppritade som på olika
sätt redovisar påstådda kopplingar
mellan dessa familjer. I flera fall har
man till och med gift in Jean Levins påstådda farfar med en fröken
Bratt, dotter till Värmlands rikaste
man2. I de fall där det förekommer
källhänvisningar är det till Fredrik
Fryxells (1724-1805)3 och Anders
Tholéns (1849-1928) skrifter4. Allt
detta upprepas sedan i den så kal�lade Bromanderska samlingen5.
Problemet är bara att inga trovärdiga källor redovisas.
Så sent som 1991 publicerade Genealogiska Föreningens tidskrift
Släkt och Hävd (Nummer 3-4) en
artikel6 där just denna släktgren
presenterades. I det fallet var det
anor och ättlingar till Jean Levins
bror Anders Andersson Levin. Men
även den artikeln saknade relevanta
källor och baserades sannolikt på
Fryxells gamla skrifter.
Nättidningen Rötters Anbytarforum har på senare år möjliggjort
att många forskare med kopplingar
till släkten Levin i Silbodal, Gunnarskog med flera socknar kunnat
få rätsida på en del av de grundlösa
påståenden som cirkulerar. Förutom
gamla skrönor har det förekommit
sammanblandningar av personer
från olika generationer. En son har
blivit far till sig själv och gift med

sin mor. Bara för att nämna ett
exempel.

Bröderna Levin i Silbodal
Det rör sig om en skara av fem
bröder bosatta vid Lian i Silbodal
socken från cirka 1698 och framåt.
Det är Hans, Sven, Anders, Jean/
Johan, Nils och Erik. De har alla
påståtts vara söner till en Anders
Andersson Levin född cirka 1650
och boende i Lian, Silbodal.
Men någon Anders Andersson Levin född cirka 1650 har inte kunnat hittas i vare sig kyrkoböcker,
domböcker, mantalslängder eller
jordeböcker. Dennes namn förefaller vara en konstruerad pusselbit
för att få en mer än 200 år gammal
skröna att hänga ihop.
I Släkt och Hävds artikel 1991
redogörs för en Anders Andersson
Levin (den yngre) som var rustmästare i Långserud socken och
beräknades vara född cirka 1685
som son till ovan nämnde Anders
Andersson Levin (den äldre) i
Silbodals socken. Men allt pekar
nu på att Anders dels föddes nio år
senare och att fadern varken hette
Andersson eller Levin.
Frågan är också också om det
någonsin funnits någon Anders
Ericsson Molithæus (påstådd farfar till bröderna Levin) född cirka
1620 och bosatt i Glava socken,
som son till superintendenten Mattias Marcis son Erich Mattiasson
Molithæus?
Mattias Marci själv föddes omkring 1560 och var troligen son till
landsfogden Marcus Eriksson på
Åland. Han studerade utomlands
och blev vid återkomsten till Sverige hovpredikant hos dåvarande
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hertig Karl. 1589 gifte han sig i
Mariestad med Malin Kaxe, som
var kammarjungfru hos hertigen
Karls hustru prinsessan Maria
av Pfalz. Malin Kaxe7 var dotter
till kyrkoherde Erik Kaxe i Tuna
socken i Uppland.
År 1591 utsågs Mattias Marci till
superintendent över Värmland
med flera landskap, med säte i
Mariestad. Han var en av de mest
drivande prästerna vid införandet
av den nya protestantiska kyrkoordningen i landet.
Mattias Marci dog i pesten 1603
i Mariestad. Det finns tecken på
att även hans son Erich dog och
begravdes samtidigt8. Det skulle
i så fall aldrig ha funnits någon
vuxen son Erich Mattiasson Molithæus som kunnat vara anfader till
bröderna Levin från Silbodal. Inga
dokument har ännu lagts fram som
bevisat existensen av de tre nödvändiga länkarna för kopplingen
mellan släkten Levin i Silbodal
och biskopen. Inga dokument med
namnen Erich Mattiasson, Anders
Eriksson eller Anders Andersson
(den äldre).
Enligt Fryxell med flera var det
Anders Andersson Molithæus
(född cirka 1650) som i skolåldern

tog namnet Levin. Det finns en
särskild berättelse om hur denne
Anders Andersson på väg till skolan (1660-talet?) tillsammans med
syskon får för sig att byta efternamn
och en lärare i Karlstad hjälper dem
att skapa namnet Levin. Men detta
efternamn har hittills inte kunnat
spåras längre bakåt än till 1708,
då trumslagare Hans Andersson
Levin gifte sig i Silleruds socken9.
I generalmönsterrullan för Närkes
o Värmlands regemente år 172110
noteras sergeant Anders Levin.
1722 antecknas i Silbodals födelsebok11 att sergeanten Jean Levin
fått en dotter. Efternamnet Levin
dyker upp när bröderna Levin blivit
militärer.
Vi är ett antal forskare som under
många år diskuterat detta på nättidningen Rötters Anbytarforum.
Det har inte varit det lättaste, eftersom det saknas kyrkböcker för
väsentliga perioder. Men med åren
har det ju blivit lättare att komma
åt mantalslängder, jordeböcker,
militära rullor och domböcker.
Diskussionen på Anbytarforum har
hittills kommit fram till följande:
• Familjen Levin/Lewin/Livin
dyker upp i Silbodal socken

Gårdarna i Lian i Silbodal i april 2015. Foto: Carl-Johan Ivarsson



första gången 1699. Då står en
“Anders J” med hustru i mantalslängden för gården Lian. Han
står kvar fram till 1704. För 1705
finns ingen mantalslängd, men
1706 är “änkan Maria” skriven
på gården.
• I domboken för Nordmarks
härad 169812 noteras bland uppbuden att en “Anders Jonsson
från Stendahlen” köpt Lian i
Silbodal.
• I mantalslängderna för Arvika
noteras åren 1694-1698 en “Anders Jönsson” med hustru vid
torpet Stendahlen. Därefter är de
försvunna från Arvika.
• När Levin-sonen Nils Levin
dör i Eda socken13 (60 år gammal) 1760 noteras i dödboken att
han var son till “dannemannen
Anders Jonsson och Maria Andersdotter”. Tyvärr finns ingen
födelsebok för Silbodal socken
förrän 1709.
• I Arvika socken finns födelsenoteringar för två söner till Anders Jönsson/Jonsson i Stendalen. Den första är “Anders” född
1694 och den andre är “Johan”
född 1697. I generalmönsterrullan för Närkes och Värmlands
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regemente 172114 noteras att
sergeanten Anders Levin var
25 år, vilket stämmer ganska
bra med ett födelseår 1694.
Johan/Jean Levin var enligt
senare kyrkböcker född
cirka 1697.
Den påstådda kopplingen
mellan bröderna Levin från
Silbodal och biskopen Matthias Marci via en Anders
Andersson Levin född cirka
1650 stämmer således inte.
Deras far hette Anders Jönsson/Jonsson och modern Maria
Andersdotter. Frågan är om det
fanns någon som helst substans
i de berättelser som skrevs
kring familjen Levin för ett
par hundra år sedan? Var det
kanske bröderna Levins mor
Maria Andersdotter som härstammade från superintendent
Marci? Blandade Fryxell ihop
Levins i Silbodal med en annan
släkt Levin? Eller handlar det
om ett på 1700- och 1800-talen vanligt sätt att försköna en
släkts härstamning?
Avsikten med denna sammanställning är att flera forskare
ska medverka till att få fram
släkten Levins verkliga bakgrund. Har någon stött på dessa
personer i domböcker eller
andra dokument under 1600talet? Hör då gärna av er till
redaktionen eller till mig, på
e-post p.neptune@swipnet.se

1 Titeln superintendent infördes i landet
i samband med reformationen och ersatte
den katolska titeln biskop för chefer över
ett stift. Superintendenternas roll blev
något försvagad jämfört med de gamla
biskoparnas.
2 Sammanblandningen görs med en
“verklig” gren av släkten Molithaeus
där en brukspatron Anders Johannesson Molithaeus gift sig med en förmögen
fröken Bratt.
3 Utgav bl a “Vermlands Slägtebok” om
släkten Levin m fl, som kan studeras vid
landsarkivet i Göteborg

Bröderna Levin:
Hans Andersson Levin, trumslagare. Möjligen den äldste av bröderna.
Noteras i mantalslängden för Lian
i Silbodal år 1707. Den förste som
hittills använder namnet Levin, i
vigselboken för Silleruds socken
1708 då han gifte sig med Christina
Ersdotter från Mörnäs i Sillerud.
Innebär att han troligen var född
före 1690. Han har därefter inte
spårats i kyrkoböcker eller militära
rullor. Dog troligen i krig utomlands
och omnämns inte i det köpebrev
från 1726 som redovisas vid Nordmarks häradsrätt 172815
Sven Andersson Levin, bonde. Är
den andre brodern som omnämns i
mantalslängden för Lian år 1709.
Vilket innebär att han var född före
1694. Han gifte sig med Elin Clasdotter i Silbodal 1717 och hade ett
antal barn födda i Silbodal.

skogs socken 1776. Gift först med
Kerstin Olofsdotter i Treskog, Gunnarskog socken. Gift andra gången
med första hustruns systerdotter
Marit Göstasdotter i Gunnarskog,
som därmed blev styvmor till sina
kusiner!
Nils Andersson Levin, gränsridare
och tullnär. Troligen född i Lian,
Silbodal socken cirka 1700 (finns
ingen födelsebok). Gift med Maret Håkansdotter från Nolby, Eda
socken. Avled i Eda socken 1760
och noterades varit 60 år och son
till ”dannemannen Anders Jonsson
och Maria Andersdotter”.

Anders Andersson Levin, sergeant, rustmästare. Troligen född i
Stendalen, Arvika landsförsamling
1694. Gift i Långserud med Margareta Ekeroth 1716. Noteras i Närkes
och Värmlands generalmönsterrulla som sergeant 1721. Sannolikt
samme sergeant Anders Levin som
avled under kommendering i Göteborg 5/5 1743.

Erik Andersson Levin, gränsridare
och bonde. Född i Lian, Silbodal
socken cirka 1702 (finns ingen födelsebok). Gift första gången med
Elisabeth Brattström 1728. Gift
andra gången med Maria Kjellman.
Är den broder som i köpebrev den
3 januari 1726 löser ut bröderna
Anders, Johan, Nils och Sven från
gården i Lian, Silbodal. Framgår
av häradsrättens protokoll 172816
att det då fanns fyra gårdar i Lian,
varav bröderna Levin ägt en femtedel var i den ena gården. Avled i
Lian 3/12 1781 med angiven ålder
av 79 år.

Johan/Jean Andersson Levin,
sergeant och bonde. Troligen född
i Stendalen, Arvika landsförsamling
1697. Avled i Treskog, Gunnar-

Ingen syster till bröderna har hittats. Kan heller inte uteslutas att det
funnits ytterligare bröder som inte
uppnått vuxen ålder.

4 Bygger på Fryxells påståenden
5 Bromanderska samlingen Arkiv Digital
volym: 43 bild 240. Bygger också på
Fryxell
6 Författad av Sten Möller.
7 Änkan Malin Kaxe gifte sedan om
sig med Amund Jönsson, borgmästare i
Mariestad
8 Matthias Marcis gravsten från 1603
finns inte bevarad. Däremot gjordes under 1600-talet en teckning av gravstenen,
som skulle kunna tyda på att en son Erich
begravts samtidigt. Reservation för stor
osäkerhet i detta antagande!

9 Sillerud CI:2 sid 273. Samt Närkes o
Värmlands regementes generalmönsterrulla 1708 bild:1950
10 Sid 268 i generalmönsterullan 1721
11 Silbodal CI:1 sid 40.
12 Nordmarks häradsrätt AIa:1b sid
414, 426 och 444
13 Eda F:1 sid 60
14 Sid 268 i generalmönsterullan 1721
15 Nordmarks häradsrätt 1728 AIa:13
bild 108
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Släkten Treutiger i en bibel i Segerstads kyrka
Av Bertil Olsson
I Segerstads kyrka finns en Karl XII:s bibel från år 1703. Själva kyrkbibeln är unik i sig själv. Men bibeln har
på ett uppslag av försättsbladen en något ovanlig plats för en släkttavla. Här nedan återges släkttavlan.
I Västanbladet (Göteborgs Regionens Släktforskare) årgång 19 och
nr 4 år 2002 finns en artikel av Olga
Dahl. I korthet skall jag referera
innehållet i artikeln, som ger förklaringen till släkttavlan.
Herr statsapotekaren Kilian Treutiger var född 1611 i Ostfriesland i Tyskland. Han hade tjänat
som gesäll hos apotekaren Philip
Schmidt i Stockholm och fick den
8/8 1642 tillstånd att öppna apotek
i Göteborg. Detta apotek, som var
Göteborgs äldsta, erhöll namnet
Enhörningen. Treutiger var på
1660-talet så ekonomiskt illa ställd,
att staden årligen fick förskottera
honom medel till läkemedels inköpande. Han avled i december 1675
och apoteket drevs de första åren
av hans änka Brita Gustavsdotter. I
släkttavlan står dock att Treutigers
hustru hette Anna Stuart. Den 20/8
1678 gifte sig Kilian Treutigers dotter Anna Maria (f. 1666, d. 1718)
med apotekaren Andreas Schwartz,
som övertog apoteket sedan privilegiet hade överflyttats på honom.
Andreas Schwartz var född 1647
och begravdes i Christine församling i Göteborg den 1/12 1695. I
äktenskapet med Andreas Schwartz
hade Anna Maria Treutiger sönerna ”senator” (rådman) Kilian
Schwartz, apotekargesällen Anders
Schwartz i Ystad och löjtnanten De
Schwartz i Elbe
Den 29/12 1698 gifte Anna Maria
Treutiger om sig med apotekaren
Johan Jacob Ermersch. I magistratens registratur Ba:14 den 2/10
1699 omtalas att Ermersch den 23/3
1698 erhållit sitt privilegium. Den
30/11 1722 begravdes Johan Jacob
10

Ermersch i Christine församling.
I äktenskapet med Ermersch får
Anna Maria dottern Brigitta Cecilia Ermersch som gifter sig med
”H Süders” i Hamburg. Den andra
dottern Maria Elisabet Ermersch
gifter sig den 30/4 1721 med apotekaren Martin Andreas Bauch. Han
var född den 5/10 1693 i Güstrow
i Mecklenburg och dog den 18/8
1766. Deras dotter Anna Elisabet
Bauch gifte sig med regementsoch stadsfältskären Fredrik August
Meister. Deras dotter Anna Lisa
Meister gifte sig den 10/9 1765 med
apotekaren Casper Sasse. Casper
Sasse var född den 4/7 1728 och
son till grosshandlaren i Stockholm
Joakim Sasse och hans hustru Hedvig Eleonora Ziervogel. Paret hade

döttrarna Anna Elisabet Sasse född
1766 och Hedvig Eleonora Sasse
född 1767 och död 1801. Hon var
gift 1798 med reg. läkaren i Göteborg Christian Henric Ewert född
1759 och död 1831. Casper Sasse
dog den 5/5 1797 och hans hustru
Anna Lisa Meister (Sasse) dog den
10/12 1826.
Helge Kjellin skriver i sin bok
Kyrkor i Grums härad, att ”denna
Karl XII:s bibel från 1703 har på
försättsbladet en i akvarellfärg
målad stamtavla över en tysk Göteborgssläkt Treutiger. Inga årtal
är utsatta utom för tavlans 6:e och
sista led, två systrar Anna Elisabeth och Hedwig Eleonora Sasse
med resp. födelseår 1766 och 67.
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Här nedan återges släkttavlan med den tyska texten
Herr StadtApother Kilian
Treutiger und dessen geliebte
Frau Anna Stauat, als Stam
Eltern hier in Gothenburg der werthen Treütigerschen Familie in
Schveden
2 gedelte Söhne			 2 Söhne im Civilstande
von Tigerfeld			 zu Gothenburg und Carlscrona
eine wohlerizoene Tochter
Anna Maria Treutiger
Verheirather mit dem H		
Apotheker Andreas Schwartz		
					
Senator Kilian Apotheker Andreas
Schwartz in
Schwartz in Ystad
Gothenburg			

verheirathet zum andern mahl
mit dem H Apotheker
Johan Jacob Ermersch

Leutenant De
Schwartz zu
Elbe

Frau Maria Elisabt Ermersch
verheirathet zum Herrn Stadts
apotheker Bauchen in Gotherburg
Frau Anna Elisabeth
Meister, gebohrne Bauchen

Frau Maria Berenburg
gebohrne Bauchen

Frau Anna Lisa Sasse
geboren Meister verheira
thet an den Stadt Apotheker
Herrn Casper Sasse aus
welcher Ehe

und deren hierworthe
Brüder und Schwester

Anna Elisabeth		
Sasse gebohren 1766

Med anledning av denna stamtavla
skulle man tro bibeln vara en gåva
från t.ex. de båda sistnämnda, vilket
dock motsäges av ” att enligt räkning 1704 inköptes nämligen ”nya
Kyrkobibelen för 17 Dlr (daler)19
öre kopparmynt samt inbands året
därpå. enligt L.I:I räkning 1705.
Till den nya Bibeln 7 dlr 21 ½ öre
Smt (silvermynt), samt Nok till
kopparstyckonen i D:o 1 Dlr 8 öre
Smt.” Härmed avses sannolikt inbindning och beslag. Räkning L.I:2

Frau Brigita Cecilia
verheirathet an den H
Süders in Hamburg

Frau Catharina Bagge
gebohren Bauchen

Hedwig Eleonora Sasse
gebohren a 1767

upptar för året 1/5 1825 – 30/4 1826
nämner band på Kong Karl XII:s
stora Kyrkbibel. Nu har troligen
någon större reparation gjorts.
När man studerar den uppmålade
släkttavlan finns ett inramat område
till vänster i släkttavlan, där jag har
lyckats tyda den skrivna texten på
fyra korta rader till: Frau Johanna
Swartz förfejat… Sincet… fibe in
Stockholm.

Jag har en misstanke att det är
Johanna Swartz som uppmålat
släkttavlan och detta kan ju ha skett
först efter åren 1766 och 1767. Kan
någon hjälpa mig att lösa gåtan?
Ni får gärna höra av er till mig:
vaderskullen@gmail.com
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Södra Råda socken
– Värmlands utpost i sydost
Av Anita Ericson
Södra Råda socken ligger i ett
skogs- och åkerlandskap på en
halvö mellan sjön Skagern och
Vänern, 5 km öster om Gullspångs
samhälle. Södra Råda tillhör landskapet Värmland, men sedan 1971
Västra Götalands (tidigare Skaraborgs) län och Gullspångs kommun. I sjön Skagern går gränsen
mellan Värmland, Närke och Västergötland. Här kan man verkligen
tala om en gränssocken.
Södra Råda är mest känd för den
gamla träkyrkan från 1300-talet
med de vackra målningarna. Den
gamla kyrkan brann ned 2001.
Detta till stor sorg för alla Rådabor
och alla dem som är kulturhistoriskt
och byggnadshistoriskt intresserade. Här pågår sedan 2007 en
rekonstruktion av Södra Råda
gamla kyrka.
Inte långt från kyrkan ligger Södra
Råda Hembygdsgård. Här kan man
som släktforskare hitta en hel del
intressanta böcker. Vi miste vår
gamla vackra kyrka men vi äger
en stor kulturskatt i våra gamla
fotografier från de olika byarna i
Södra Råda. (Se Rådaboken)
Rådaboken bygger på Oscar Johanssons minnesanteckningar om
Södra Råda som han skrev mellan
1952-1954. Med hans berättelse
som ram har vi kunnat följa gårdarna genom tiden.
1988 påbörjade Oscars sonson,
journalisten Bengt Johansson från
Enköping projektet Rådaboken.
Han hann på två år fullfölja de fem
första böckerna och påbörja boken
om Vattenberg.
Böckerna inleds med vilka som
var gårdsägare vid laga skiftet och
12

genom släktforskning följer man
dem som bott på platsen i bästa
fall fram till nutid. Var torpen har
legat och vem som bott där är svårare att följa, förutom soldattorpen,
som är väldokumenterade och lätta
att följa i både kyrkoböcker och
krigsarkiven.

1985 av Södra Råda Hembygdsförening. Faksimil efter original
från 1913. Omtryckt med tillstånd
av B. Silfving, Bromma. Finns
några exemplar kvar till försäljning,
Södra Råda Hembygdsförening.
Södra Råda socken. Författare J L
Silfving, 110 sidor.

Tanken är att boken ska följa en
bygd under stora förändringar.
Härifrån emigrerade ungefär 900
personer till Nordamerika. I slutet
på 1800-talet bodde här ca 1800
personer. De flesta som emigrerade
var unga män. Ett fåtal av dem kom
tillbaka.

Berättelsen om ett mord i Södra
Råda 1851. Text Bengt Johansson. Teckningar: Nils Johansson.
Tryckt 2007. 2:a upplagan. Finns
några exemplar kvar. Försäljning
Södra Råda Hembygdsförening
(se nedan)

Böckerna är intressanta för dem
med rötter i Södra Råda, släktforskare och de med intresse av vår
historia och gamla foton. Genom
ett stort antal gamla och halvgamla
och nutida fotografier kan man följa
tidens gång. Vi ser kort på brudpar
där brudens festklänning är svart
och när sedan modet blir vitt. Hur
familjen fotograferas utanför huset
med häst och cykel osv. Vi har
namn i stort sett på samtliga som
är med på våra foton.
Rådabor och de som har sina anor
i Södra Råda har alla varit fantastiskt givmilda med att ställa upp
med att låna ut sina vackra foton
och att delge oss sina minnen från
svunnen tid.

Litteratur om Södra Råda
Amnehärad och Södra Råda. Författare Erik H. Cederbom. Denna
hembygdsbok är tryckt av Aldéns
Boktryckeri i Kinna 1963. (427
sidor) Får sökas på antikvariat.
Värmlands historia. Från äldsta
tider intill nuvarande. Del 1.
Wisnums härad. Häfte 5. Utgiven

Rådaboken
Del 1 Prästgården samt delar av
Backa. (Bengt Johansson)
Del 2 Norra Torp. (Bengt Johansson)
Del 3 Södra Torp och Rud. (Bengt
Johansson)
Del 4 Knekterud och Bratteberg.
(Bengt Johansson)
Del 5 By. (Bengt Johansson)
Del 6 Backa. Påbörjad hösten
2014.
Del 7 Vattenberg. (Anita Ericson)
Del 8 Hjälmkärr. (Anita Ericson)
Del 9 Linhult, under arbete. (Anita
Ericson)
Del 10 Runnäs, under arbete. (Börje
Larsson)
De slutförda delarna finns som
”blädderhäften” i Södra Råda Hembygdsgård.
De finns också till försäljning som
cd-skiva.
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Johannes Olsson med hustru Maria
Andersdotter, Hjälmkärr.
Foto från 1890-talet.

Äldsta huset I Södra Råda. Hjälmkärr. Från vänster Hilda Petersdotter (Marias syster) med dotter, Karl med skottkärra, Alexander Olsson och hustru Maria Petersdotter med Elisabeth i knät och hans döttrar Alma och Alfrida. Foto från 1892).

Familjen Vallin i Hjälmkärr. Stående
Inga Lovisa Gustafsdotter (Gustafs mor)
Sittande: Maria Andersdotter, Nils och
Gustaf Vallin. Foto ca 1897.

Martin Andersson, (chaufför) och Lennart Sköld pustar ut efter att ha handlastat en
vedtransport. Foto Anders Karlsson “Puttra”. 1938.

För dem som är intresserade
av någon av böckerna eller cdskivorna vänder man sig till Nils
Johansson, sekreterare Södra
Råda Hembygdsförening.
Epost: brattskogen@telia.com
eller telefon 0551-23105.

Slåtterarbete med familjen Allan Gustafsson i Linhult. Foto Mats Holmstrand 1952.
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Ordföranden har ordet
Nu börjar man få lite distans till
Släktforskardagarna 2014 i Karlstad. Med facit i hand kan vi
konstatera att dagarna verkligen
blev lyckade. Detta bland annat
tack vare alla som ställde upp helt
ideellt, hela 91 stycken – apotekare,
brevbärare, läkare, civilingenjörer,
chaufförer, säljare, bagare mm
– inget lämnades bort till externa
företag. Detta gav ett bra överskott,
som nu kommer föreningens medlemmar tillgodo.
När styrelsen beslutade att åta sig
detta stora projekt insåg vi samtidigt att föreningen var tvungen att
trappa ner sin normala verksamhet
bland annat genom att inte medverka i så många evenemang utanför Karlstad. Föreläsningarna på
Arkivcentrum i Karlstad fortsatte i
stort sett som tidigare.
Som nygammal ordförande är
det åter dags att tillsammans med
styrelsen och däribland flera nya

styrelsemedlemmar att ta tillbaka
det vi avstod från 2012 då projektet
med släktforskardagarna startade.

Vi kommer att delta med ett bokbord med ”våra egna” produkter,
bland annat vår populära

Till allas vår glädje har vi också
fått tillbaka en nygammal redaktör
för VärmlandsAnor, Carl-Johan
Ivarsson eftersom Åke Hörnqvist,
som varit redaktör under ett antal
år, valt att sluta. Carl-Johan har
tidigare varit både styrelsemedlem
och redaktör för VärmlandsAnor.

CD VKBR 3, som redan köpts av ca
300 släktforskare. Vi hoppas att så
många som möjligt kommer att besöka oss på plats. Som du kan läsa
om i VärmlandsAnor kommer en
buss, i första hand för medlemmar,
att starta från Årjäng och Arvika
lördagen 29 augusti.

Planeringen för hösten är nu i full
gång. Ny ansvarig för verksamheten (föredrag) på Arkivcentrum
är Sonja Skagerud Östlund, för
evenemangen ute i länet bl.a Filibjurveckan Filipstad, Klarhälja
Kärnåsen, Antik- och Samlarmässan i Ransäter är Stefan Svensson.
Planeringen för föreningens deltagande Släktforskardagarna i Nyköping pågår också för fullt.

Lars-Göran Jansson har uppdaterat vår föreningsinformation på
Släktforskarförbundets hemsida,
www.genealogi.se. Där kan du hitta
mycket om vår verksamhet liksom
också på vår egen hemsida www.
varmlandsrotter.se.
På Rötter kan du också läsa mer
om nya Sveriges dödbok 1860-till
nutid, planerad utgivning 2017 eller 2018.
Hans Olsson
Ordförande

Noterat vid årsmötet
Av Gunnar Jonsson
Föreningens årsmöte ägde rum
lördagen den 28 mars på Arkivcentrum Värmland. Ordföranden
Göran Dour öppnade mötet, hälsade inte mindre än 64 medlemmar
välkomna. Till ordförande för årsmötet valdes Jens-Åke Nilsson och
sekreterare var Gunnar Jonsson.
Verksamhetsberättelsen presenterades rubrikvis av mötesordföranden.
Räkenskaperna kommenterades
av föreningens kassör Thore Jansson. Verksamhetsberättelse och
räkenskaper godkändes sedan av
årsmötet och lades till handlingarna. Den positiva medlemsutveck14

lingen nämndes särskilt, vi är en
av få föreningar i landet som ökar.
Den ordinarie verksamheten gav
ett överskott på ca 80000 kronor
och Släktforskardagarna gav ett
överskott på ca 561000 kronor.
Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes sedan av årsmötet och lades till handlingarna,
och på revisorns förslag beviljades
styrelsen ansvarsfrihet.
Åke Hörnqvists motion om gratifikation till projektledningen för
sfd2014, Eva Lejrin, Hans Olsson
och Thore Jansson, om vardera

10000 kr efter skatt, bifölls av årsmötet. Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 150 kr för
ordinarie medlem samt 50 kr för
varje familjemedlem godkändes
av årsmötet.
Valberedningens, genom Peter
Borg, förslag om nyval av Hans Olsson, Forshaga godkändes enhälligt
av årsmötet. Efter att ha godkänt att
styrelsen utökades med en person
omvalde årsmötet Thore Jansson,
Gunnar Jonsson och Eva Lejrin,
på 2 år. Nyval av Sune Paulsson,
Karlstad (fyllnadsval 1 år), Sonja
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Skagerud Östlund, Skoghall och Stefan Svensson,
Karlstad (på två år). De nya
styrelseledamöterna presenteras i detta nummer. Till revisorer valdes KG Lindgren,
Säffle (omval) och Lennart
Sennmark, Karlstad (nyval). Till revisorssuppleant
nyvaldes Jens-Åke Nilsson,
Karlstad.
Till redaktör för medlemstidningen VärmlandsAnor
nyvaldes Carl-Johan Ivarsson, medan Gunnar Jonsson
fick förnyat förtroende för
hemsidan VärmlandsRötter. Göran Dour tackade
mötesordföranden Jens-Åke
Nilsson med en blomstercheck, vilket även avgående
tidningsredaktör Åke Hörnqvist, projektledningen för
Släktforskardagarna samt
avgående styrelseledamöter
och revisor fick/kommer
att få. Göran överlämnade
så klubban till Hans Olsson
som tackade för visat förtroende och tillsammans med
Thore Jansson avtackade
Göran Dour för tiden som
ordförande. Han tackade
även valberedningen som
gjort ett stort jobb i år. Den
vid Släktforskardagarna
ej uttagna vinsten med en
akvarell, överlämnades av
Hans som gåva till Värmlandsarkiv genom Petra
Berglund. Efter årsmötet
bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck och
allmänt släktforskarprat.
Dragning i utlottningen av
kvarvarande vinster från
programkatalogslotteriet
vid sfd2014 skedde.

Kassören Thore Jansson avtackar avgående ordförande Göran Dour. Foto: Hans Löfgren

En välfylld Edbergssal på Arkivcentrum. På första bänk styrelseledamoten Eva Lejrin, tillträdande ordförande Hans Olsson samt mötesordföranden Jens-Åke Nilsson. Foto: Hans Löfgren

Släktforskarprat med smörgåstårta i Almqvistsalen. Foto: Hans Löfgren.
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Nya i styrelsen
Vid årsmötet fick vi tre nya medlemmar av föreningens styrelse. Vi bad dem att presentera sig själva!

Stefan Svensson

Migrationscentret, där jag i dagsläget ansvarar för sex lokalkontor.

Sonja Skagerud Östlund

2009 blev jag medlem i Värmlands
Släktforskarförening och gick då
en grundkurs i släktforskning för
Hans Olsson på Medborgarskolan.
För att fördjupa mina kunskaper
har jag även gått kurserna: Att läsa
gamla handstilar, Historiska kartor
och programmet Min släkt.
Sedan ett par år tillbaka deltar jag
tillsammans med 10 andra släktforskare i en släktforskningscirkel
på Medborgarskolan.

Jag började släktforska på allvar
hösten 2012, började med Ancestry,
delvis på grund av den stora släkt
som finns i USA efter min farfars
fyra utvandrande syskon. Bygger
mina träd där. Använder annars
främst Arkiv Digital samt Svar för
att finna fakta här i Sverige. Gick
så en kurs året därpå och det är i
efterdyningarna av den som i första
hand innebar deltagande i arbetet
inför Släktforskardagarna 2014
som då senare också ledde till att
jag numera ingår i VSF:s styrelse.
Jag är uppväxt i Storfors, flyttade
till Karlstad 1977 då jag fick jobb
på Försvarets Datacentral på Karolinen. Inledde där som dataoperatör,
gick dock snabbt över till att syssla
med nätverk och kommunikation
vilket upptagit större delen av mitt
yrkesliv. 1993 köptes Försvarsdata
upp av WM-data som 2006 i sin tur
köptes upp av Logica (idag CGI).
De sista åren på WM-data/Logica
gick jag mer över till administrativa
sysslor, fick rollen som kontorsansvarig för Karlstadskontoret dessutom regionalt ansvar för ytterligare
7 kontor i Mellansverige.
Jobbar numera sedan mars månad
2015 som regionchef på Svenska
16

1 juni 2012 fick jag avtalspension
efter att ha jobbat 44 år på Nordea/
Wermlandsbanken. Det gav mig
möjlighet att satsa mer tid på min
släktforskning.

I min släktforskning har jag gått ut
från mina barnbarn och försöker
följa deras rötter bakåt i tiden.
Det är min förhoppning att någon
gång i framtiden kunna sammanställa en skrift till dem om deras
historiska bakgrund som innehåller skogsfinnar, torpare o bönder,
bergslagsmän, smeder, soldater,
valloner m.m.

Sune Paulsson

Jag är född, uppväxt och bosatt
på Hammarö. Är dock ingen äkta
Hammarötass, då min far kom från
Oviken i Jämtland och min mor
från Brunskog.
Intresset för släktforskning har
funnits sedan 70-talet, då vi fick
tillgång till ett släktforskningsmaterial över ”Fågelsjösläkten i Bergs
kommun”, fars rötter på hans mors
sida. Har senare också fått tillgång
till böcker om Gränsjösätrane och
södra Finnskogen i Glava, som är
en del av min mors rötter.
Världsarvsgården ”Bortom Åa i
Fågelsjö” är idag ett museum och
byggdes i samband med att området koloniserades av finländare på
1600-talet, vars anfader var Markku
Suutari från Lievestuori, Rautalampi socken i Finland, född omkring
1550 död 1633.

Jag är född år 1944 i Olsäter, Övre
Ulleruds socken. Gift sedan 1964
med Lilian som kommer från Norra
Bogerud i Norra Råda, vi har två
pojkar som lever med sina familjer
i Stockholmsregionen.
Lärde mig till Elektriker på f.d. skolan för vanartiga pojkar i Östanås,
Älvsbacka 1959-60.
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Arbetade på Mölnbacka Trysils
Sulfatfabrik i Deje 1960-65. Under
den perioden hade jag förmånen
att få göra min militärtjänst och
utbildning vid I 2:s BSI i Karlstad
under elva månader.
1966 hade jag läst in min elektriska
installatörsbehörighet på KPS i
Kristinehamn. Annonserar i NWT
på platssökande: Elektriker med
teoretisk installatörsbehörighet
söker anställning, fick sju svar inget
från Värmland, på så vis hamnade
jag vi på Boo Elverk i Saltsjö-Boo,
nuvarande Nacka.
Årsskiftet 1972-73 börjar jag på
Kabmatik som tillverkade maskiner åt kabel- och wiretillverkande
industrier. Fick erbjudande under
1972 om att ansvara för elmontage, testkörning på vår fabrik och
idrifttagning av maskinerna ute
hos kund. 1993 beslutar man att
flytta verksamheten till Finland och
Schweiz, fick erbjudande om ett två
års kontrakt i Finland men tackade
nej till det.
Får 1993 en anställning hos Kone
Hissar i Kista norr om Stockholm
som inköpare.
Övergår 1999 till ansvarig administratör för Kones fordonspark:
Leasing och bestyckning av förmånsfordon, servicefordon och
släp m.m. i Sverige fram till min
pension 2009.
Deltog i en släktforskarkurs i Upplands Väsby 1989 där vi då bodde.
Började registrera mina anteckningar i Disgen 1996 och jag har
för mig att det blev ett medlemskap
i Värmlands Släktforskarförening
ungefär samtidigt.
Har mina rötter i Värmland: Övre
Ullerud, Sunnemo, Sunne, Östra
Ämtervik, Ransäter och Väse. Är
Sockenombud för Övre Ullerud.

Bussresa till Släktforskardagarna
Nyköping 29 augusti 2015
Värmlands Släktforskarförening
medverkar under släktforskardagarna i Nyköping med bokbord
m.m. tillsammans med Värmlandsarkiv.
Släktforskarföreningen planerar en
subventionerad bussresa för föreningens medlemmar. Resekostnad
t.o.r. för medlem 50 kr. Om plats
finnes får icke medlem följa med
till en kostnad av 250 kr. Medlemmar som hjälpte till vid sfd2014
åker gratis.
Entré 60 kr, lunch 110 kr m.m.
tillkommer.
Följande är planerat beroende på
intresse:
Avresa Årjäng kl 05.10 via Knöstad
och Grums E18 Gruvökorset. Sundstagymnasiet Karlstad kl 06.30.
Kristinehamns järnvägsstation kl
07.00. 30 minuters rast efter vägen.
Ankomst Nyköping kl 10.00. Hemresa från Nyköping kl 16.30.

Avresa Arvika kl 05.30 via Kils
järnvägsstation. Sundstagymnasiet
Karlstad kl 06.30. 30 minuters rast
efter vägen. Ankomst Nyköping kl
10.00. Hemresa från Nyköping kl
16.30.
Anmälan ska ske senast tisdagen
30 juni 2015.
Först till kvarn gäller vid för många
anmälda. Betalning sker till reseansvarig i samband med påstigning.
Anmäld som uteblir från resan är
betalningsansvarig, såvida inte
giltigt skäl finnes (sjukdom - motsvarande).
Besked angående bussar meddelas
senast tisdag 7 juli. Minsta antal anmälningar för resans genomförande
är 25 st/buss.
Anmäl dig till Monica Lööf
loof.monica@telia.com
054-51 73 10, 070-537 95 63
OBS! Ange påstigningsplats.

Träffa Släktforskarföreningen i
sommar-Värmland
Värmland är rikt på kulturella
evenemang i sommar. Värmlands
Släktforskarförening deltar i några
av dem, där vi träffar gamla släktforskare, informerar och ger lite
6 juni
7, 8, 9 juli
11 juli
18 juli
4-5 augusti
7-8 augusti
29-30 augusti
5 september

nybörjarhjälp till intresserade och
kanske kan vi också värva några
nya medlemmar. Notera att vi ibland
bara är med vissa dagar under flerdagarsevenemang! Här är listan:

Edebymarten, Övre Ullerud
Klarhälja, Norra Råda
Borgviksdagen
Filibjurveckan, Filipstad
Sunne kulturvecka
Ransäter: Antik- och samlarmässa
Släktforskardagarna i Nyköping
Värmlandsnäs Skördefest
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Vaktavlösning för VärmlandsAnor
– redaktörerna intervjuar varandra
Som ni sett har VärmlandsAnor i
och med detta nummer en ny, eller
snarare nygammal redaktör. För
nio år sedan, 2006, lämnade CarlJohan Ivarsson över uppdraget till
Åke Hörnqvist. Nu är det dags för
Åke att efter väl förrättat värv dra
sig tillbaka och det blev så, att det
blev Carl-Johan som av årsmötet
valdes till redaktör. Så börjar vi
med att redaktörerna får möjlighet
att intervjua varandra. Så här blev
det ”samtalet”:

Carl-Johan frågar Åke
Vi börjar med en idrottsfråga:
Hur känns det just nu?
Det känns både och. Jag kommer
att sakna de många givande och
trivsamma kontakter som redaktörskapet har fört med sig. Men också
en lättnad över att slippa pressen att
fyra gånger per år leverera en 24sidig tidning med läsvärt innehåll.
Vad har varit roligast med att
vara redaktör?
Den avgjort mest positiva uppgiften
var att få ge ut ett jubileumsnummer. Där kunde vi samla många av
de mest givande artiklar, som varit
införda i tidningen under de senaste
10 åren.
Vad har varit svårast?
Vissa perioder var inflödet av bidrag besvärande klent. Då gällde
det att ha en buffert med eget material. Om torrperioden blev för lång,
fick jag börja trolla med knäna.
Vad står på din agenda nu, när
du får tid över?
Tack vare en nådig försyn har jag
aldrig haft några sysselsättningsproblem – snarare tvärt om. Efter
pensioneringen har jag haft en
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mycket klar tidsprioritering; 1)
barnbarnen, 2) den yngre sonens
företag och 3) VärmlandsAnor.
Över tid har behovet av mina insatser förändrats. Barnbarnen har
nu kommit upp i skolåldern och
därmed har markservicen fått en
annan karaktär. Sonens företag har
vuxit kraftigt och likaså efterfrågan på mina tjänster. För att få tid
till VärmlandsAnor har jag därför
under de senaste åren fått lägga
min egen släktforskning på hyllan.
Det är min förhoppning att jag nu
skall kunna slutföra det bokprojekt,
som jag startade upp för en 6-7 år
sedan.

Åke frågar Carl-Johan
Du gör nu comeback som redaktör. Har du några nya ämnesområden som du vill utveckla?
Jag planerar inga dramatiska förändringar av tidningens inriktning
och innehåll. Under min förra
redaktörsperiod hade jag en del
tankar om att ha temanummer men
det blev aldrig mer än en tanke,
mest på grund av att det ibland
var svårt att få in material. Men
jag tycker det är viktigt att alla
som släktforskar i Värmland har
utbyte av tidningen, med artiklar
om släkt- och hembygdsforskning i
bred mening, i hela landskapet. Det
är också viktigt att främja kvalitet
i släktforskningen, genom goda
exempel och att visa på behovet
av källkritik. VärmlandsAnor skall
vara en lärorik medlemstidning!
Tack vare fjolårets lyckade Släktforskardagar har föreningen fått
en mycket god ekonomi. Har du
några funderingar kring hur
det kommer att märkas i tidningen?

Vi får se om vi kan förhöja tidningen på något sätt. Det är ju
klart utsagt att det skall komma
medlemmarna till nytta. Föreningens viktigaste resurs är ju faktiskt
alla medlemmar. VärmlandsAnor
är till för alla medlemmar och jag
hoppas att många fler kan känna
den glädjen som jag kände när min
första artikel publicerades i nummer 1994:2. Det har ju blivit mer
skrivet sedan dess, men den första
artikeln minns jag fortfarande. Jag
hjälper gärna till med att förfina
slutprodukten för den skribent som
inte känner sig så van vid att skriva
själv. Så även om vi nu har en god
ekonomi är föreningens viktigaste
framgångsfaktor att vi är en växande förening med en betydligt
starkare medlemsaktivitet nu än
under min förra redaktörsperiod.
Du är ju engagerad även i några
andra föreningar. Kommer insatserna där att vara till gagn för
ditt arbete med tidningen?
Det tror jag säkert. Jag började
släktforska när jag var 11 år och det
dröjde inte länge förrän jag lärde
känna nya människor tack vare
detta. Släktforskningen vidgades
till ett historiskt allmänintresse.
Jag gillar att bygga nätverk och
med tiden har jag anslutit mig till
fler föreningar inom den kulturella
och kulturhistoriska sektorn. Jag
är ordförande för Stiftshistoriska
sällskapet i Karlstad och präntare i
S:t Ragnhilds Gille i Söderköping,
liksom jag är mer passiv medlem i
en rad andra föreningar. Förra året
fick jag uppdraget att vara gästredaktör för Värmländsk Kulturs
temanummer om släktforskning.
Så jag hoppas att dessa kontakter
kan resultera i läsvärt innehåll för
VärmlandsAnor.
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Flip Pal – en användbar skanner för
släktforskare
Hör du till skaran släkt- och hembygdsforskare som letar upp gamla
kort och annan dokumentation hos
släktingar och vänner? Hör du till
dem som släpar hem skokartonger
med gamla kort, och kassar med
gamla album, för att skanna av och
dokumentera? Hör du till dem som
konstaterat att det är otympligt att
hantera gamla och sköra album när
du skannar med hjälp av din kombinerade skrivare och skanner?
Nu finns den ultimata lösningen
för oss kort- och dokumentletare!
Den heter Flip Pal mobile scanner.
Det enda felet med den just nu, är
att den inte finns att köpa i Sverige,
utan måste direktimporteras från
USA. Jag har gjort det, för cirka
1900 kronor. Cirka 400 kronor var
frakt- och försäkringskostnader.
Mitt kort- och dokumentskannande
underlättades enormt. Det mest
påtagliga, var att jag inte längre behöver låna hem skokartongerna och
albumen. Jag fortsätter att besöka
släkt och bekanta i deras hem, och
skannar på plats, samtidigt som vi
pratar om korten.

Artikelförfattaren i skanningstagen. Istället för att vända albumet upp och ner på skannern, vänder man skannern upp och ner på albumet.

Väl hemma, flyttar jag över skannerns minneskort till datorn, för
att redigera, och lägga korten i rätt
katalog i datorns kortsamling (kom
ihåg att säkerhetskopiera på sticka,
CD-skiva eller extern hårddisk).
Nästa steg blir att besöka kortägaren för en noggrann dokumentering
i skrift. Tro inte att du kommer ihåg,
utan att anteckna!

är mycket smidigt, och du riskerar
inte att förstöra albumet.

Lösa kort, skannas på samma sätt
som i en stor skanner. Vill du skanna
ur ett album, behöver du inte vända
albumet upp och ner, och lägga på
skannern. Istället lossar du skannerns lock och vänder skannern upp
och ner över korten i albumet. Det

Skannern är också utmärkt när det
gäller att skanna gamla och sköra
dokument, som inte tål att hanteras
hus som helst.

Ibland är korten större än skannerns
fönster. Det har uppfinnaren/tillverkaren löst, genom att göra det
möjligt att skanna hela kortets yta
i flera steg, med lite överlappning.
När du flyttat över minneskortet till
datorn, kan du be den sätta ihop de
skannade delarna till en bild igen.

smidiga handskannern. Den finns
inte att köpa i Sverige! Vi behöver alltså locka en importör att
bli generalagent. Det kan vara en
lämplig uppgift för Släktforskarföreningarna runt om i landet, och
Släktforskarförbundet.
Blir du nyfiken? Besök sidan http://
flip-pal.com/ Där finns skannern
beskriven, och man får ett antal förslag på vad den kan användas till,
med hjälp av små videosnuttar.
Anders Höglund

Jag konstaterade i inledningen att
det bara är ett fel med den mycket
19
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Släktforskningens dag i
Forshaga
På släktforskningens dag lördagen
den 21 mars hade Forshaga bibliotek
i samarbete med släktforskarföreningen arrangerat föredrag och
släktforskarjour. Det kom omkring
180 personer och av dessa lyssna
drygt 50 personer på Mette Gunnari
från Norge som höll ett intressant
föredrag om släktforskning i Norge.
Hon berättade om de olika källorna
som finns tillgängliga via internet.
Hon beskrev också SmartSlekt ett

nytt webbaserat släktforskningsprogram som framtagits i Norge
för registrering av släktträd. Det
går att läsa mera om det på www.
smartslekt.no. Det lär komma en
svensk version av programmet så
småningom.
Vi hade sex personer som hjälpte de
besökande med att få svar på sina
släktforskarfrågor. Det var många
som passade på att få hjälp och tips.
Stundtals var det kö.
Ragnar Johansson

Nr 193

1879 föddes min morfar Olov
Svensson “När Sven Nilsson”, i
nuvarande Torsberg, då Torsby,
i Sunne församling.
1902 reste han över till Amerika, där då redan två av hans
äldre bröder fanns, för att söka
lyckan.
Han återkom 1909 och gifte sig
samma år med Maria Johansson.
Det sades att han kom hem med
en summa pengar. Skröna eller
ej? Ingen som vet idag.
Han levde kvar på gården till sin
död 1947, då gården övertogs av
yngste sonen Carl-Axel.
Anorna är koncentrerade kring
socknarna Lysvik och Sunne.
Thore Jansson
070-190 45 93
thore@futureconsulting.se

Hans Olsson med föredragshållaren Mette Gunnari. Foto: Hans Löfgren

Ragnar Johansson med släktforskningsintresserade. Foto: Hans Löfgren
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d 20/6 1838

Lysvik, Strandvik

g 26/12 1811, Lysvik 4

Olsdotter

Annika

Lysvik, Strandvik

d 7/6 1904

Sunne, Torsby

g 10/4 1871

Sunne

Lysvik, Strandvik

Hemmansägare

f 28/1 1879

Kerstin

f 8/12 1810

Lysvik, Gällserud

d 18/10 1896

Lysvik, Ransbytorp

Kristina

f 25/9 1846

Lysvik, Ransbytorp

d 9/4 1930

Sunne, Torsby

16/8 2014

Persdotter

7

g 26/12 1828, Lysvik 6

Lysvik, Ransbytorp

f 18/1 1883, Sunne

Nr 3, mor

d 14/5 1867

Maria

Persdotter

Lysvik, Ransbytorp

Johansson

d 19/12 1864, Lysvik, Gällserud

f 18/5 1781, Sunne, Arnstorp

Ersdotter, Annika

Bengtsdotter, Ingeborg

d 16/10 1843, Lysvik, Gällserud

15 f 1741, Sunne, Arnstorp

Gustafsdotter, Kerstin

f 1734, (Norra Råda)

Jonsson, Erik

14 1739 - 1/12 1811, Lysvik, Gällserud

5/4 1738, Lysvik - 20/10 1813, Lysvik

Bengtsson, Lars

13 12/12 1742, Lysvik - 11/6 1830, Lysvik

Bengtsdotter, Kerstin

1748 - 27/10 1813, Lysvik, Ransbytorp

Jonsson, Jan. Nämndeman

12 f 1759 i Lysvik

Jonsdotter, Ingeborg

f 20/1 1753, Lysvik, Åsegård

Ersson, Per

11 1747 - 29/12 1795, Lysvik, Strandvik

Persdotter, Maria

24/10 1741, Lysvik - 28/9 1797, Lysvik

Carlsson, Olof

10 f 1745

Ersdotter, Annika

1740, Sunne - 19/5 1772, Lysvik

Pettersson, Petter

9 3/1 1717, Lysvik - 15/10 1799, Lysvik

Persdotter, Kerstin

f 1711

Larsson, Nils

8 f 1726

Persdotter, Ellika

f 15/5 1730, Lysvik, Åsegård

f 6/11 1769, Lysvik, Gällserud

Larsson, Per

d 14/7 1831, Lysvik, Ransbytorp

f 1/1 1777, Lysvik, Ransbytorp

Jansdotter, Kerstin

g 26/12 1802, Lysvik

f 13/3 1806

Sunne

f 9/8 1781, Lysvik, Åsegård
d 15/1 1847, Lysvik, Ransbytorp

Per

Sunne, Torsby

Persson, Erik

d 25/2 1832, Lysvik, Lövåsen

f 1/3 1771, Lysvik, Strandvik

Olsdotter, Kerstin

g 30/10 1909

Ersson

d 11/9 1947

Sunne, Torsby

d 7/12 1875

Olov Edvard

g 26/12 1794, Lysvik

f 13/5 1795

Lysvik, Lövåsen

Svensson

d 30/10 1854, Lysvik, Lövåsen

f 16/5 1772 i Lysvik, Lövåsen Ö

Pettersson, Olov

d 25/12 1813, Lysvik, Åsegård

f 1/6 1756, Lysvik, Myringeby

Nilsdotter, Ingeborg

f 3/3 1751, Lysvik, Åsegård

Nr 1, ansökare

5

Lysvik, Åsegård

Nämndeman

f 7/10 1780

Sven

f 25/9 1835

d 1819, Lysvik, Åsegård
g 26/12 1774, Lysvik

Nils

Nilsson

Nilsson, Erik

Nilsson

Nr 2, far

Ersson, Nils

Upprättad för Olov Svensson, f. 28/1 1879 i Torsby, Sunne (S)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 193
Generation I
Nr 2-3 (1)

Nilsdotter, Marit

Björnsson, Bengt

Olsdotter, Sara

Gustavsson, Bengt

Persdotter, Ellika

Nilsson, Erik

Mattsdotter, Karin

Andersson Per

Larsdotter, Maria

Olsson, Erik

Eriksson, Petter

Persdotter, Ingeborg

Ersson, Per

Michaelsson, Lars

Bengtsdotter, Elin

f 1689, Sunne Björka

f 1715, Lysvik, Lövåsen

f 1714, Lysvik

f 1709, Lysvik, Lövåsen Ö

1679 - 19/5 1725, Lysvik, Skäggegård

f 1685, Lysvik, Åsegård

f 1695, Sunne, Svineberg

17/4 1712, Lysvik - 8/1 1800, Lysvik

1722 - 9/3 1796, Lysvik, Ransbytorp

Se nr 17

Se nr 16

24/12 1725, Lysvik - 23/12 1808, Lysvik

1723, Lysvik, Strandvik - 25/8 1795, Lysvik

Svensson, Per. Nämndeman

Ingemarsdotter, Valborg

Persson, Nils

Generation V
Nr 32-63

mf (6) t. Thore Jansson. Alla orter i (S) län
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Ur andra medlemsblad
Värmlänningar

Släkthistoriskt Forum 2015:1
(Sveriges Släktforskarförbund)
Järnbruk i Värmland, Carl-Johan
Ivarsson recenserar ny bok
Gräns-Posten nr 82
(Gränsbygdens Släktforskare)
Om länsman Arne Nilsson i Backa,
Silbodals socken i Nordmarks härad av May Jonsson.
Diskulogen nr 108
(Föreningen DIS)
Tre fruar och en oäkting, värmländska öden på min svärmors sida av
Lars Warlin.

Övrigt

AnGripen 2015:1
(Malmö Släktforskarförening)
Vad är åbor och rusthållare av
Bengt Avenberg,
Anor & Ättlingar 2015:1
(Svenska Genealogiska Samfundet)
Det finns många kartor på internet
– inte bara från Lantmäteriet av Eva
Dahlberg.
Diskulogen nr 108
(Föreningen DIS)
Lantmäteriets RIK-kartor – också
en kartskatt av Björn Johansson.
Roten nr 128
(Skelleftebygdens Släktforskare)
Vilken DNA-test ska jag välja? av
Peter Sjölund

Nr 194

Släkthistoriskt Forum 2015:1
(Sveriges Släktforskarförbund)
Hitta dina finska anor av Ritva
Winter.
Sök släkt i Norge av Rune Nedrud.
Släktforskning i Danmark av
Kathrine Tobiasen.
På Island är alla släkt av Gudfinna
Ragnarsdottir.
Sätt dina anor på kartan. Nu fotograferas 1900-taleets bouppteckningar av Markus Lindström.
Släkthistoriskt Forum 2015:2
(Sveriges Släktforskarförbund)
Glöm inte mantalslängden av Maria
Bratt.
Föräldralös, fattig och oönskad av
Maria Bratt och Anna-Maria Tiberg
Knutas.
En sjöman älskar havets våg av Eva
Johansson.
Då allting började (kalenderbytet)
av Mikael Hoffsten.
Rätt strategi ger spännande kunskap om anfäderna från 1600-talet
av Lars-Åke Stenemo.
Barnhusbarnen kan kartläggas i
källorna av Niklas Hertzman.
Västanbladet 2015:1 (GöteborgsRegionens Släktforskare)
Namn i Sverige av Ingela Martenius.

Jeg är medlem i deres forening
siden 2014, og følger interessert
med på alt som föregår, bl. a. deres medlemsblad. Der ser jeg ofte
at flere sender inn sine antavlor.
De senere år har jeg oppdaget at
jeg har mye slekt fra Värmland,
men forskningen har stoppet opp
enkelte steder.
Det kan synes som om min svenske
slekt er et godt eksempel på hva
mange landsbygdboere nettopp
gjorde på slutten av 1800-tallet,
nemlig flyttet til storsteder som
bl. a. lokket med arbeid. Min mm
ff Nils Andersson kom fra Fjöle
med sin søster til Christiania på
1860-tallet og min mf m Kristine
med søsken og foreldre kom alle
fra Karlanda på 1870-tallet. Denne
slekten fra Karlanda/Järnskog ble
jeg først klar over det seneste året.
Den fra Fjöle har jeg kjent et par
år. Derför er det troligt mer å finne
ut om begge disse slektsgrenene og
om etterkommende her i Värmland
med mer tid til forskning og/eller
med tips fra lesere av VärmlandsAnor, eller folk i Fjöle og Järnskog!?
Nils Petter Tveten
Skönviksvägen 6
671 33 Arvika
nilspettertveten@yahoo.com

Ett hjärtligt tack!
Vi tackar så hjärtligt för den gratifikation vi fick vid föreningens
årsmöte för vårt arbete med Släkt-

forskardagarna 2014 i Karlstad. Ja,
det var ett gigantiskt projekt och
visst innebar det mycket arbete

Hans, Eva, Thore
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under ganska lång tid, så det känns
verkligen uppmuntrande att få detta
erkännande av föreningen.

5

Berit Eugenie

Østre Aker(NO), Malerh.

f 23/2 1927, Oslo(NO)

Ragnhild

Ruth Eugenie

Gulbrandsdatter, Margrethe

Oslo(NO), Rognerud

14/1 2015

d 31/3 1966

Oslo(NO), Malerhaugen d c1878

d 13/7 1990
7

Kristiania(NO), Riksh.
f c1856, Gjerdrum(NO)

f 24/9 1878

Ø Aker(NO), Økern

Larsen, Karoline Emilie

f c1852, Sverige(SE)

Andersen, August. Mekaniker

Olsson, Jon

Gulbrandsen, Gulbrand

15

14
Larsen, Lars

13 f c1806, Jevnaker(NO)

Johnsdatter, Marthe

f 1/6 1790, Stavnäs, Fjöle N

f 7/12 1786, Stavnäs, Fjöle N

f 1/9 1780, Stavnäs, (Fjöle)

27/12 1777, Stavnäs - 10/1 1833, Stavnäs

f 1790, Eda

f 1778, Järnskog

1785, Järnskog, Hajom - 21/1 1855, Järnskog

Andersson, Nils. Bonde

Pärsdotter, Kjerstin

12 25/9 1818, Stavnäs - 18/8 1891, Stavnäs Olofsdotter, Britta

Jonsdotter, Anna

14/4 1790, Järnskog - 14/6 1844, Järnskog
1779, Järnskog, (Slärteg) - 25/10 1814, Järnskog

Jacobsson, Olof. Åbonde, arrendator

Nilsdotter, Böret

Bryntesson, Nils

Olofsdotter, Marit

Jonsson, Jon. Hemmansägare 1790, Järnskog - 29/4 1843, Järnskog

m (3) t. Nils P Tveten. Orter i (S) län om inte annat anges
Generation V
Nr 32-63

27/1 1819, Stavnäs - 21/12 1898, Stavnäs Andersdotter, Kjersti

Nilsson, Anders. Hemmansägare

11 f 1812, Karlanda

Nilsdotter, Katrina

f 20/8 1814, Järnskog

Forsberg, Erik Olofsson. Soldat

10 f 1814, Järnskog, Slärteg, Hagen

Nilsdotter, Ingeborg

f 15/5 1837, Jevnager(NO), Virstadb. f c1806, Jevnaker(NO)

f 1/7 1902

Blomsterhandler

Andersen

Nielsen

6

d 28/7 1944

Nr 3, mor

Østre Aker(NO)

f 7/3 1873

Olaf Kristian

Gartner

Tveten

g 21/4 1865, Østre Aker(NO)

Martin

Oslo(NO), Rognerud

g 1953

f 8/1 1840, Stavnäs, Fjöle La
d c1920, Østre Aker(NO)

Nilsen

Andersson, Nils. Færøgter

f 3/10 1840, Karlanda, Fors N

d 26/8 1993

Oslo(NO), Malerhaugen

f 13/12 1927

Apotekteknikker

g 17/11 1866, Järnskog

f 28/7 1868

Karlanda, Stommen

Bækkevold
Eriksdotter, Cajsa

d >1922

1817, Järnskog, Saxebyn - c1843

Frisk, Nils Olsson. Feltjeger, isarbeid.Jonsson, Olof. Hemmansägare mm
f 9/9 1843, Järnskog, Saxebyn

9

Frisk

4

f c1829, Næsodden(NO)

Torersdatter, Karen

8 1788, Ski(NO) - <1875, Frogn(NO), St.

Kristine (Stina)

Frogn(NO), Stubberud

Nr 1, ansökare

g c1925

Oslo(NO), Valhallaveien

d 17/12 1932

Kristiania(NO), Vålere.

f 6/11 1898

Pudselkjører, småbruker d <1875, Frogn(NO), Stubberud

Nils Peder Nilsen

f 1828, Frogn(NO), Stubberud
Jensdatter, Hellene

Johan

Bækkevold

f 7/11 1869

Nilsen

Nr 2, far

Hansen, Nils

Upprättad för Berit Eugenie Bækkevold, f. 13/12 1927 i Malerhagen, Oslo(NO/A)
Generation II
Generation III
Generation IV
Nr 4-7
Nr 8-15
Nr 16-31

Antavla nr 194
Generation I
Nr 2-3 (1)
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Höstens program 2015
Arvika

Filipstad

Forskarjour på biblioteket den tredje tisdagen i varje månad, september till november, mellan
kl 15 00 och 19 00.
Måndag 7 sept. kl 17
Gösta Olofsson berättar om soldattorpets historia OBS Träffen är
		
vid Såguddens café Nystuga!
Måndag 5 okt. kl 17
Landstingsarkivet Henrik Landtmanson berättar vad som finns
		
i arkivet.
Måndag 7 dec. kl 17
Några ur gruppen berättar om resultat och problem. Diskussion,
		
frågor, vårprogram.
Forskarjour på biblioteket den andra onsdagen och den sista lördagen i varje månad med start
den 9 september. På onsdagarna är jourtiden 16 00-18 00 och på lördagarna 11 00-13 00.
Onsdag 14 okt. kl. 15 00 Vad finns i kommunarkivet? Arkivarie Björn Midböe berättar.
		
Folkets Hus, Wera Ludvigsson-salen

Grums
Tisdag 22 sept. kl. 18.30 Vad döljer sig i Grums Hembygdsarkiv? Berith Sande, Folkrörel
		
sernas arkiv berättar,
		
Föreläsningslokal Grums Bibliotek 2:a vån

Hagfors

Karlstad

Forskarjour på biblioteket alla torsdagar i september-november kl 14-17 utom då biblioteket
är stängt. I höst på lördagen under släktforskardagarna kl. 10-13

Alla aktiviteter sker på Arkivcentrum, Almqvistsalen eller Edbergssalen.
Forskarjour på Arkivcentrum varje torsdag kl 16 00 – 19 00 under perioden 17/9-10/12
Torsdag 17 sept. kl 18.30 Datorhjälp i släktforskningen – DIS. Kjell Hasselroth
Måndag 5 okt. kl 14.00 Skriv ditt liv. Carina Käck från ABF Värmland
Måndag 9 nov. kl 14.00 Så blev jag släktforskare - Minnen från pionjärtiden. Eva Fredriksson
Måndag 7 dec. kl 14.00 Historiska kartor – uppföljning. Morgan Nyberg

Kristinehamn

Läshjälp på biblioteket den andra tisdagen i varje månad kl 14 00-17 00, 11/8, 8/9, 13/10,
10/11, 8/12. Snacktajm för daglediga, hörsalen kl. 14.00-17.00, tisdagar den 15/9, 20/10, 17/11.
Föreläsningar, hörsalen, biblioteket.
Tisdag 25 aug. kl. 18.30 Bjarne Persson: Finnkultur (preliminärt)
Tisdag 24 nov. kl. 18:30 Vad finns i Värmlands museum?
Tisdag 15 dec. kl. 18:00 Julkaffe, hörsalen 18.00. Endast medlemmar o anmälning gäller.

Säffle
Måndag 31 aug. kl. 19:00 Info-och gaggkväll. Biblioteket
Måndag 28 sept. kl. 19:00 Info-och gaggkväll. Biblioteket
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