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Det hetaste ämnet i släktforskningen är för närvarande 
DNA. Det har liksom blivit en nystart för många 
släktforskare som i åratal grävt sig ner i bland sina rötter, 
men även för många som tidigare aldrig sysslat med att 
utforska sin bakgrund. 
För bara något år sedan kunde man inte föreställa sig 

att man med hjälp av ett enkelt salivprov kunde få en 
massa ny information om sina släktingar och om det 
genetiska arvet tusentals år tillbaka i tiden. Det senare är 
fortfarande inte särskilt väl utforskat, men vetenskapen 
går framåt och ju fler som DNA-testar sig och ju mer 
arkeologiskt material som granskas, desto mer kommer 
vi att få veta framöver. 
För närvarande är det nog det autosomala testet som 

ger mest utbyte för den vanlige släktforskaren. Där 
får man träff  på testade släktingar med gemensamt 
ursprung upp till ca 10-12 generationer bakåt. 
Sökandet efter gemensamma anor som man fått via 

DNA-testet har satt fart på grävandet. Själv har jag 
blivit släkt med flera av släktforskarvännerna i vår 
förening. En annan konsekvens av DNA-testerna har 
blivit att många som tidigare bara har dokumenterat 
sin släkt i pappersform, nu vill lägga in sina uppgifter i 
ett släktforskningsprogram, för senare uppladdning till 
DNA-programmet. 
De flesta släktforskarna har ju hittat barn födda utom 

äktenskapet i sin bakgrund. Nu har DNA blivit ett sätt att 
hitta och bevisa de okände fädernas identitet. Berättelserna 
i släktforskartidningar och på sociala medier om hur man 
lyckats lösa sådana problem duggar tätt. Nu senast på 
Rötter där man kan läsa en historia från Ängelholm, där 
en bonde utpekats som far till tre barn till olika pigor som 
jobbat på hans gård. Nu har DNA bevisat att han var helt 
oskyldig - till stor lättnad för hans nu levande ättlingar.
En annan historia berättar om en kvinna som helt 

plötsligt fick en nära träff  bland sina DNA-matchningar 
- så nära som bror eller halvbror - en person boende 
på Philipinerna! När första chocken lagt sig, drog 
hon sig till minnes att hennes 
far som sjöman vistats på 
Philipinerna. Där blev ett 
barn till, en son som nu 
DNA-testat sig för att 
hitta sin far. Jag är säker 
på att det kommer fler 
lösningar på de “oäkta” 
problemen framöver, allt 
eftersom fler testar sig.

ORD FRÅN ORDFÖRANDE
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Verksamhetsberättelse 2017
Årets verksamhet inleddes torsdagen den 2 mars med ett DNA-café, då 
Thomas GH Johansson, Svenljunga, berättade för dem som redan tagit 
DNA-testet och andra intresserade, hur vi skall tolka våra DNA-träffar.

Söndagen den 18 mars, Släktforskningens dag, gästades vi åter av 
Thomas GH Johansson.

Nu berättade han om nyttan med att göra ett DNA-test. Intresserade 
erbjöds möjlighet att testa sig. Ett 15-tal tog tillfället i akt.

Söndagen den 23 mars hölls föreningens årsmöte, varvid Christer 
Ström, Timmele, i ord och bild berättade om Karin von Rosen-Göring. 
Om hennes liv och bortgång och vad som hände efter hennes död.

Styrelsen har haft ytterligare två möten under året.

Söndag den 14 maj var det dags för gökotta, som detta år var förlagd till 
”Raska-Minas” stuga i Tvärred.

Med start den 2 oktober, hölls en Grundkurs för ett enkelt sätt att 
använda Disgen, med Hans Nyman, Borås, som ledare.

Under hösten hölls också nybörjarkurs i släktforskning, under ledning 
av Anna-Lena Hultman.

Den 26 oktober gästades vår förening av Kent Älmegran, Trollhättan, 
som gav oss tips om hur man skriver en släktbok, och berättade om 
tillkomsten av boken ”Öna-släkten”.

Den 23 november. ”Vad gör jag nu” Det var rubriken för ett nytt 
DNA-café, varvid Konkordiahuset fylldes till sista plats av intresserade 
lyssnare, som fick tips av Anna-Lena, och andra som testat sig, om hur 
man går vidare.

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb har under året fått ta emot en 
penninggåva från släktföreningen Elmösläkten. Stort tack för detta.

Forskarhjälpen på Ulricehamns bibliotek och i Konkordiahuset har 
fortsatt under året.

Två tidningar har under 2017 distribuerats till föreningens medlemmar.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 163 stycken. 125 fullbetalande och 
38 familjemedlemmar.

Hössna 2018-01-10
Styrelsen

Titta gärna in på vår websida: http://uf.konkordia.se/

Gilla oss på Facebook
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Torsdagen den 26 oktober gästades Ulricehamns-
bygdens Forskarklubb av Kent Älmegran, som till-
sammans med sin mamma gett ut den fina boken 
betitlad ”Önasläkten”
Kent hade den här blåsiga, regniga höstdagen, 

tillsammans med sin fru, tagit sig från sin
hemort Trollhättan till Ulricehamn, dels för att 

besöka sin mamma, som så passande fyllde år den 
dagen, dels för att besöka oss i Konkordiahuset. Det 
blev ett par trevliga timmar, då Kent delade med sig 
av sina erfarenheter, och gav oss en del handfasta tips 
om vad som gäller i arbetet med att skapa en bok.
Bakom den verkligt fina boken, som egentligen 

inte alls var tänkt att bli en bok, låg 20 år av idogt 
forskande utfört av Kents mamma, Maj Andersson, 
medlem i Forskarklubben sedan starten 1984.
Hennes intresse för släkten väcktes tidigt av hennes 

pappa, som ofta talade om sin släkt. Om alla fastrar 
och farbröder. Det gjorde, säger Maj, att jag ville 

HUR SKRIVER MAN EN SLÄKTBOK?

veta mer om alla som fötts, levat och dött på Öna 
Storegård i Tärby socken, från slutet av 1700-talet, 
och de 143 år framåt som gården kom att förbli i 
släktens ägo. Detta kom att bli en berättelse om pigan 
Maria Persdotter och drängen Anders Andersson 
och deras ättlingar.
Maria och Anders gifte sig på midsommarafton 

år 1800. De begåvades med fyra barn, varav tre 
nådde vuxen ålder. Tre grenar att forska på. Saras 
gren blev störst. Hon fick tillsammans med sin man 
bara dottern Rebecka. Men Rebecka fick tolv barn, 
femtioett barnbarn, och nittionio barn barns-barn, 
varav Maj Andersson är ett.
I början av 2000-talet gick Kent i pension. Då kom 

mamma Maj med en försiktig förfrågan om han 
kanske kunde göra en bok utav det hon hade kommit 
fram till. ”Ja, det ska la snart va` gjort,”tyckte han. 
Han började, berättade han, med att titta på andra 
släktböcker, och skapa sig en bild utav hur han ville 

Maj Andersson
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att den tilltänkta boken skulle se ut, och vad den 
skulle innehålla. Vad, och vilka skulle han ha med? 
Hur många generationer skulle finnas med? Vem 
skulle vara start person/personer? Skulle det komma 
att sträcka sig fram till nutid?
Sedan tog ett stort arbete vid, med att samla in 

uppgifter om adresser på gårdar och ställen där 
släktingar bodde, eller bott, och med hjälp av ett 
nätverk komplettera sin mammas forskningsresultat. 
(Ett tips var att använda kartor från ”Gula sidorna”.) 
Intressanta, och viktiga händelser i trakten måste ju 
dokumenteras. Man kan ta del av historiska dokument 
genom utklipp (skärmdumpar). Bilder av olika slag, 
såsom t.ex. miljöbilder, familjebilder, bröllopsfoton, 
skolkort, och foton på gravstenar, är viktiga. Sådana 
ställde släktingar också beredvilligt upp med. Man 
kan även skanna foton från boken ”Gods och 
Gårdar”. Lägg gärna skuggor vid bilder, det gör dem 
mera levande. ”Men” sa han ”spara alla bilder i en 
separat mapp.” Programvaror han arbetade med var: 
InDesign, Publisher, Word.
Då allt var klart vidtog korrekturläsningen. Inte 

en, utan flera gånger! Och sedan uppstod frågan: 
Hur gör vi med distributionen? Ska det ske genom 

marknadsundersökning – förbeställning – en 
släktförening? Dags för kontakt med tryckeriet. 
Nu skulle det bestämmas om papper – bindning – 
antal böcker, sidbrytning – uppslag – höger/vänster 
sidnumrering Obs! Skriv ut en pdf-fil, innan det är 
dags för tryckning!
”Det ska la snart va´gjort,”sa Kent, då han fick 

frågan om boken från sin mamma. Men det kom att 
ta så gott som all ledig tid under fyra år. 2012 var i 
alla fall arbetet klart, och på Kristi Himmelsfärdsdag, 
samma år, samlades en stor del av släkten till en träff, 
varvid den rykande färska boken presenterades. En 
bok som både Kent och hans mamma verkligen hade 
all anledning att känna sig nöjda med. Där fanns ju 
allt. Gårdens historia, karta över laga skifte, och en 
artikel om den stora sjösänkningen, av sjön Maren. 
Där fanns bouppteckningar, tidningsurklipp på 
brudpar och dödsannonser. Och rikligt med foton 
på släktingar. Släktträdet var uppbyggt på ett sådant 
sätt att varje person fick ett ID-nummer, som gjorde 
det lättare att följa de olika grenarna. Med andra ord, 
en helt komplett släktbok.

Maj-Britt Johansson

Föredragshållaren Kent Älmegran avtackas av Anna-Lena Hultman.
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FORSKARPORTRÄTTET

Lennart föddes 1938 i Böne.  Närmare bestämt 
på Nilsagården, som föräldrarna Paul och Karin 
Engqvist arrenderade vid den tiden. Men redan 
efter ett år, då arrendetiden gick ut, flyttade familjen 
till Timmele och blev brukare av mamma Karins 
föräldragård, Alarp. Det var alltså där i Alarp, som 
Lennart kom att växa upp tillsammans med fyra 
syskon, och gå i skola i Timmele. 
”Både mamma och pappa hade flera syskon” säger 

han ”och Alarp blev liksom centralplatsen för släkten, 
där det ordnades släktkalas och sammankomster. Det 
var väldigt roligt med alla kusiner.”
Efter avslutad skolgång blev det jobb hemma på 

gården. 1957 var så tiden inne att prova kronans kläder, 
med inryckning till  LV 1 i Karlsborg.  Lennart blev 
dock uttagen till specialistutbildning, och förflyttad 
till Linköping för en utbildning till signalist.
Efter ”muck” kom det att bli några månader på 

Timmele färgeri, innan det hösten 1958 var dags att 
sätta sig på skolbänken igen. Siktet var inställt på att 

bli polis. Men först väntade ett par år på Ljungskile 
folkhögskola. År som Lennart beskriver som en fin 
tid i livet, då han förutom att inhämta nödvändiga 
kunskaper för sin fortsatta utbildning, träffade sin 
blivande fru Margareta, dalsländska hemmahörande 
i Åmål. Hon gick först en ettårig hushållskurs, och 
sedan, eftersom hon tagit realen, årskurs tre.
För Lennarts del kom sedan en kortare praktik i 

Vänersborg, då det skulle utrönas om han passade 
som polis. Det gjorde han. Utbildningen skedde i 
Norrköping, och efter 6 månaders teoretiska studier 
där, var Lennart färdig att tjänstgöra i praktiskt 
polisarbete. Han fick då tjänstgöra  i Ljung. Där fanns 
på den tiden en polisstation. Efter några månader där, 
blev han förflyttad till Bollebygd, där han tjänstgjorde 
i  sju månader. Lennarts sista insats för polisväsendet 
fullgjorde han som poliskonstapel i Trollhättan, som 
avslutades hösten 1963. 
Men nu var det så att pappa blivit äldre och inte 

orkade med hela skötseln av gården. Visst var 
polisyrket intressant, men samtidigt lockade gården 
där hemma. Margareta å sin sida såg hellre Lennart 
som bonde än polis, som hon tyckte var en farlig 
syssla. 
Så kom det sig att Lennart den 1 januari 1965 blev 

hälftenägare av Alarp Nedergård. På gården fanns två 
boningshus, varav ett gammalt timmerhus. Det ansågs 
dock så dåligt att det inte var möjligt att reparera. Det 
fick stryka på foten, och i stället byggdes ett nytt. 
Februari 1965 gifte sig sedan Lennart och Margareta 
och flyttade in i sitt nybyggda hus.
1980 övertog de hela gården, och drev den som 

mjölkbönder fram till 1996 då de sålde korna och 
övergick till köttproduktion. 2011 sålde de sedan 
Alarp och köpte villan på Gärdesvägen i Timmele. 
Det gjorde lite ont, säger Lennart, det var ju en 
gammal släktgård. Men eftersom ingen av de två 
sönerna hade möjlighet att ta vid, fick det bli så.
Så var det då detta med släktforskningen. Den startade 

med en kurs i början av 1970-talet under ledning av 
Bengt Petersson i Hössna. Det var intressant. Men 
forskningen då var tidsödande. Alla som var med på 
den tiden vet ju hur det var. Med de där rullarna man 

Vår Forskarklubb har många intresserade och duktiga medlemmar. Dags att presentera ännu en. Därför har 
jag tagit mig till Timmele för en pratstund med Lennart Engqvist.
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skulle sitta och veva, och som man ofta fick vänta 
länge på, och ibland beställa hem från andra bibliotek. 
Så det blev mer eller mindre lagt på is.
På 90-talet kom sedan släktforskningen allt mer att 

bedrivas med hjälp av internet. Nu blev det lättare. 
Lennart kom mest att inrikta sig på Engqvist-
släkten, där han bland annat hittade fyra generationer 
soldater, vilka tjänat i Hällstad, Murum, Timmele och 
Brunn. Den förste hade namnet Damm, hans son 
hette Spets och hans son fick soldatnamnet Eng, och 
denne innehade soldattorpet Backen i Bjättlunda, 
Timmele. Hans son, Lennarts farfar, blev soldat i 
Brunn och utökade då namnet med en kvist, och så 
kom namnet Engqvist till.
Nu har Lennart med hjälp av slätforskarprogrammet 

Ancestry lagt in sitt släktträd. Ett omfattande sådant 
innehållande över 600 personer, och mer än 100 bilder. 
Och det växer hela tiden. Även Margareta, som till en 

början var totalt ointresserad, har blivit riktigt biten.
En annan sak som ligger paret Engqvist varmt om 

hjärtat är Timmele hembygdsförening, där de är 
medlemmar sedan starten 1974, och där Margareta 
först var sekreterare, och sedan båda två varit 
ordförande i tur och ordning. På agendan nu ligger 
en kompletterande torpinventering.
Margareta har dessutom, efter att ha gått flera 

utbildningar, guidat många turister runt om i våra 
trakter.
Båda två är sedan omkring år 2000 medlemmar i 

vår Forskarklubb, där Lennart sedan ett antal år är 
suppleant i styrelsen.

Maj-Britt Johansson

Fotot är från byn Högaberg, i Gröna-
hög. Huset i bakgrunden kallas i 
Grönahögsboken bara för ”Högaberg 
1:6 Karlssons”. Troligen för att min 
mormors familj hette Karlsson.
Det gamla paret i mitten av bilden 

är min mormors morföräldrar, Josef  
och Johanna Gustavsson, födda 
1828 och 1831. Johanna lär ha varit 
jordemor i Grönahög, och Josef  
knalle tidigare i livet. Kanske träffade 
han sin Johanna i Norra Unnaryd. 
Hon kom i alla fall därifrån.
Längst till höger sitter deras dotter 

Hilma Josefsson (f. 1875) med sina två äldsta barn, Per (f.1900) och Harry (f.1902). Harry, som alltså var 
min mormors bror, var den som så småningom tog över gården. Damen, som står mellan dem, heter Hanna 
Andersdotter (f.1866 i Böne) senare gift Nygren. Hon är piga hos Josef  och Johanna uppe i Södra Hägnen. 
Mannen till vänster heter Carl. Han är född 1890 och son till Hilmas man. Carl och hans bror Per kom att bli 
militärer, och tog sig namnet Weingarth senare i livet.
Nu till frågan, som var anledningen till att jag skickade in det här gamla fotografiet. Vad är det för ett föremål, 

som Carl så stolt stödjer sig emot? Av vilken anledning är det med på bilden? Jag har undrat mycket. Har någon 
av tidningens läsare ett svar? Hör i så fall av er till:

Monica Hållander Öhnell
Tel. 0321-30178   
E-post  monica.ohnell@gmail.com

Det gamla fotografiet
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På kursen fick vi rådet av Gun Ohlsson att söka på 
internet och se om någon redan hade forskat på 
släkten. Jag hade sparat ett pastorsintyg på min farmors 
far och mor och deras barn med alla födelsedata men 
farmors far kunde jag inte hitta i kyrkböckerna. Nu 
skrev jag in hans namn och födelsedata på Google, 
och det visade sig att det fanns en antavla på honom. 
Den hade framtagits av en pensionerad läkare i 
Göteborg, Lars Himmelmann, vars farfar var bror 
till min farmor. Den som invandrade från Tyskland 
var fältskären Johan Justus Friedrich Himmelmann, 
född 1730 i Hannover. Han kom till Sverige 1752 
och hans far var major i Hannovers armé. Jag 
kontaktade Lars H, och han skickade mig en utförlig 
uppsats på 19 sidor om fältskärens utbildning 
och verksamhet i Göteborg och Borås samt om 
hans familjeliv. 1770 blev han anställd vid Kungl. 
Elfsborgs regemente. Så här skriver han i sin ansökan: 
”I största ödmjukhet har jag den äran härjämte 
öfversända min till den vid Herr General Majorens 
Öfverstens och Riddarens Regemente ledigvarande 
Regementsfältskärsbeställning ödmjuka ansökning, 
under den säkra förhoppning få vara innesluten uti 
Nådiga herr Generalens höggunstiga åtanke vid 
förslagets upprättande. Hvaremot med diupaste 
vördnad framhärdar Högwählborne Herr General 
Majorens Öfverstens och Riddarens Allra Ödmjukaste 
tjänare JJF Himmelmann. Borås i Maii 1770.” 
JJF gifte sig 1773 med den 21-åriga Maria Catharina, 

dotter till Johan Abraham Silfverhielm på Forssa 
gård i Bollebygd. Han var då änkeman efter att 
hans tidigare hustru hade dött i barnsäng. Maria 

Catharina var av adlig ätt och hennes anfäder med 
namnet Silfverhielm går att följa ner till 1500-talet. 
Varför JJF fick gifta sig med en adlig dam kan man 
bara spekulera i. Kanske hade JJF någon hållhake på 
hennes far som var löjtnant vid Älvsborgs regemente? 
Paret bosatte sig först på Bockagården i Skene och 
senare på Katrineberg i Revesjö socken. Lars H har 
en oljemålning föreställande MC och skickade mig 
ett foto av porträttet. Fantastiskt att få se hur min 
farmors farfars mor såg ut iförd rokokoklänning! MC 
födde 13 barn varav 10 överlevde till vuxen ålder. JJF 
hade dessutom en son från det första äktenskapet. 
En av MC:s söner var min farmors farfar. 1788 blev 
JJF sänd till Finland för att delta i Gustav III:s krig 
mot Ryssland. 1789 får han permission efter att ha 
drabbats av en elakartad feber som ansenligt nedsatt 
hans krafter. JJF avlider 1801 men MC lever till 1827.
Om man följer kvinnorna som var gifta med 

Silfverhielmska män hittar man mycket intressant. 
Maria Catharinas mor var född Ahlehielm och 
hennes mormor hette Wingeflycht. Bland hennes 
anfäder finns tre kyrkoherdar i Södra Ving och en 
biskop i Skara på 1600-talet.
MC:s farmor var Anna Maria Reenstierna, gift med 

Isaac Gabriel Silfverhielm. I hennes anor hittar man 
holländaren Jacob Momma Reenstierna, som var 
köpman, skeppsredare och bruksägare. Hans hustru 
var dotter till Marcus Danielsson Kock, en vallon 
från Liège i Belgien, vars familj var känd för sina 
insatser i metallindustrin. Marcus Kock reste omkring 
i Europa och skaffade sig kunskaper om bergsbruk 
och mynttillverkning. I Preussen träffade han Gustav 

MIN NYA HOBBY - SLÄKTFORSKNING 
Jag heter Marianne Hedberg och är uppväxt i Grästorp i Skaraborgs län. Min mor kommer från Askersund och 
min far från Grästorp. Jag har blivit ombedd att berätta lite om min släkthistoria, och det har jag lovat göra. På 
80-talet gick jag en kurs för David Haldorsson och fick lära mig grunderna om släktforskning och kom en bit 
på väg. Sedan blev det ett långt uppehåll men efter min pensionering beslöt jag att ta upp det igen och lära 
mig forska via datorn. Jag anmälde mig därför till en kurs med Gun Ohlsson som ledare. Redan i barndomen 
var jag nyfiken på mina förfäder. Jag fick inte träffa min farmor och farfar eftersom de hade gått bort flera år 
innan jag föddes. Men jag visste att farmor hette Himmelmann som flicka och att hennes släkt hade tyskt 
ursprung. Min pappa och hans syskon kom inte ihåg så mycket, bara att släkten hade bott i Revesjö men inte 
hur de hade kommit till Sverige. Min faster Asta hade ett svagt minne av att hon som barn hade hört någon 
tala om att det fanns adel i släkten. Detta avfärdades genast av pappa som rent nonsens, och så blev det inget 
mer med det. Mammas farmor hade berättat för mamma att hon var vallon och både min morfar, mamma och 
hennes syskon var svarthåriga och brunögda. I realskolan läste vi om valloner, och vår historiefröken frågade 
om någon hade valloner i släkten. Jag räckte upp handen men fröken ville inte lyssna på mig. "Du har alldeles 
för ljus hy” påstod hon. Hon hade ju inte sett min svarthåriga och brunögda mamma. 
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II Adolf, som lockade honom till Sverige 1626 för 
att bli myntmästare, först i Nyköping, därefter i 
Säter, i Arboga, i Stockholm, i Sala och i Avesta. Han 
utvecklade gårmakeriet i Avesta där råkopparen från 
Falun gårades och anses vara Avestabrukets verklige 
skapare. Dessutom anlade han masugnar och hamrar 
i Bergslagen och exploaterade uppfinningar inom 
järnframställningen som hans far hade gjort i Liège 
och nu infördes i Sverige. Kock samarbetade med 
Louis de Geer och andra bemärkta män. Mot slutet 
av sin levnad bekostade Kock byggandet av Avesta 
kyrka, där hans och hans hustrus epitafier och porträtt 
finns. Kock är alltså min farmors farfars morfars 
morfars morfar. På min agenda står nu en resa till 
Avesta för att besöka kyrkan och myntmuséet.
Isaac Georg Silfverhielm var gift med Elisabeth Siöblad. 

Hon är dotter till general Carl Siöblad, som är farfar 
till Carl Georg Siöblad på Torpa. Carl Siöblad deltog i 
30-åriga kriget och var med vid slaget vid Lützen. Det är 
möjligt att även han mötte Gustav II Adolf. 
Så har vi Catharina Oxe, som var gift med Göran 

Silfverhielm. Genom henne kommer man via släkt-
erna Roos av Hielmsäter, Soop, Tott af  Skedebo, 
Gyllenstierna af  Lundholm ner till kung Karl Knutsson 
Bonde. Honom har man inte läst så mycket om men 
han lär ha haft mycket blod på sina händer. Hans 
farmor var Ramborg Nilsdotter Vasa, dotter till Nils 

Kettilsson Vasa, som är farfars farfar till Gustav Vasa.
Göran Silfverhielms mor var Anna Göransdotter 

Ulfsparre, dotter till Göran Ericsson Ulfsparre och 
Marina Ribbing. Marinas föräldrar var Nils Knutsson 
Ribbing från Fästered och Limmared och Anna 
Olofsdotter Stenbock, som är faster till Katarina 
Stenbock. Jag är alltså en av dem som har anor från 
Torpa Stenhus, vilket jag verkligen inte hade väntat mig.
 I TV-programmet där Stefan Holm sökte sina rötter 

kände jag igen en del om Vinsarp och Udd Mattsson 
från min egen släkthistoria. Men det påstådda 
släktskapet med Olof  Skötkonung verkar alltför 
osäkert tycker jag.
Fortsätter man från Karl Knutsson Bonde så kan 

man komma ner till Karl den store via franska och 
italienska regenter och ännu längre ner till Marconir 
I av Östfrankerna på 300-talet. Även här finns 
osäkerheter, i synnerhet med Ingegerd Knutsdotter 
av Danmark, som påstås vara dotter till Adèle av 
Flandern (1065-1115). Så jag vågar inte riktigt tro på 
det här med Karl den store men kul om det stämmer. 
På min mors sida och på farfars sida verkar det finnas 

mest torpare och bönder, och jag fortsätter sökandet 
där även om man inte kan komma så långt bakåt i tiden.
Det kan således konstateras att i mina anor finns 

det adel, präster, borgare och bönder. Tyvärr fick min 
faster Asta aldrig reda på att hon hade rätt i fråga om 
de adliga anorna. Inte heller kan jag få kontakt med min 
historiefröken som hade avvisat mitt vallonska ursprung, 
som jag nu vet finns både på min mors och min fars sida. 
Att man kunde vara släkt både med Gustav Vasa 

och Katarina Stenbock trodde jag inte var möjligt. 
Jag besökte Torpa och såg de fina dockorna som 
föreställde Gustav Vasa och Katarina i tidsenliga 
kläder. Det kändes konstigt att gå omkring på Torpa 
där jag hade varit flera gånger tidigare och nu försöka 
ta in att här har jag mina rötter. 
Jag har gjort DNA-test och hittills fått över 2500 

matchningar över hela världen, mest amerikaner. Tre 
svenskar känner jag igen, en har jag hittat en koppling 
till på min mors sida. De andra två är Anna-Lena 
Hultmans man och Margareta Jarvids bror. Hur vi är 
släkt verkar dock vara svårt att lista ut. 
Mina närmaste släktingar är kusiner på mors sida 

och deras barn. De är  intresserade av min forskning, 
även av min fars historia.
Kanske någon i klubben känner igen något i min 

berättelse och har något att tillföra? Ni får gärna höra 
av er i så fall. 

Merianne Hedberg

Min fm. ff. m., Maria Catharina Himmelmann, 1752-1827  
oljemålning av Jonas Dürchs.
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Fri tillgång till digital arkivinformation den 
1 februari 2018 

Nyheteter

Ny formgivare 

Riksdagen beslutade den 6 december om budgeten 
och därmed är det klart att Riksarkivet får 10 miljoner 
kronor för att kunna göra digital arkivinformation 
fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag. 
Den som redan har ett abonnemang hos SVAR 
som löper längre än till 30 januari 2018 kommer att 
få pengar tillbaka.

Gå till www.svar.ra.se Välj SVAR, Digitala forskar-
salen och sedan Specialsök. Då får du en uppställning 
av sökbara databaser. Där finns mycket intressant 
för både hembygdsforskare och släktforskare.

Kyrkböckerna finns tillgängliga här. Det är en kon-
vertering av de gamla mikrofilmerna, så kvalitén är 
inte den bästa. Vi som nu är vana vid Arkiv Digitals 
kyrkböcker i färg vill inte gärna använda de svartvita 
bilderna.

I SVAR kan du hitta:

SCB födda-vigda-döda 1860-1947
Mantalslängder för åren 1642-1820
Folkräkningar vart 10:e år 1860-1910 + 1930. 
Vissa av åren är inte fullständiga
Lagfartsböcker 1875-1933
Fastighetsböcker 1933-1980
Frigivna straffarbetsfångar
Lokalundersökningar (jordbruk)
…och mycket mera

Hej på er alla läsare. Ni kanske har lagt märke till 
att vårens tidning ser lite annorlunda ut från vad 
den gjort tidigare. Det är på grund av att jag, Sofie 
Carlsson, från och med denna upplagan tagit över 
uppdraget som formgivare efter Yvonne Henriksson. 
Jag är barnbarn till Maj-Britt Johansson, vilken 
är förklaringen till hur jag numera är en del av 

redaktionen. Det är jätteroligt att 
få vara delaktig i att ge ut denna 
tidning, och speciellt roligt är det 
att få göra det tillsammans med 
min mormor. Jag hoppas att ni 
tycker om det nya utseendet! 

Om ni har några synpunkter vad 
det gäller läsbarhet eller annat 
i den nya designen så tveka 
inte med att höra av er så ska 

Tack Yvonne!
Yvonne Henriksson, som under fem år varit vår 
medarbetare och formgivare vid arbetet med vår 
medlemstidning, har på grund av tidsbrist bett att få 
lämna det uppdraget

Nu vill jag gärna säga ett riktigt stort tack till henne 
för dessa år av trevligt samarbete, och önska lycka till 
med de andra uppgifterna i släktforskarsammanhang.

Maj-Britt

jag ha dem i åtanke till nästa upplaga. Det går bra 
att förmedla era eventuella synpunkter till mig via 
Maj-Britt Johansson eller kontakta mig direkt på 
sofiecarlsson90@gmail.com. 
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Lokalundersökningar (jordbruk) 
Hos Riksarkivet SVAR på adressen www.svar.ra.se hittar du Lokalundersökningar gälland Sveriges jordbruk 
1913-1920 

Arkivet ger upplysning om odlingsareal, hur många och vilka husdjur som fanns samt hur stor skörd som 
producerades på gården. Den praktiska undersökningen genomfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag 
av Statistiska Centralbyrån. Ett unikt arkivmaterial från det tidiga 1900-talet som behandlar landets jordbruk 
på gårdsnivå, ett måste för den som studerar lantbruket i Sverige eller för den stora gruppen forskare med 
lokalhistoriskt intresse.

Här nedan två exempel på dubbelsidiga blanketter gällande gårdar i Brunn.

Remma

Torpet Refleskog

Nyheteter



UBFK:s medlemsblad våren 2018

12

GUSTAF FILIPSSON 
BERÄTTAR

Hopagården den 7 januari 1958
Jag heter Gustaf  Filipsson och jag tänker berätta för 
er om hur det var då jag var ung och växte upp.
Jag föddes den 5 augusti 1878 på Rosered i Timmele 

socken. Min fader hette Lars Filip Larsson och min 
moder hette Sara Lisa Gustavsdotter. Jag hade två 
bröder, Oscar och Johan, och två systrar, Hanna och 
Ester. Tyvärr dog Ester bara några månader gammal. 
När Hanna föddes var jag åtta år och stora karln, och 
fick hjälpa till i Ugglered. Jag hade fått nya storstöflar 
som kom väl till pass eftersom det var snö och kallt.
Jag gick sex år i skolan, tre dagar per vecka. Det var 

inte roligt med skolan från början men det gick bättre 
och bättre. På min sista examen var det jag som fick 
gå fram till svarta tavlan och visa vad vi lärt oss. En 
stor sorg var att jag ej fick gå i fortsättningsskolan. 
Vår lärare blev sjuk och dog under vintern.

Varje liv är värt att skildra, heter det, och vi uppmanas 
ofta att skriva ner vad som hänt oss under vår stund på 
jorden. Det var precis vad Gustaf Filipsson gjorde. Och 
nu har vi, tack vare hans barnbarn, Margareta Leijon, 
fått ta del utav ett sammandrag ur berättelsen av och 
om hennes farfar.

Min far var sjuklig och utförde sällan något arbete av 
betydande art. I stället var det mor som fick arbeta och 
slita och lida och försaka mycket. Hon tog sin styrka och 
sin tröst från Gud. Vi led ingen nöd, trots att det var 
fattigt. Vår huvudsakliga föda var bröd, potatis, sill och 
fläsk med lingon till. Kaffe gjordes på bränt korn eller råg.
Vi fick börja tidigt med att hjälpa till hemma. 

Hårdast var det med tröskningen. De dagar vi inte 
gick i skolan fick vi gå upp klockan sex och börja 
tröska. Vi hade en ko och en oxe.
När jag var 16 år började jag jobba som dräng för en 

årslön av 75 kr. Men far bestämde att de inte klarade 
sig utan mig så efter ett halvår flyttade jag hem igen.
På våren 1900 reste jag till Fristad för att göra min 

värnplikt men efter tre veckor visades att jag hade 
klena ögon och blev fri från kronans tjänst.
Vi behövde en ny lagård på Rosered men far var inte 

med på det, han ansåg det vara omöjligt. Men Gud 
hjälpte oss och far dog den 4 januari 1901. Med mycket 
hjälp och arbete byggdes det en ny lagård samma år. 
1903 köpte jag Rosered för 1500 kronor, och min 

broder Johan reste till Amerika. Jag hade en del skulder 
på gården och tanken kom snart att jag också skulle åka 
till det stora landet i väster. Min broder Oscar kunde 
tänka sig att arrendera Rosered på fem år. Jag skulle åka 
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Nu har vi fått info om bilden med militärerna!

Bilden föreställer ett antal beväringar med befäl. 
Uniformeringen varierar.
Manskapets huvudbonad är den s.k. Tricornen 

(trehörningen) som återinfördes som försöksmodell 
1902 (fm/02) och fastställdes 1903 (m/03).
Den hade då samma färg på undersidan av brättet 

som ovansidan. 1906 ändrades den så att undersidan 
blev mörk (blå?, m/06). Samtidigt blev kragen på 
manskapets vapenrock också mörk.
Byxorna är ljusare än ordinarie uniform, möjligen 

lägerbyxa m/1913 alt. den s.k. grötmunderingen.
Befälet har uniform m/23. Ny mössa, gradbeteckning 

på kragen.
Modell Ä som ett par av personerna bär fick 

användas till slutet av 30-talet (36 eller 39). Modell Ä 
är egentligen inte den mörkblå uniformen utan alla 
uniformer som fanns före m/03.
Vapnen är gevär m/96, Mauser.

Slutsats
Militär styrka mellan 1923 och 1936. Antagligen i 
samband med skjutövning eller annan smutsig övning.
Kan också vara Landstormen under samma tid. 

Om bilden kunde förstoras mer möjligt att kanske se 
gradbeteckningar (någon bär vinklar på kragen) och 
kanske hitta truppslagsbeteckning liknande.

Källor
Svenska arméns uniformer 1875 – 2000. Olsson Simon. 
Medströms bokförlag Stockholm. ISBN 978-91-7329-103-3.
Personlig kommunikation med min far, mj mm G Ström vid 
Kgl Dalregementet, medan han levde.

Christer Ström

våren 1904 efter vårarbetet. Jag var hos min tös i Knape 
och talade med henne om hon ville vänta på mig i fem år 
och det lovade hon. Jag åkte den 18 maj 1904 efter att ha 
bett Gud hjälpa mig och mina kära.
Resan gick bra och jag kom fram till Rockford i staten 

Illinois där broder Johan bodde. Jag fick arbete dagen 
efter i ett stenberg och fick två dollar om dagen. Till 
hösten fick jag plats i ett garveri och var där i 2½ år och 
fick först 11 och sedan 12 dollar per vecka. På våren 
reste jag till Denver i Colorado dit även Johan hade rest. 
Där fick man mer betalt men det var dyrare att leva. Men 
det var mycket bättre klimat än i Rockford. I Colorado 
arbetade vi i stenberg. Sista anhalten blev Spokhane i 
staten Washington. Först arbetade vi vid järnvägen, men 
sen gick vi till skogen.
I början av juni 1909 reste jag hem som bestämt 

var. Svårast var att skiljas från broder Johan. Vi hade 
arbetat sida vid sida och kommit väldigt bra överens. 
Jag var hemma igen några dagar före midsommar och 
fick höra göken gala.
Jag betalade mina skulder och sålde gården till broder 

Oscar. Jag köpte en liten gård i Brunns socken. Jag 

gjorde höstbruket men de två damer jag köpt av 
ångrade sej och ville att köpet skulle gå tillbaka. 
Men jag behövde ju ett hem. En dag då jag gick förbi 

Hopagården i Nöre kom ägaren ut och sa att han ville 
sälja gården till mej. Han ville ha 6000 kr. och en liten 
bostad. Allt gick i lås, jag blev ägare till Hopagården, 
och de gamla damerna fick sin gård tillbaka. Jag fick 
500 kr. för att jag gjort höstbruket.
Den 14 september reste jag och min tös (som förresten 

heter Olga) till Göteborg och förlovade oss. Den 18 
februari 1910 firade vi bröllop i Knape och den 11 mars 
flyttade vi till vårt hem i Hopagården. Vi fick sju barn.

Hopagården den 12 december 1962
Det är mycket länge sedan jag skrev några anteckningar 
om det förflutna. Min innerligt älskade maka har fått 
flytta från detta jordiska, till det rätta hemmet hos 
Gud, den 9 september1962. Det känns tomt efter 
henne, men jag har så många ljusa minnen att leva på, 
så tomheten försvinner. Jag har en glädje och tröst i 
mina kära barn, i min ålderdom. Det är en stor gåva 
att hava.
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Från fattigt halvfrälse 
till förmögen krigaradel
Släkten Gyllenswärds 
ursprung i stormaktstidens Sverige

Är titeln på en liten bok som nyss utkommit. 
Författare är Johan Gyllenswärd.
Det är ju allmänt känt att det i 

Ulricehamnsbygden finns en hel del ättlingar 
till Gustav Vasa och Erik XIV. De stammar 
alla från Per Joensson Gyllensvärd och 
hans hustru Elisabeth Hand på sätesgården 
Önnarp i Hössna. 
Mycket lite har tidigare varit känt om 

släkten Gyllenswärds ursprung, men nu har 
Johan Gyllenswärd gjort en djupdykning 
i arkiven och hittat intressant information 
om släktens rötter i Finnveden i Småland 
under 15- och 1600-talen. I boken passerar 
länsmän, militärer, kungar och kungliga 
frillobarn revy, alla inplacerade i den svenska 
historien. 
Det är dock inte bara det riktigt tidiga 

ursprunget som redovisas, utan mycket 
fokus har lagt på Gyllenswärdarnas liv i 
Hössna och på andra av släktens gårdar. 
Även Per Gyllenswärds krigiska bedrifter 
som ledde till adelskap finns med.
Det är mycket intressant läsning – en bok 

för både nutida ättlingar och andra historiskt 
intresserade.
Enklast beställer man boken på www.

gyllensward.com. Priset är 85 kr för 
pocketbok och 75 kr för ebok.

Anna-Lena Hultman

Boktips

Ett stort tack till er som lämnt bidrag till tidningen i form av artiklar, foton, m.m. 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.
Melja till 032113066@telia.se eller ring Maj-Britt på 0321-13066. 
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Timmele ukuleleorkester och sångare...
...eller om man så vill Timmele kyrkokör. I samband 
med årsmötet den 25 mars kommer gänget att 
underhålla, och vi får väl försöka hjälpas åt att 
underhålla varandra, för det kommer ju att bli 
allsång på en del av sångerna. Programmet kallar vi 
Skillingtryck och andra gamla visor eller Så sjöng farfars far 
och mormors mor
Sångerna är från tiden kring förrförra sekelskiftet, 

alltså slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Vad är skillingtryck? Egentligen betyder det tryck-

saker med en eller flera sånger, men nu tänker vi 
mest på själva sångerna som spreds i stora upplagor 
för drygt hundra år sedan. Ofta är de sorgliga, som 
Elvira Madigan, och ibland skämtsamma, som Petter 
Jönssons resa till Amerika. Vi vill också spela andra 
sånger från denna tid, sånger som kanske fanns med 
i olika sångböcker.
Vad är det för gäng som kommer till årsmötet? Vi 

är medlemmar i Timmele kyrkokör, och ukulele-
orkestern kom till närmast av en tillfällighet. Vår 
kantor Arne Gunnarsson ville ordna en trevlig 
terminsavslutning våren 2014, och lånade 15 ukuleler 
från musikskolan. Eftersom jag kunde några ackord, 
blev jag ombedd att lära ut några sånger, så alla kunde 
pröva på att spela. Det blev en bra kväll med spel 
och allsång. När vi skulle börja med körövningarna 
igen den hösten var det en av damerna som tyckte 
det varit så roligt med ukulelespelet, så hon föreslog 

att alla skulle skaffa sig instrument och vi skulle spela 
regelbundet tillsammans. Ungefär 2/3 nappade på 
idén, och vi spelade så småningom en halvtimme 
innan ordinarie körövning varje vecka. Automatiskt 
blev det så att jag fick leda ukuleleorkestern och det 
har varit en fantastiskt rolig tid. Redan i november 
2014 passade vi på att framträda med några sånger på 
ukulele på Parkgården i Dalum och ytterligare några 
sånger till Arnes pianoackompanjemang. Efterhand 
har vi lärt oss allt fler ackord, och kan säkert lära oss 
mer. Vi är framförallt glada amatörer med mycket 
spelglädje. Vår repertoar omfattar just nu drygt 
100 sånger, och åtskilliga kan väl räknas till gamla 
schlagers eller visor,  Det är sånger som brukar gå 
hem hos en mognare publik.
Vi har från början mest framträtt på kommunens 

äldreboenden, men har sedan fått uppträda i andra 
sammanhang som kyrkornas dagledigträffar, 
hembygdsföreningsaktiviteter och logemöten. Efter 
att Ulricehamns Tidning hade en liten artikel om oss 
har vi fått allt fler förfrågningar om att komma och 
spela och sjunga. Hela tiden har övriga körsångare, 
som inte spelar något instrument, troget ställt upp 
och hjälpt till med sången.

Vi ser fram mot att träffa er och sjunga gamla visor 
tillsammans med er!

Roger Jarvid

Timmele ukuleleorkester och sångare där flera av de medverkande också är medlemmar i forskarklubben.



FORSKARHJÄLP 
Stadsbiblioteket i Ulricehamn 

Måndagar ojämna veckor 15.00 - 18.30
Konkordiahuset i Hössna - Tisdagar 16.00 - 19.00

 Glöm inte att läsaFöreningsguiden i Ulricehamns Tidning på tisdagar!

Program våren 2018

Det sitter i väggarna kurs 5 gånger 
För dig som vill utforska din fastighets historia.
Flyttad till måndagen den 19 feb kl 18. 00 i Konkordiahuset
Bra datavana krävs.
Anmälan till Vuxenskolan tel 0321-12 474

Nybörjarkurs släktforskning 
Startar 20 feb kl 18.30 i Konkordiahuset
Ledare Anna-Lena Hultman
Viss datavana krävs
Anmälan till Vuxenskolan tel 0321-12 474

Årsmöte för Ulricehamnsbygdens forskarklubb
Konkordiahuset Hössna
Söndagen den 25 mars  kl. 15.00
Timmele ukuleleorkester och sångare underhåller (se mer om detta på sidan 15)
Årsmötesförhandlingar och fika
Välkomna

DISGEN för nybörjare
Lägg in din släktforskning på data
Start 26 mars kl. 18.00
Viss datavana krävs
Anmälan till Vuxenskolan tel. 0321-12474

DNA-topsning
För dig som vill ha hjälp med en DNA-topsning
Kontakta Anna-Lena Hultman och boka en tid på tel. 0321-40228

DNA-café - Hur tolkar du resultatet av din topsning?  
Torsdag den 12 april kl.18.00 i Konkordiahuset i Hössna (för program, se Föreningsguiden i UT)

Vårutflykt till Jordkulan i Nöre Timmele
Söndag den 27 maj
Vi möts vid Jordkulans parkering kl.9.00. Medtag fikakorg.
Om du behöver skjuts, ring Maj-Britt tel.  0321-13066

Släktforskardagarna 2018 
Växjö 1-2 september
Årets tema är ”Migration”

Konkordiahuset är stängt under tiden 23 april – 20 maj


