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Anna-Lena Hultman

Efter skanning av massor av album och lösa foton från släkten 
och från hembygdsföreningen, har en stor del  av sommarens 
släktforskande ägnats åt att identifiera och skriva på. 
Många foton saknar namn, något som många som gräver i släktens 
historia har upptäckt, men ge inte upp och kasta bort. Genom att 
jämföra foton från andra av släktens album har många namnlösa 
fått en identitet. I en del fall har hembygdsföreningarnas bildarkiv 
gett bra hjälp. 
Det är inte bara de gamla porträttbilderna på tjock kartong med 
fotografens namn i nedre kanten som är värdefulla. Glöm inte 
bilderna från 1930-40-talens familjealbum, tagna med en enkel 
lådkamera och kopior i ofta mycket litet format. Med skannerns 
och datorns hjälp kan man förstora och förbättra – och fram stiger 
något som verkar vara ett helt annat foto. I det förstorade fotot 
framträder ansikten och miljöer som man inte tidigare lagt märke 
till och för dessa foton finns det ofta fortfarande någon som kan 
hjälpa till med identifieringen. 
Ett annat kapitel är 1950-60-talsfoton, de första färgfotona, där 
färgerna tyvärr inte klarat åren som gått. Att skanna fotot och 
omvandla det till svartvitt kan då vara en lösning.
Som släktforskare är man nog medveten om de gamla fotonas 
värde, men hur handskas vi med dagens bilder, tagna med 
digitalkameran eller med mobilen. I bästa fall sparar vi undan dessa 
bilder i en mapp på datorn, men hur är det med identifieringen? 
Noterar vi datum, plats och personer? Nej, där räcker ofta inte 
tiden till. I värsta fall blir bilderna kvar i mobiltelefonen och 
försvinner när man byter till ny modell. Många lägger direkt upp 
sina bilder på Facebook eller något annat media. Där är det inte 
lätt att hitta foton man laddat upp för länge sedan, dom är nog 
borta för alltid.

Kanske något att tänka på i framtiden.

Släktforskningssommaren 2017 
handlade mycket om gamla foton. 
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Föreningsuppgifter

 Ulricehamnsbygdens Forskarklubb
 c/o M Hållander Öhnell 

Andra Ringvägen 6, 52372 Timmele

 Bankgiro: 5967-3723

Medlemsavgift 150 kr/person
 plus 50 kr per familjemedlem

websida: http://uf.konkordia.se/

ANTECKNINGAR från årsmötet
Söndagen 26 mars 2017 i Konkordiahuset, Hössna

Till mötesordförande valdes Anna-Lena Hultman, sekreterare Inga Josefsson och justeringsman Hugo Isaksson
Ett trettiotal medlemmar hade mött upp.
Mötet inleddes med en tyst minut för fyra avlidna medlemmar.

Revisionsberättelsen visade att föreningens ekonomi är god, räkenskaperna väl skötta och i god ordning. 
Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Till ordförande, för ett år valdes Anna-Lena Hultman. Styrelsen i övrigt består av Inga Josefsson sekreterare, 
Maj-Britt Johansson v. ordf. Monica Hållander- Öhnell kassör. 
Ledamöter Inga-Lisa Ahlstrand och Susanne Ferm. 
Suppleanter Ingrid Linnarsson och Lennart Engqvist.
Revisorer Lennart Wasling och Göran Efraimsson med Berit Andersson och Harald Ljung som suppleanter.
Valberedning Roger Jarvid och Sonja Svensson.

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr. för enskild medlem och 50 kr. för familjemedlem.

Planerad verksamhet:
Söndag 14 maj gökotta vid ”Raska-Minas” stuga i Tvärred.
En kurs i att lära sig läsa gammal stil.
Lära sig att släktforska i Norge.
Lära sig Dis

Till representant vid Släktforskarstämman i Halmstad 26-27 augusti valdes Maj-Britt Johansson.

Forskarhjälpen på Stadsbiblioteket och Konkordiahuset fortsätter.

Efter kaffeserveringen höll Christer Ström ett föredrag om Karin von Rosen Görings bortgång, med titeln 2 
bröllop och 4 begravningar.

Mötet avslutades av ordföranden.
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Gökotta vid ”Raska-Minas” stuga

Text Maj-Britt Johansson 

Regnmolnen hängde tunga över oss, göken svek, 
men bokträden stod i sin skiraste grönska, bofinkar 
och lövsångare höll konsert, och Pluvius skruvade till 
kranen så vi kunde avnjuta vårt elvakaffe i trädgården.

Elva personer, varav några hade nära anknytning till 
platsen, mötte upp. Stugans dörr stod olåst, det var bara 
att ödmjukt böja nacken och stiga på. Det lilla rummet 
fylldes snabbt av intresserade gäster, som kunde ta del 
utav information, i både ord och bild, plus några av de 
närvarandes forskningsresultat om platsen, och dem 
som levt där. Det stämde verkligen till eftertanke.
Stugan, som byggdes på 1850-talet, har ett mått på 7,5 
x 4,5 m. De första som bodde där var en familj på fem 
personer. Då fick man inte ha så stora pretentioner på 
eget utrymme. Och allt vad vi sena tiders barn tycker 
oss inte kunna leva utan, saknades. 

År 1865 kom så änkan Eva Arvidsdotter Rask flyttandes 
dit från det närbelägna ”Blida-torpet”. Med sig hade 
hon sina tre döttrar. Selma Vilhelmina var då bara fyra 

år, systrarna åtta och elva. De båda äldsta flickorna 
flyttade så småningom hemifrån, medan Mina, som 
hon kallades, kom att bo kvar. Modern avled år 1914, 
och Mina blev då alldeles ensam i sin ensligt belägna 
stuga.  
Men, nej då. Mina var sällan ensam.  En mängd små 
torp och backstugor var belägna i ”Bokeskogen”, 
som området kallades, och stigar löpte kors och tvärs. 
Själva ”huvudleden”, den största och mest använda 
stigen gick alldeles förbi Minas stuga. Det blev så 
att alla som hade ärende förbi tittade in. För att få en 
pratstund, och utbyta lite nyheter. Mina blev på så sätt 
områdets nyhetscentral. Särskilt intressant blev det då 
något omoraliskt tilldragit sig i bygden. Man önskade 
verkligen att väggar kunnat tala, då man satt där på 
Minas gamla soffa.
Den stora frågan är ändå, hur hon klarade sin försörjning. 
Det har funnits en liten, numera igenvuxen, åkerlycka 
till stugan, där hon förmodas ha odlat potatis och lite 
annat matnyttigt.
Och den magra pensionen räckte väl till kaffe och det 
allra nödvändigaste.
Det var också så att Bokeskogen, fram till mitten 
av 1800-talet, då laga skifte genomfördes, varit en 
sockenallmänning. Efter skiftet fick nu istället alla 
gårdar varsin utskift däruppe, vilka kom att användas 
för bete åt ungdjur och sinkor. Där tog Mina som sin 
uppgift att hålla uppsikt över djuren och stängslen. Då 
hösten kom, gick hon sedan någon slags sockengång 
hos sina ”arbetsgivare”. Stannade en, eller flera dagar, 
och förväntade sig att bli väl emottagen.
Hon hade också en förmåga att dyka upp då det bjudits 
till kalas någonstans i bygden. Dessutom var hon väldigt 
åskrädd. Minsta lilla åskmoln gjorde att hon satte av till 
någon granne, deltog i måltiderna och kanske stannade 
över natten.
Selma Vilhelmina Svensson Rask föddes dagen före 
julafton år 1861, och slutade sina dagar den 22 januari 
1947. 

Söndagen den 14 maj var det dags för 
forskarklubbens årliga vårutflykt.  I 
år ställdes kosan till Tvärred, och 
Raska-Minas stuga, vilken genom 
ett fantastiskt arbete av Tvärreds 
Hembygdsförening, finns bevarad åt 
eftervärlden.

Eva och Vilhelmina Rask

MIN FARFARS FARFAR var torpare och gjorde 
tre dagsverken per vecka på herrgår´n. Han hade 5 
kilometer att gå, bort och fram. Han skötte också 
själv sitt torp och grävde sitt potatisland för hand, 
om inte hustrun var kry och orkade dra åderkroken. I 
den öppna eldstaden hängde en järngryta.
Farfars farfar kunde inte läsa, och hade inga 
kontanta pengar. Han tillverkade alla möbler och 
husgeråd själv. Hans hustru klippte fåren, kardade 
och spann ullen, vävde tyg som den kringvandrande 
sockenskräddaren sydde en rejäl vadmalsrock av.

MIN FARFARS FAR var förpantningsägare. Hade 
köpt sitt torp på 49 år. Han lånade häst av en granne 
för att dra kroken i potatislandet. Under hans tid kom 
järnspisen till torpet, och en blänkande kopparkastrull 
införskaffades. 
Farfars far kunde läsa, men hade inte råd att 
prenumerera på Ulricehamns Tidning. Men han 
lånade den ofta av en granne.
Kontanta pengar var ovanliga, men en ”skålling” som 
såldes på torget i Ulricehamn kunde inbringa några 
riksdaler. Möblerna tillverkades av en snickarkunnig 
granne. Hustrun klippte fåren men lämnade ullen 
till Stina i Krösebacken, som spann och vävde. En 
skräddare sydde kläderna. 

MIN FARFAR blev ägare av 1/8 mantal och hade 
egen häst när han med krokens hjälp satte sin 
potatis. Han köpte sig en cykel, och tillverkade 
själv en kristallmottagare. Eftersom man i hushållet 
använde aluminiumkastrull, grävde han ner den 
gamla kopparkastrullen som jordledning för 
kristallmottagaren. 
Farfar prenumererade på Ulricehamns tidning, men 
Allers Veckojournal hade han ihop med grannen. 

Kontanter var det ofta ont om, men fotogen, jäst, 
kaffe, salt sill och, vid högtidliga tillfällen, en bit rökt 
medvurst handlades på bok och betalades då en kull 
smågrisar sålts på ”Träskamarten”.
En chiffonjé och matsalsmöbel i ek beställdes hos en 
möbelsnickare i grannsocknen. Några får fanns inte 
på gården, utan tyg till kläder köptes hos Tellows i 
Ulricehamn. Kostymen måttbeställdes hos Bröderna 
Hedberg.

MIN FAR köpte ihop tolv större och mindre gårdar 
i trakten. Potatis var olönsamt att odla, så dem köpta 
han i snabbköpet. Familjen hade två bilar eftersom 
hustrun jobbade i sjukvården. När septiktanken 
grävdes ner kom den gamla buckliga kopparkastrullen 
i dagen. Den användes sedan till matbunke åt hönsen.

Min far prenumererade på UT, JP, Jordbrukarnas 
Föreningsblad, Annonsbladet, Året Runt och 
Västgötabygden. Ekonomin var god och alla större 
investeringar skedde med lånade pengar. Skinnsoffa 
och glasbord köptes hos Svenems i Ulricehamn. 
Kläder köpte hans hustru när hon shoppade i Ullared 
och på Josefssons Modehus.

JAG jobbar som svarvare och bor i lägenhet, men jag 
har en liten torpstuga. Där odlar jag årets behov av 
potatis, och min fru drar kroken, precis som farfars 
farmor. Jag har ingen bil utan cyklar till jobbet, och 
tar bussen till sommartorpet. Jag tänker mycket på 
miljön.
Den gamla kopparkastrullen har jag putsat upp och 
ställt på allmogeskåpet som jag själv tillverkat på 
snickarkursen. Min fru går på vävkurs och sykurs, 
och syr det mesta av familjens kläder av oblekta 
naturmaterial.
Jag prenumererar endast på tidningar som är tryckta 
på miljövänligt returpapper. Jag funderar på att säga 
upp mig på jobbet, och flytta ut till min farfars farfars 
torp och leva lika nära naturen som farfars farfar 
gjorde.

Jag hittade den här trevliga berättelsen i 
Forskarklubbens medlemsblad, utgivet 1994. 

Tyvärr vet jag inte vem författaren är.
Kanske någon av våra läsare vet?’

Maj-Britt Johansson

UTVECKLINGEN GÅR FRAMÅT?
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Kay Wills CookeText: Roger Jarvid

Under tre dagar i mitten av augusti hade jag glädjen att 
ta hand om Kay och hennes man Bob Cooke. De bor 
i Vancouver, men inte i Canada. Det finns ett mindre 
Vancouver (med bara 160000 invånare) på amerikanska 
sidan i delstaten Washington vid USA:s västkust.

Kay och Bob är 65+ och ganska nyblivna pensionärer, 
men Bob jobbar fortfarande deltid. Kay är en hängiven 
släktforskare. Även om hon fått en del hjälp, har hon 
trots minst sagt minimala svenskakunskaper (hej, hej då, 
tack) ändå på egen hand lyckats få fram en hel del fakta 
om sina svenska anor, bl a genom Arkiv Digital. Hon 
har även norska anor och när färden till Skandinavien 
planerades var det självklart att även besöka Norge.

Det var Norge som besöktes först, och från Oslo begav 
de sig till Köpenhamn och sedan Stockholm. Där hyrdes 
en bil som tog dom till kusin Madeleine i Örebro. 
Madeleine är en av de få kända svenska släktingarna. 
Visst är hon en avlägsen släkting, men amerikanerna 
verkar kalla alla släktingar för kusin. Efter Örebro var 
det då dags för Ulricehamnstrakten, med avstickare till 
Växjö och Utvandrarnas hus.

Nog var det spännande att träffa Kay. Vi hade utbytt 
många mail, men hur var hon som person? Hon var 
ännu trevligare än jag hade trott. Bob höll en ganska 
låg profil och pratade inte alltid så mycket, men visst 
var han en ”nice guy”.
Överst på Kays önskelista var naturligtvis att se platserna 
där förfäderna bott. Förutom Holmarp besökte vi bl a 
Stålareds soldattorp och Backa i Månstad, där Salomon 
Risell respektive hans far Anders Bengtsson var födda. 
Nu var det inte mycket kvar av soldattorpet. Vi hittade 
en oläslig träskylt och några stenar i marken som kan 
ha varit grunden, men vi är ganska säkra på att vi var 
på rätt plats.
Näst högst på önskelistan var att träffa Anna-Lena 
Hultman och se Konkordiahuset, och även träffa 

Yvonne Henriksson, eftersom Kay varit i kontakt med 
dessa tidigare. Och Kay fick allt detta tack vare att vi 
alla träffades i Konkordiahuset, där Anna-Lena bjöd 
på lunch. Med på träffen var en annan amerikanska, 
Stephanie Cayula, som också har rötter i bygden.
Vi var i det gamla skolhuset från 1845 nedanför Hössna 
kyrka. I den skolan har Kays farfars far Conrad Risell 
med all säkerhet gått. Huset är nu hembygdsgård, och 
på övervåningen finns ett litet skolmuseum. Där finns 
ett trägevär bevarat.
Under 1800-talet skulle pojkarna även övas i exercis. 
Det finns en skolmatrikel från slutet av 1800-talet, där 
man bl a kan se vilka slutbetyg eleverna fick. Utan att 
helt förstå betygssystemet kunde vi konstatera att de 
nio barnen Risell lyckades olika bra i skolan. De äldsta 
var ganska stora när de skrevs in i Hössna skola 1862, 
året då familjen flyttade till Hössna. Kanske hade de 
inte fått så mycket skolundervisning tidigare. De yngsta 
barnen som så småningom blev nybörjare i skolan hade 
betydligt bättre betyg.

När Kay 
fick sätta en 
bukett rosor 
vid sin farfars 
farföräldrars 
grav
Salomon 
Risell och 
Carolina 
Rödlund`s 
grav på 
Hössna 
kyrkogård 
kändes det 
som ett 
historiskt 
ögonblick.

Nu har hon varit här!
Eftersom originalhusen där släktingarna bodde 
knappast finns kvar är ju kyrkorna ofta det enda som 
är kvar från den tiden. Så visst måste det kännas bra att 
få besöka Hössna och Månstads kyrkor.

Att säga att Kay Cooke är en ivrig fotograf är knappast 
en överdrift. Hon tar kort på nästan allt, bl a våra röda 
flugsvampar. Jag frågade Bob om det kunde bli ett par 
tusen bilder under deras resa. -Oh no, sa han, på en dag 
tog hon 1300 bilder. Så det blir ett digert jobb att gå 
igenom detta när hon kommer hem.

Andra platser som Kay och Bob besökte var varggropen 
vid Bystadssjön, där Kay nog mest minns alla myror 
som kröp på henne och oss andra. Nog var stigen upp 
mot varggropen brant, men Kay och Bob är i god form 
så det var inga problem. Och det var inte heller de 
branta trapporna i Torpa stenhus. Tyvärr var det ingen 
guidning på engelska när vi var där eller rättare sagt 
ingen guidning alls. Jag fick plocka fram det lilla jag 
kom ihåg om Torpa och vi fick också med oss en del 
information på engelska.

Vi såg också en något hoplappad runsten i Månstad, 
och visst kände Kay och Bob till vikingarna, men 
de trodde som andra amerikaner att vikingarna hade 
hjälmar med horn, för det är ju så de brukar avbildas.

Minibyn i Timmele imponerade, och till min glädje 
tyckte dom att Ulricehamn är en vacker stad, och det 
håller vi ju med om.

Kay och Bob är inga överdrivna shoppare, men Kay 
ville gärna ha med sig två saker hem, svenska flaggor 
på tandpetare för att kunna dekorera en tårta, och en 
luciakrona. Det lyckades så småningom att hitta detta, 
men nog var dom förvånade i leksaksaffären att någon 
ville ha en luciakrona i augusti. Personalen fann sig 
dock och konstaterade att det var den första dom sålde 
i år!
När besöket var i augusti passade det ju bra att bjuda 
på kräftor. Lyckligtvis hade vi några svenska kvar i 
frysen sen förra året. Visst smakade Kay och Bob 
artigt, och tyckte kräftorna påminde om hummer, 
så dom behövde inte mycket undervisning hur man 
skalade. Men nån stor succé gjorde inte kräftorna. Då 
föll vår fläderblomssaft dom mycket mer i smaken.

Jag hade lovat Kay och Bob en överraskning, och 
visst var det roligt att se deras miner när dom kom 
hem till oss en av kvällarna och möttes av Timmele 
ukuleleorkester! Det blev en blandning av svenska och 
amerikanska sånger, och Kay som själv är körsångerska 
sjöng med av hjärtans lust i de sånger hon kunde.

Tack Kay och Bob för några roliga dagar 
tillsammans och välkomna åter!

Jag har tidigare i ett par artiklar berättat om amerikanskan Kay 
Cooke som är barnbarns barnbarn till sergeant Salomon Risell 
och hans hustru Carolina Rödlund i Holmarp, Hössna. Och jag 
antydde att Kay med sitt stora intresse för Sverige nog skulle 
komma att hälsa på i våra bygder någon vacker dag.
Nu har det hänt!  

Kay och maken Bob tillsammans med Roger vid lunchen i Konkordiahuset.
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Nyheter från
hösten 2017 

Dödboken är en sökbar databas som getts ut på DVD-
skiva och USB-minne. Den sjätte och senaste versionen 
innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige 
från 1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom 
projektet “Namn åt de döda”.
I november 2017 ges en förhandsversion ut, som 
planeras kunna innehålla ca 2/3 av det nya materialet. 
Förutom uppgifter för perioden 1860–1900 för de 
församlingar som hunnit registreras klart kommer 
skivan också innehålla uppgifter om döda åren 2014–
2016. 
Ambitionen är att också få med så mycket som möjligt 
av rättelser och kompletteringar till Sveriges
Dödbok 6.

I november 2018 kommer den slutliga versionen 
av Sveriges Dödbok 7 omfattande kompletta uppgifter 
för perioden 1860-2017.

Är du intresserad av att hjälpa till?
Hör av dig till projektledaren eller adoptera en 
församling direkt på hemsidan!

Kontakt:Anders Berg,
projektledare för “Namn åt de döda” 

e-post: dodbok@genealogi.se
https://www.genealogi.se/namn-at-de-doda

Namn åt de döda

Sveriges dödbok, Sveriges Släktforskarförbunds kanske mest framgångsrika 
projekt genom tiderna, har hittills utkommit i sex upplagor.

Efterlysningen gav resultat

Bilden i mormors fotosamling, som 
beskrevs i förra medlemsbladet visade 
sig vara från närmare håll än Sugar Grove 
i Pennsylvania. Den visar nämligen 
Handelsboden  i Kölingared.
De två flickorna är tvillingarna Annie 
och Elsa på Udden. De var skolkamrater 
med min mamma Gunhild i Hällebo.

Inte Pennsylvania 
men Kölingared...!

Bilden till höger visar
småskolan i Kölingared på 
1910-talet.
Nr tre och fyra från vänster är 
tvillingarna Annie och Elsa i 
Udden och nr sex är Gunhild i 
Hällebo.

Text Birgit Larsson, Solna

Gårdarna  låg nästgårds och barnen hade samma skolväg och var lekkamrater. Här är förklaringen till att 
bilden finns bland släktens foton.
Den som kunnat tala om vad bilden föreställer är forskarklubbens sekreterare Inga Josefsson. Tack för det 
Inga! Inga är dotter till den ena av tvillingarna: Elsa Andersson på Udden.

Ett stort tack till er som lämnat bidrag till tidningen i form av artiklar, foton mm.
Vi vill gärna ha fler skribenter till medlemstidningen.

Allt är välkommet; artiklar, notiser, fotografier, händelser, m.m. 
Om ni har ett uppslag eller idé men inte har tid att skriva så hjälper vi gärna till 

Maila till: 032113066@telia.com eller yh@telia.com
eller ring Maj-Britt: 0321-13066

“Emigrantforska på nätet” Ny handbok av
Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman

Emigrantforska på nätet tar upp en stor mängd spännande och användbara 
resurser, som numera finns tillgängliga via internet.
Boken går inte igenom självklara saker, som hur man forskar i svenska 
kyrkoböcker, utan fokuserar i stället på de på många sätt revolutionerande 
källor, databaser och sökvägar du finner på nätet.

Har du emigranter i släktleden är den oumbärlig som guide och 
inspirationskälla.

Boken är nummer 15 i Sveriges Släktforskarförbundets serie av 
Handböcker och har redigerats och layoutats av Crister Lindström.

ISBN: 9789188341099
Förlag: Sveriges Släktforskarförbund
Artnr: 204016
Medlemspris: 235 KR
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Stephanie Anderson
från Missisippi till Tvärred

De slitna bladen i mitt släktträd, blev starten 
på min resa genom den svenska landsbygden 
två veckor i augusti.
Många hjälpte mig att utforska olika vägar, från gård till gård, 
från socken till socken.

Min farfarfars familj har sitt ursprung i församlingarna 
i och runt Ulricehamn. Det var mitt mål att uppleva 
allt jag kunde av folket och platserna i denna region, 
så att jag bättre kan förstå livet för familjen Anderson / 
Algren. Följande är bara en handfull höjdpunkter från 
min resa.

Jag cyklade runt i Hössna-trakten och jag hittade 
Dufvered, min gammelmormor, Ingrids födelseort 
(1890) och Hjortåsen, hennes bror Karl Tures födelseort 
(1888). Senare träffade jag och tillbringade dagen med 
Kay Wills Cooke, som råkade besöka området också. 
Vi har inte någon gemensam förfader, men vi delar 
ändå förfädernas intressepunkter som Hössna kyrka 
och skolan. Jag skulle gärna vilja studera skoltexten 
som användes här i början av 1890-talet.

Jag träffade också Roger Jarvid, som berättade om 
Charlotte (Lotta,f.1848)och hennes bror Josef (f.1844). 
Jag visste inte att Josef ändrade sitt efternamn från 
Johannesson till Lind efter att ha emigrerat till USA. 
Han, hans fru och deras barn bodde i grannstaden 
Warwick, Rhode Island. Jag ser fram emot att forska 
mer om familjen Lind i Warwick när jag kommer hem 
igen.

En dag tillbringade jag tillsammans Gun Ohlson och 
Yvonne Henriksson. Vi åkte till  “Raska-Minas” 
stuga, i Tvärred, eller med andra ord “Ahlgren”-stugan.
Ett av mina huvudmål var att besöka denna lilla plats 
på Wasared Wästergården. Den 18 augusti föddes min 
gammelfarfar Salomons yngste bror, Carl Johan på 
denna plats för 152 år sedan! 
Och jag tror att Carl Johan var det enda barnet i den 
familjen som föddes där. Jag tänkte mycket på hur det 
antagligen var förr, när de unga pojkarna lekte ute, och 
deras mamma Inga Lisa lagade mat på spisen och Peter 
Andreas Olofsson Ahlgren återvände uppför backen 
till huset efter en dag i jordbruket.

Vi åkte till Aläng på Alhammar, där finns en mycket 
gammal stuga, som kanske, eller kanske inte, var 
familjens hemvist en gång.. Jag skulle vilja forska 
i detta lite mer. Jag hoppas att denna unika stuga 
kommer att bevaras och renoveras, precis som Raska-
Minas stuga, på grund av dess utformning och historia.
Jag ser mycket fram emot att lära mig mer om Tvärreds 
historia.

Många av de gamla ställena i Ulricehamn, som mina 
förfäder hade bott på, existerar inte längre i den 
växande, moderna staden Ulricehamn. Jag kunde inte 
hitta några av de ställen i Ulricehamn, där Inga Lisa 
bott , innan hon tillbringade sina sista nio år på Stadens 
fattighus. Hon avled i 1898, mindre än fem år efter det 
att hennes sista barn emigrerades. 

Text Stephanie Anderson

Ulricehamn är en vacker, liten stad med livliga butiker, 
restauranger och en underbar cykelväg som slingrar sig 
längs Åsunden.

En av mina förfäder är Sven Petersson BLOM, f. 1779, 
i Gällstad. Och en dag träffade jag Lisbeth Nyberg 
Strålin, hennes man och Anna-Lena. Både Lisbeth och 
jag härstammar från Sven´s barn, Inga Lisa och Josef. 
Lisbeth visade mig kyrkogårdar och kyrkor där 
efterkommande till Nyberg har begravts. Kunde det ha 
varit dessa Nyberg-kusiner som Salomon och Josefine 
korresponderade med, efter att de emigrerade? Jag 
söker fortfarande efter för bevis för detta.
En annan av mina förfäder är Johan KNOPP, f. 1785, 

Dalum. Genom DNA-test  kunde jag få kontakt 
med Ing-Marie Ivarsson och hennes familj. Vi båda 
härstammar från Johan KNOPP´s barn, Ing-Marie från 
Gustaf (1820, Hörnsten, Dalum) och jag själv från 
Annika (1818). Ing-Maries familj berättade historier 
om sin gårds historia och deras förfaders deltagande i 
det omgivande samhällets historia. Jag lär mig en massa 
nya saker om användningen av DNA i släktforskning, 
och jag fick nyligen alla mina fantastiska mostrar 
och farbröder att ta DNA-test och ser nu fram emot 
möjligheten med detta.
Jag njöt verkligen av att höra människor berätta om 
den lokala folkloren och historien. Jag skulle kunna 
fortsätta med namn och datum, och fortsätta fylla i de 
små rutorna och raderna i min släkttavla, men det är bara 
ett “pappersträd.” Det är förbindelserna mellan dessa 
människor och de faktiska platserna, landet, folklore 
och regionens historia som ger färg och livskraft till 
löv på släktträdet. Med varje anslutning som jag finner, 
ser jag trädens löv och och där några löv kan falla av, 
kan andra bli levande!
Det är denna aspekt av släktforskning som jag tycker 
om att utforska och det är väldigt glädjande.

Jag har verkligen uppskattat att kunna spendera två 
veckor med underbara människor som hjälpte mig 
under min tid i Hössna. Jag skulle vilja bidra mer 
till Hössnas släktforskning i framtiden, eftersom jag 
fortsätter att utforska de nya hittade förbindelserna 
mellan Rhode Island och Hössna och dess omgivande 
församlingar. Jag kommer att ta med alla mina fynd, 
bilder, berättelser och mycket “Ahlgrens bilar” till den 
årliga “Anderson-julfest” i början av december för att 
dela detta med resten av familjen.

De fyra svenskar som blev starten för min
släktforskningsresa för nästan 40 år sedan.

Till vänster är Charlotte Johanson (Lotta Johansdotter, 
f. 1848, Liared) och maken, John August Anderson 

(Johan August Anderson, f. 1842, Timmele).
Till höger är Salomon Algren (Solomon August 
Ahlgren, f. 1858, Tvärred) och hans fru Josefine 
Johnson (Josefina Johannesdotter, f. 1863, Hössna).

En av personerna på fotot är Josef Lind, den 
saknade brodern till Charlotte (Lotta)!

Mina förfäder på Torpa och jag.....

Konkordiahuset i Hössna,
där vi träffades och åt lunch

 Anna-Lena, Kay, Bob, Roger, Yvonne och jag själv



13

hösten 2017 hösten 2017

12

 

Text Maj-Britt Johansson

Forskarporträttet

Christina och Christer Ström

Dags att sätta luppen på någon av 
medlemmarna i forskarklubben igen .
Den här gången blir det faktiskt två, 

nämligen  Christina och Christer Ström. 

Christer Ström är född i Falun år 1947. Hans pappa 
var kapten vid Dalregementet i Falun, mamma var 
hemmafru, men med ett förflutet som konstsömmerska. 
Ett yrke där man arbetar med dyrbara textilier. 
Till exempel att osynligt laga skador på värdefulla 
vävnader.
Uppväxten blev väl bitvis lite tuff, med en far som 
pekade med hela handen, och tre äldre bröder som 
kunde vara hårdhänta.
”Pappa försökte sig ett tag på släktforskning” berättar 
Christer ”. Han var ofta i Stockholm, å tjänstens 
vägnar, och passade under ledig tid på att besöka 
arkiven i Jakob och Johannes församlingar, där släkten 
hade rötter. Han samlade sina resultat i ett stort kuvert. 
En gång kom han sedan hem och brände till familjens 
förfäran upp alltihop. Varför? Jo, sa han, arkiven har 
brunnit, jag kommer inte längre.”

Efter studenten kom värnplikten vid Jämtlands 
fältjägarregemente, i Östersund.  Nu ämnade Christer 
gå i fars fotspår och välja den militära banan. Med 
tanke på detta skrev han en ansökningsblankett. 
Men är man inte myndig behöver man ha målsmans 
underskrift. Pappa läste mycket noga allt som stod där, 
sedan rev han papperet i småbitar och slängde det i 
papperskorgen. ”Du ska inte bli militär” sa han, ”det 
är ingen framtid”. Det kändes hårt då, men med facit 

i hand inser jag att han nog hade rätt, säger Christer.
Det blev istället tandläkarutbildning i Stockholm, följd 
ett par år senare av en vidareutbildning till käkkirurg. 
Första arbetsplatsen som sådan kom att bli Jönköpings 
lasarett. Det var där han träffade Christina.  

Christina föddes 1946 i Jönköping, där hon också 
växte upp tillsammans med en fem år yngre syster. 
Hennes pappa arbetade som tidningsdistributör, och 
mamma som affärsbiträde. Själv utbildade hon sig till 
undersköterska i anestesi, och arbetade på ”operation”, 
vid hemstadens lasarett. Man fick då ganska ofta gå 
över till käkkirurgen, då patienter där behövde sövas 
inför större ingrepp.
Så gick det som det gick. Det blev som det heter i 
visan: ”Kärlek på lasarett….”

Efter två år kom istället ett arbete i Christers hemstad 
Falun, dit han flyttade med sin fru Christina och 
nyfödde sonen Christoffer. Under de nio åren där hann 
Christer också bredvid sitt arbete att doktorera.  Han 
var då inskriven vid Karolinska institutet i Stockholm, 
där han hade sin handledare, men arbetade och 
forskade i Falun. Doktorsavhandlingen handlade om 
ansiktsskador efter misshandel. 
1992 gick sedan flyttlasset till Växjö, där det kom att 
bli elva år. Och så är vi framme vid år 2003. Christer 

har fått tjänsten som chef vid käkkirurgen i Borås, och 
Christinas mamma är gammal och sjuk och i behov av 
mycket hjälp, där hemma i Jönköping. Då låg Timmele, 
så att säga mitt emellan, och den här gamla prästegården 
blev så lägligt till salu. Det var inte tu tal om saken, här 
ville de bo. 
Christina hade hela tiden haft turen att hitta ett arbete 
där de kommit att bo. Men nu blev det bestämt att hon 
istället skulle få tillfälle att ägna sig åt vad hon länge 
önskat. Släktforskning.
Det började med en kurs hos Anna-Lena Hultman. 

Christinas släkt fanns väl mest i Småland. I Värnamo 
stötte hon dock på patrull. Där hade arkivet härjats 
av brand.  Hon lyckades ändå följa några anor ner till 
1600-talet.  
Men precis som för många andra fanns det emigranter 
bland anorna. Tidigt hittade hon släktingar i Jamestown 
NY, som hon också hade möjlighet att besöka i samband 
med en släktforskarresa till USA 2010, i Sveriges 
Släktforskares regi, tillsammans med bl.a. Anna-Lena 
Hultman.
Då de kom till Jamestown blev hon och Anna-Lena 
bjudna till Charles Gustavson, en av Christinas anor, 
pensionerad pastor i First Lutheran Church. Det blev 
ett gripande möte. Senare under resan dök det upp flera 
släktingar, i bl.a. Bishop Hill.

Christer hävdar att hustruns släkt varit betydligt mer 
skötsam och laglydig än hans. Hans egen bakgrund 
visade sig på moderns sida vara smedsläkter i Uppland, 
kartlagda bakåt till sent 1600-tal i Frankrike och 
Flandern. På fars sida var det mest knektar, och som 
han uttrycker det, busar, där linjen så småningom 
försvinner bort mot Norge. 
Och nu kom den upp, historien om hans fars snöpliga 
slut på sin släktforskning.
Det visade sig att kyrkoarkiven inte alls hade brunnit. 
Nej, anledningen till det abrupta slutet var helt 
klart upptäckten att hans farfar (Christers ff f) varit 

Stockholms värsta stortjuv, dömd för fyra resor för 
stöld. 
Sista gången var det väl riktigt illa. Då fick Schenström, 
som han kallade sig, fem år på Vaxholms fästning.
Två misslyckade rymningsförsök därifrån resulterade 
första gången i fyrtio par spö, andra gången tre månaders 
cell på vatten och bröd.

Christer har aldrig riktigt släppt intresset för det 
militära. Var bl.a. hemvärnsman under tiden i Växjö, 
och har forskat en hel del på området. Senast gällde det 
Karin von Rosen-Göring. Hennes liv och bortgång, och 
vad som hände efter hennes död. Ett ämne som han för 
övrigt hållit flera föreläsningar om.

Båda är sedan drygt femton år medlemmar i vår 
förening. Christer var vår ordförande under åren 2010-
12, och Christina suppleant i styrelsen under tre år. Hon 
har också gått utbildningen till kursledare, och leder 
släktforskarkurser i Vuxenskolan regi.

Hon berättar i sammanhanget om ”Sjömanshusens 
arkiv”, en spännande källa för släktforskare. Då hon 
hjälpte en dam i Göteborg kunde hon i besättningslistorna 
spåra en förlupen man och barnafader på 1800-talet. Det 
visade sig dock att han inte återkom efter en permission 
på Mauritius, utan alla spår slutade där. Möjligen tyckte 
han att livet var skönare där än hemma.

Christer säger sig ha varit en föreningsmänniska, som 
nu lagt alla uppdrag på hyllan.
Nu lever han och Christina ett behagligt pensionärsliv 
här i sitt trevliga hem, där trädgården är ett gemensamt 
intresse. Man forskar en del, läser mycket, tar en tur då 
och då med husbilen.

Och så är det ju Gustav, den gråa dvärgschnauzern. 
Han skällde ut mig då jag kom, men nu har han, medan 
vi druckit en kopp kaffe och pratat, hela tiden legat på 
mina fötter. 

Bäste Medlem,
  Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften...?

  Vi bifogar en inbetalningsblankett till er som vi saknar.

Obs!
En del postnummer har ändrats i vår bygd.

Vi är tacksamma om du kollar
att din adress är korrekt.
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Den tillhörande förbundsstämman, på fredagen, 
bjöd inte på några överraskningar. Som ordförande 
fungerade förre landshövdingen i Hallands län Karin 
Starrin. Hon svingade klubban på ett rutinerat och 
vänligt sätt och lät alla som hade synpunkter, komma 
till tals.

En ny styrelsemedlem invaldes. Roger Lönnebjer är 
född 1954 i Boden, men bor sedan 1973  i Dalby i 
Skåne.
Fyra motioner var inlämnade. Endast den tredje, vilken 
gällde Släktforskningens dag, som alltid varit den 
tredje lördagen i mars, blev föremål för diskussion. 
Det fanns önskemål om tidigareläggning av den. Flera 
förslag kom, februari månad fick flest röster.
En sak till är väl värd att notera, nämligen att 
avgiften till förbundet, som år 2018 är 12 kronor per 
föreningsmedlem, kommer att höjas med 4 kronor 
både under åren 2019-20 och 21. Avgiften kommer 
alltså på så sätt att fördubblas.
Årets pris till Victor Örnbergs minne tilldelades Peter 
Olausson, Karlstad.

Ett rekordstort antal utställare hade sökt sig till årets 
mässa. Representerande inte bara Sveriges alla hörn, 
utan där även Finland, Åland och Tyskland hade 
slagit upp sina montrar i de rymliga, luftiga lokalerna. 
Ulricehamn delade en monter med Borås, Kind, Mark 
och Herrljunga släktforskare.

Att DNA-forskning är populärt, kunde man se. Fyra 
olika företag kämpade om själarna, och till Family 
Tree DNA fylldes kön på hela tiden. 400 personer 
topsade sig under de två dagarna. 

Tre intressanta föreläsare, parallellt, fanns att välja på 
under båda dagarna. Sammanlagt 30 stycken. Allt ifrån 

vikingar, militärer och ”kloka gummor” till berättelsen 
om Långarydssläkten med sina 250 000 personer. Hur 
kunde två personer bli till ett par hundra tusen på 400 
år? 

Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall presenterade 
under en tandemföreläsning sitt senaste alster: 
”Emigrantforska på nätet”. En vacker, rikt illustrerad 
bok på 176 sidor. Fullproppad med nyttigheter för den 
som söker släktingar i USA och Canada. Då var den 
största föreläsningssalen, rymmande 1500 åhörare, 
fylld till sista plats. Och boken, som är nummer 15 
i Släktforskarförbundets serie av handböcker, fick en 
strykande åtgång. 

Ted Rosvall fyllde, på söndagen, samma sal, med sin 
humoristiska föreläsning, betitlad ”Släktforskning-ett 
sätt att leva” Precis som Peter Sjölund då han talade 
om att ”Släktforska med DNA”. 

Rosvall, känd som kyrkomusiker, kompositör, 
författare, förläggare och släktforskare av rang, hade, 

sa han, blivit klar med sitt manus bara några timmar 
innan. Men det kunde man då inte märka.
Han tog oss med ett bildspel, med på en resa från det han 
föddes i Västerås till uppväxten i Malmö, och vidare 
genom livet. Som barn var han mycket musikintresserad. 
Pianot var favoritinstrumentet, men han 
spelade även blockflöjt, fiol och gitarr.
Men han var också passionerat 
intresserad av historia, och började som 
en lite brådmogen 13-åring lägga allt 
mera tid på sitt utforskande av ätten 
Bernadotte.
Vi fick bland annat också veta att han 
står bakom visan ”Vi har pluggat 
färdigt…” som eleverna sjunger vid 
skolavslutningarna i dag.

Peter Sjölund chockade väl först sitt 
auditorium då han med en borrmaskin 
demonstrerade på en dödskalle ett nytt 
sätt att ta DNA-test. Man kan ta lite på 
en tand, eller allra bäst bakom höger 
öra. Men, sa han, det gäller förstås avlidna.

DNA öppnar nya dörrar för släktforskningen, och 
intresset ökar explosionsartat i både Sverige och runt 
om i världen. Sjölund, som är en av pionjärerna inom 
svensk DNA-släktforskning, presenterade vid sin 
föreläsning sin bok ”Släktforska med DNA” där han 
redovisar hur DNA ärvs och hur man använder DNA-
testet för att verifiera sin pappersforskning, identifiera 
okända fäder och kartlägga släktskap i tiden långt före 
de skriftliga källorna. Och mycket annat. 

5 375 personer registrerades under de här båda 
dagarna, och jag tror nog att alla, både besökare och 
den arrangerande föreningen, som klarat av det hela 
med den äran, hade all anledning att känna sig nöjda. 
Lite smolk i bägaren blev väl tyvärr matserveringen, 

särskilt under lördagen, med långa köer, då både 
mat och kaffe tog slut, och kaos rådde på grund av 
underbemanning. Men detta var ju inte arrangörernas 
fel. Och det var bättre under söndagen.

Nästa år 2018 kommer Växjö att stå för värdskapet.

Släktforskardagarna i Halmstad 2017

Text Maj-Britt Johansson

”Vägar till Västerhavet ”

Så löd temat för årets släktforskardagar, vilka hölls i Halmstad 
under dagarna 26-27 augusti. För värdskapet stod Hallands 

Släktforskarförening och platsen för evenemanget var Halmstad Arena.
För invigningen svarade Hallands landshövding, Lena Sommestad.

Peder Sjölund

Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall

Foto från SFD i Halmstad
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Grundkurs för att på ett enkelt sätt använda Disgen
Start 2 oktober kl. 18.00, 6 tillfällen
Kursledare Hans Nyman
Konkordiahuset, Hössna
Anmälan till Vuxenskolan: 0321-35021

Nybörjarkurser i släktforskning
17 oktober kl.18.30
Konkordiahuset, Hössna
Anmälan till Vuxenskolan: 0321-35021

Föredrag av Kent Älmegran, Trollhättan 
   som ger tips om hur man skriver en släktbok 
   och berättar om tillkomsten av boken “Öna-släkten”

26 okt kl 18.30
Konkordiahuset, Hössna

DNA-Café
Vad gör jag nu? Träff för dig som DNA-testat dig 

   och vill få tips från andra som testat sig
23 november kl. 18.30 

   Ledare Anna-Lena Hultman
Pris 50 kr, kaffe ingår
Konkordiahuset, Hössna

Forskarhjälp finns: 
   Stadsbiblioteket

måndagar ojämna veckor 15.00-18.30 

Konkordiahuset, Hössna
tisdagar 16.00-19.00

 
  Dombok från Ås härad 
  för åren 1644-1860, 104 566 poster
  Finns att köpa hos Ulricehamnsbygdens forskarklubb 
  DVD, pris 200:-

 Glöm inte att läsa 
Kopplingen i Ulricehamns

Tidning på tisdagar!


