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LEDAREN
TANKAR OM DEN EGNA SLÄKTFORSKNINGEN – NU OCH I FRAMTIDEN

Förmodligen släktforskar du på 
samma sätt som jag – intensiva ak-
tiva perioder av mödosam forskning 

följs av långa perioder, då arbetet ligger 
helt i träda?

Jag har haft en sådan aktiv period i 
vinter, då min egen släktforskning har 
avancerat en bra bit framåt. Att hålla på 
att släktforska är lite grand som att vandra 
i fjällen och bestämma sig för att nå en 
bergstopp: när du väl kommer upp på 
”toppen” ser du att det var inte toppen du 
kommit till, den riktiga toppen ligger lite 
högre upp och längre bort…

När du väl utforskat en släktgren en tid, 
upptäcker du att här finns det ytterligare 
intressanta släktgrenar längre bort, som 
också borde ägnas ditt intresse. Tiden blir 
en begränsande faktor och den dagen, när 
du kan luta dig tillbaka och förnöjt kon-
statera att målet är nått - nu finns inget 
mer att utforska – den dagen lär varken 
du eller jag uppleva. Men det är också det 
som är så spännande och fascinerande med 
släktforskning som aktivitet: du bestäm-
mer själv hur mycket tid du vill lägga på 
forskningen, men du blir aldrig färdig!

Själv har jag kommit ner till 1600-ta-
let för flera släktgrenar, medan några få 
släktgrenar bara finns utforskade i tre, fyra 
generationer bakåt. Dessa släktgrenar vill 
jag naturligtvis ta mig an, men dels finns 
inte tiden, dels anser jag att jag vill spara 

detta intressanta arbete till framtiden! Käll-
materialet finns ju och lär inte försvinna. 
Men jag är redan nu ganska otålig och 
nyfiken på vad utforskningen av dessa 
återstående släktgrenar skall avslöja för 
hemligheter…

På en resa till Kina 1983 möttes jag av 
en, för en västerlänning, annorlunda filosofi 
kring utgrävningen av fornminnen: vi var 
i den forna huvudstaden Xian och besökte 
platsen för den då påbörjade utgrävningen 
av den berömde kejsaren Qin Shihuangs 
terrakottaarmé, som upptäcktes ca 10 år 
tidigare. Men någon brådska att gräva ut 
fornminnet, liksom andra fornminnen f. 
ö., fanns inte hos kineserna eftersom ju 
”fornminnena inte försvann och dessutom 
måste framtidens nya generationer arkeo-
loger uppleva spänningen med att fortsätta 
utgrävningarna!” Det är inte enbart begrän-
sade ekonomiska resurser, som gör att man 
i Kina avvaktar med utgrävningar av sina 
många fornminnen.

Så min uppmaning till dig, bäste släkt-
forskare, är: ägna dig åt din forskning i 
stärkande doser, sug på dina framsteg inom 
forskningen som på en god karamell. Och 
spara gärna tålmodigt en del outforskat till 
framtiden…

Christer Engstrand
Ordförande i föreningen Släktdata
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Slagfärdiga lantmätare och rimmande 

simmare Profiler i slakten Löhr

Av Sven-Arne Svensson

Föreningen Släktdatas hemsida är mycket välbesökt av släktforskare - våra mätningar visar att vi har ca 250 000 besök/år. 
Huvuddelen av besökarna är naturligtvis intresserade av föreningens ca 500 register med totalt 1,3 miljoner personposter, 
sökbara och kostnadsfritt nedladdningsbara till den egna datorn.
 
Men hemsidan innehåller så mycket mer intressant material för alla släktforskare. För att förbättra och aktualisera fören-
ingens hemsida och CD söker vi nu ytterligare en

WEBBREDAKTÖR / WEBBMASTER
som tillsammans med Mats-Olof Sander, som ansvarar för registerdelen av hemsidan, och tidningsredaktionen kan vida-
reutveckla hemsidan. Arbetet bedrivs hemifrån på din egen PC med Internetuppkoppling. Arbetsinsatsen kan uppskattas 
till 8-10 timmar månad. 
Är du intresserad? Hör av dej med e-post eller på telefon till Christer Engstrand eller Mats-Olof Sander
Adresser hittar du på sid 3 i denna tidning!

Namnet H F Löhr finner man i många 
tidigare utgåvor av Gamla Halmstads 
årsböcker. Detta kan då gälla antingen 
lantmätaren Hugo Fredrik Löhr eller 
hans sonson med samma namn. Denne 
var tidningsman eller litterator med 
större delen av Halland som arbetsfält. 
Om dessa och ett par andra intressanta 
personligheter i denna släkt handlar 
den följande artikeln. Det är en nå-
got omarbetad version av en artikel 
Sven-Arne Svensson skrev för Kvälls-
stunden i mars 1999. Den bygger på 
vad Anna-Greta Paulin i Hyltebruk 
och Sven-Arne funnit när de forskat 
om hennes rötter i släkten Löhr. En 
systerdotter till H F Löhr den yngre, 
Hulda Landen, avled 1997 nästan 101 
år gammal. Hon efterlämnade en låda 
med brev och dokument, som bidragit 
med många uppgifter.

Tidningen Släktdata publicerar nu 
artikeln som en följetong

Lantmätaren som blev vasarid-
dare

Hugo Fredrik Löhr föddes en-
ligt ett flyttningsbevis 1783 i 

Ystad. Han var son till Georg Gottlob 
Löhr och hans hustru Hedvig Fredrika 
Nyström. Georg Gottlob kom från 
Stralsund i Tyskland och verkade som 
präst i Skåne. I början av 1800-talet 
var han kyrkoherde i Bårslöv utanför 
Helsingborg.

Hugo Fredrik skaffade sig lantmäte-

riteknisk utbildning. Efter sin examen 
1805 titulerades han ingenjör och fick 
senare anställning på godset Stjärnarp 
söder om Halmstad. Där träffade han 
och förälskade sig i den tretton år yngre 
Hedvig Christina Åberg, dotter till 
gårdens inspektör Petter Åberg. Hedvig 
hade nyss fyllt sexton år när hon vigdes 
med Hugo i Eldsberga kyrka 1812. 
De bosatte sig i Veinge, och barnen 
började anlända i tät följd. Hugo hade 
då blivit kommissionslantmätare. Detta 
innebar att han hade skyldighet att 
utföra givna uppdrag och att han fick 
betalning för dem. Däremot hade han 
ingen fast lön.

1822 flyttade familjen till Halmstad. 
Barnen var nu sex till antalet, och 
Hugo hade nått graden ”Förste lant-
mätare” och därmed en aktad position 
i samhället. Han köpte och lät bebygga 
tomten no 57 i kvarteret Drottning 
Kristina mellan nuvarande Storgatan 
och Köpmansgatan och bosatte sig har 
med sin familj. Antalet boende ökade 
ständigt, inte bara beroende på många 
barn. Svärföräldrarna och Hedvigs bror 
Daniel flyttade också hit.

Hedvigs mor Christina dog 1835. 
Hedvig, som led av lungsot, avled 
dagen efter begravningen. Hon var då 
bara 39 år gammal, men hade under 
tiden i Halmstad fött ytterligare nio 
barn. Av de femton barnen tycks tret-
ton ha uppnått vuxen ålder. Det tolfte 
barnet, som döptes till Tolf Teodor, dog 
i späd ålder liksom det femtonde, som 

också döptes till Tolf Teodor efter sin 
döde bror.

De flesta av barnen bodde fortfaran-
de kvar hemma vid Hedvigs död. Näst 
äldsta dottern Petronella Augusta, född 
1814, tycks ha tagit huvudansvaret för 
familjen. Hon förblev ogift hemmadot-
ter och var kvar hos fadern så länge 
han bodde i Halmstad. De flesta av 
de övriga barnen tycks ha flyttat från 
Halmstad. Göteborg, Malmö, Eksjö, 
Tossene och Veddige var bland deras 
nya bostadsorter.

När vi träffar på lantmätaren H F 
Löhrs namn är det ofta i samband med 
någon förrättning med anknytning till 
Halmstad eller i hans egenskap av stor 
fastighetsägare i staden. Han var även 
ledamot av sundhetsnämnden, sin tids 
miljö och hälsovårdsmyndighet. Som 
inbiten badare ingick han också i direk-
tionen för det nya badhus, som 1843 
öppnade vid Nissan nära Norre Katt. 
Hans intresse for teater återkommer 
jag till i samband med sonsonen Hugo 
Fredrik. Som lantmätare blev han en 
av de första som deltog i planeringen 
av ett järnvägsbygge. Redan 1853 hade 
Löhr ”fulländat den föreslagna okular-
besiktningen for en bibana till huvud-
banan genom Skåne och Småland”. 
Det var ett projekt, som långt senare 
och efter många förändringar skulle 
bli Halmstad-Nässjö Järnväg.

En stor del av lantmätarnas uppgifter 
vid den här tiden utfördes på landsbyg-
den. De hade bland annat uppdraget att 
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artikeln fortsätter i nästa nummer 
av Släktdata

Hugo Fredrik Löhr d.ä.    (1783-1859)

Foto Tom Manhof, Lantmäteriet, Halmstad

Det kom e-post...
... från USA…

Att det förekommer fel i Släktdatas databas är vi i 
föreningen medvetna om, därför är vi mycket tack-
samma om vi får information från släktforskare om 
eventuella fel. 

Det kom e-post från Doris Johnson i Massachusetts, 
USA med ett vänligt påpekande. Doris skrev (på eng-
elska): “Nils Widing och Johanna Maria/Maja Wider-
berg/Viderberg var föräldrar till min mormors far.  Jag 
har spårat dem både i registren för Tanum, Herrestad 
och Uddevalla. Jag har också funnit uppgiften att Maria 
föddes i Lyse (Slätholmen) 1796.”

Nils efternamn har vid dataregistreringen angivits 
som Moberg, inte Widing. Jag lovade Doris att vi 
skulle undersöka med källan och ändra, om uppgiften 
i Släktdatas register visade sig vara fel.

Doris återkom med följande e-post:

“Hej Christer!

 
Det var ett fort svar till min e-mail!   Tack!
 
Släktdata is a wonderful service to those of us doing ge-

nealogy, and I thank you and all of the others for what you 
are doing to build the database.  It’s wonderful!

 
As Swedish is only my ”second” language, I could be 

wrong about the spelling, but I did want to call it to your 
attention, in case I am correct.  I realize that ”prästen” could 
have written the wrong name, too!    Thank you, again, for 
your assistance in checking on this.

 
Doris Johnson”

Sådana omdömen värmer verkligen!
/Christer Engstrand
P.S. 
Doris har rätt om efternamnet - det skall vara Widing! 

Den som registrerat har vid närmare studium av den ganska 
svårlästa sidan i kyrkoboken konstaterat felet, som kommer 
att ändras i Släktdatas databas.

genomföra de olika skiftesreformerna. I 
domböckerna ser man de negativa sidorna 
av detta arbete, såsom missnöjet med tjäns-
temännen och svårigheten att acceptera 
byarnas sprängning.

Detta fick Hugo Fredrilc Löhr erfara 
såväl i norra som i södra Halland. 1834 
påbörjade han till exempel laga skifte i 
Varla by i Kungsbacka. Samarbetet mellan 
lantmätaren och markägarna kärvade och 
skiftet drog ut på tiden. 1841 skrev några av 
delägarna till landshävdingen för att få Löhr 

utbytt mot lantmätare Anton Brandberg:

... en flerårig erfarenhet tryggadt oss vid 
den öfvertygelsen, att Förste Landtmätaren 
Löhr fått mättat sin vinningslystnad, avser 
han inte folkets väl och egna plikter, är 
det oss med tillfredställelse att åtminstone 
äga rätt vända oss till en annan man med 
ädlare tänkesätt...

I sin svarsskrivelse skrev Löhr:

Emot den sökta transporten af Herr 
Commisions Landtmätaren Brandberg, 
har jag ej att påminna, under förklarande 
af mitt förakt mot conceptisten och de 
af Hvarla delägare som uti smädelsen 
instämdt.

Brandberg övertog förrättningen och 
laga skiftet avslutades redan samma år 
under hans ledning (se GHA 1994, s 55). I 
Höks härad i södra Halland tycks missnöjet 
ha varit störst med lantmätarna, och deras 
räkningar möttes med oförståelse. Vid ett 
tillfälle i Snöstorp fann Hugo Fredrik Löhr 
sin körsven på krogen efter att ha väntat på 
honom en timme. Löhr läxade upp kusken 
och gav honom ett rapp med sin käpp och 
hamnade for detta inför tingsrätten och 
dömdes att betala nio riksdaler i böter. 
Tio rapp hade varit mer valfortjänt än ett, 
hävdade Löhr inför rätta.

Annars tycks Löhr ha värnat om de 
ekonomiskt sämst ställda i samhället. Han 
ivrade dessutom för förbättrade jordbruks-
metoder och gav ut en skrift ”till ledning 
för allmogen och andra landthushållare, 
som af bristande upplysning vidhålla 
jordens gamla brukningssätt”. Här ger 
han denna dystra bild av hallandskt 
jordbruk:

... wårt förnämsta näringsmedel jord-
bruket allmänneligen, med endast ett och 
annat undantag, befinner sig på en låg 
ståndpunkt. Will man hafva bewis derpå, 
så skåden med uppmärksamhet wåra 
åkerfält; wi se wäl odlingar öfwerallt men 
jorden, försämrad genom myllans brän-
ning och utsugning af oskäligt tagna skör-
dar utan återgifwet medel for växtkraften; 
den nedlagda åkern wisar antingen inga 
eller endast några glesa grästrån, sällsynt 
trädes jorden till höst- och wintersäden, 
hwarigenom dess tillbörliga häfd och 
dikning uteblifwer, ...

Hugo Fredrik Lohr drog sig efter sin 
pensionering tillbaka till sin gård Lynga 
no 2 i Harplinge, där han avled 1859. För 
sitt förtjänstfulla arbete hade han då blivit 
riddare av första klassen av Vasaorden.
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Från Bokmässan

Boken om Gerda
Bokanmälan av Per Liljeström

(Fortsättning från föregående 
nummer.)

Jag skrev i min anmälan av ’Den 
elektriska damen’ att jag valde att 
läsa den innan jag tog mig an ’Boken 
om Gerda’. Anledningen var att jag 
på så sätt skulle få händelserna i 
kronologisk ordning. Och min upp-
fattning har styrkts.

Dock förstår jag väl att Lasse 
Eriksson valde att skriva böckerna 
i ’sin ordning’.

Det var en liten notis i program-
bladet för Bok- och Biblioteksmäs-
san, som fångade mitt intresse och 
klockan 15 var jag på plats.

  

-Vem är Du, frågade artisten, 
idéhistorikern och släktforskaren 
Lasse Eriksson sin hustru Kristina 
för några år sedan.

-Jag e ju din fru, svarade Kris-
tina.

-Ja, de vet jag väl, men vem är Du 
egentligen? Vilka var dina farföräld-
rar och morföräldrar.

Så berättar Lasse Eriksson om hur 
intresset för Kristinas förfäder föd-
des. Detta ledde fram till två böcker 
– Den elektriska damen (2003) och 
boken om Gerda (2002). Framför allt 
har Gerda och hennes mor ’dragits 
upp’ ur de mörka djupen i arkiven.

I Boken om Gerda skriver Lasse 
Eriksson hur beslutet att forska i hus-
trun Kristinas släkt växer fram. Det 

är dock så mycket dolt att det dröjer 
många år innan han står vid Upp-
sala Stadsbibliotek för att söka efter 
Kristinas farmor Gerda Östberg, f. 
Nilsson. Väl därinne hittar han de 
första uppgifterna om Gerda.

Nu börjar en spännande resa ge-
nom de döda. Den börjar när Gerda 
reser till Uppsala med sina föräldrar 
– Sven och Sofi Nilsson – för att 
skrivas in vid Uppsala Universitet. 
Året är 1897, och det är en strålande 
septemberdag.

Gerda kommer att studera i Upp-
sala under ett antal år för att så 
småningom doktorera i romanska 
språk 1903. Men innan dess hinner 
mycket att hända. Bland annat deltar 
hon vid världsutställningen i Paris 
år 1900 tillsammans med sin mor, 
som inbjudits att visa sitt skolkök, 
vilket fick så positivt bemötande 
vid Stockholmsutställningen 1897. 
Här får Gerda visa upp sina goda 
kunskaper i franska.

Under universitetsåren händer 
något annat, och som är på gränsen 
till skandal. Gerda tar privatlektioner 
för den 16 år äldre docenten H.O. 
Östberg, och då händer det som inte 
får hända. De blir kära i varann.

Lasse Eriksson har genom beva-
rade brev och gedigen forskning 
kunnat rekonstruera hela denna 
kärlekshistoria. Gerda och Henrik 
Ossian måste vara mycket försiktiga 
med sitt förhållande. Speciellt sedan 
de förlovat sig hemligt. Här är det 
på gränsen att förhållandet spricker, 
men till slut gifter de sig den 21 
februari 1903. Några månader dess-
förinnan råkar Gerda skadas vid en 
brand och ligger länge på sjukhus.

Den 26 maj 1903 disputerar Gerda 
som den första gifta kvinnan i 
Sverige.

Vi följer familjen fram till Gerdas 
allt för tidiga död 1915. Hon är då 
endast 38 år och har drabbats av flera 
olyckor. Familjen bor nu i Halmstad, 
där Henrik Ossian är en mycket po-
pulär lärare. Dock – när Gerda dör 
händer något inom familjen, som 
sätter djupa spår, och som säkert är 
orsaken till det hemlighetsmakeri 
som råder inom familjen.

Boken är, trots sitt tragiska slut, 
mycket läsvärd. Texten har komplet-
terats av fem utmärkta bilagor samt 
ett inledande persongalleri över de 
mest förekommande personerna.

Fotografierna i pocketupplagan 
ger inte originalen rättvisa. De borde 
kanske lyfts ut och tryckts i en spe-
ciell bilaga som i ’Den elektriska 
damen’.

Tillsammans är de två böckerna 
en speciell släktsaga, som gett en 
utmärkt släktkrönika.

Lasse Eriksson har all heder av 
sitt verk!

▄

Jag fick en bok... del 2

Gerda vid 24 års ålder
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Vi söker bla.medarbetare för en rad olika uppgifter: Utställningen, banderoller, skyltar, datasupport, 
programkatalog (annonser, tryckning och försäljning), kundkontakter, lotteri, kansli, bevakning, 

guidning, transporter m.m. Stimulerande arbetsuppgifter som ger fina kontakter med andra 
släktforskare från hela landet!

En annorlunda gravstensinvente-
ring i Vilda Västern

av Christer Engstrand, text och foto

Att gravstenar kan berätta en historia 
om den döde och samtiden är en vik-

tig anledning till den gravstensinvente-

ring, som pågår i Sverige. Gravstenarna 
i Sverige berättar fakta om den döde och 
ibland yrke och referens till en lämplig 
psalm. Men kommer man till ett annat 
land, kan ett besök på en gravplats ge 
nya inblickar i livet, döden och kultu-
ren i landet och ofta berättar gravste-
narna t.o.m. en kort historia om de döda.

Under en resa i sydvästra USA, till 
södra Arizona, kom jag på våren 2002 
till vilda västernstaden Tombstone. Bara 
namnet på staden Tombstone – ”grav-
sten” - säger ju en del om platsens 
våldsamma historia och också om de 
umbäranden, som nybyggarna fick utstå 
på sin väg genom Arizonas öknar…

År 1881, den 26 oktober, utspelades den 
berömda revolverstrid, som gav Tomb-
stone en plats i USA:s historia. Bröderna 
Earp - Wyatt, Virgil och Morgan – och 
Doc Holliday mötte på stadens gator 
vid OK Corral de tre bröderna Clanton 
och på mindre än en minut var striden 
avgjord och bröderna Clanton var döda.
Ett besök på kyrkogården Boothill i 
Tombstone är därför en mycket märklig 
upplevelse. Här på kyrkogården, vackert 
belägen på en kaktusbevuxen sand- och 

Gravstenar berättar

stenkulle med utsikt över den öken som 
gränsar till Mexico, ligger inte bara 
bröderna Clanton, utan även andra 
cowboys, som dog ”med stövlarna på”. 
Och på deras gravstenar berättas ofta en 
”galg”-humoristisk bakgrund till deras 
ofta snabba och våldsamma hädanfärd…

För besökaren blir det en annorlunda 
gravstensinventering! Om än tillrät-
talagd för den strida strömmen av 
besökande turister…

*GLÖM EJ*
höra av dej till Christer Engstrand,  e-post christer_engstrand@yahoo.se 

eller tel. 0708-288370
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HUR MINA BARNBARN BLEV SLÄKT    
  MED RAMSES II

 - Peter Heimburger

I DIS-Östs medlemsblad DIS-PLAY 
nummer 4/97 publicerade jag en arti-
kel med ovanstående rubrik. Den var 
mest att betrakta som ”en kul grej” och 
baserades för tiden före 1650 enbart på 
tryckta källor. För generationerna före 12 
redovisades tre alternativ att gå tillbaka 
till Robert av Flandern, men vänliga kol-
leger meddelade dock att två av vägarna 
var felaktiga. Dessa har därför uteslutits i 
nedanstående redovisning. Några småfel 
har också rättats.

Huvuddelen av anorna före 1000-talet 
har hämtats från en bok av Settipani, som 
sedermera recenserats i Släktforskarnas 
årsbok 1999.

Nedan följer artikeln med införda 
rättelser.

När man som pensionär 
tillfrågas av bekanta vad 
man fyller sin dag med 

och då svarar ”släktforskning”, så 
kommer ofta som andra fråga: ”Hur 
långt tillbaka har du kommit?”

För den seriöse släktforskaren 
känns frågan fel. Det handlar ju inte 
om att slå några rekord, utan snarare 
om att bidra till släktens historia 
som en spegel av den historiska och 
sociala utvecklingen i stort och att 
på det sättet fördjupa insikten om 
familjemedlemmarnas identitet och 
bakgrund. Men det hindrar naturligt-
vis inte att det ändå är intressant att se 
hur långt tillbaka man kan komma.

I mitt seriösa forskande har jag 
främst utnyttjat kyrkböcker och då 
kommit till mitten av 1600-talet. 
Jag tänkte att det ju vore trevligt 
att kunna komma med ett mer im-
ponerande svar på nyfiknas frågor. 
Vill man komma långt tillbaka utan 
alltför mycket besvär behövs helst 
hjälp av tryckta källor och bäst är ju 
om man kommer till någon berömd 
person, gärna någon adelsman i nå-
gon av de äldre ätterna. Eller ännu 
hellre regenter, vilka ju förr i tiden 
ville kunna styrka sin legitimitet med 

att de tillhörde utvalda härskarsläk-
ter. Att regenter av utrikespolitiska 
skäl även gifter in sig i andra länders 
härskarsläkter gör ju också att anorna 
kan följas längre tillbaka i ett större 
antal länder.

Det första genombrottet kom när 
jag  tittade på min hustrus förfäder 
i Västergötland. Hennes släkt här-
stammar från trakten av Vara och de 
flesta familjeförsörjarna var torpare 
eller soldater. Jag väntade mig därför 
inte att komma så långt tillbaka i 
tiden. Anorna till de ”försvarslösa” 
som varken ägde jord eller pengar 
försvinner ju rätt snart när man går 
bakåt i tiden. Min hustrus farfars 
mormor Cajsa Jonsdotter, som avled 
som fattighjon i Long 1879, visade 
sig förvånansvärt nog vara av ”ädlare 
stam”. Hennes farfars far Anders, 
som kallade sig Hagstedt, var kvar-
termästare vid Barne kompani och 
hans hustru Hedvig Björnberg (1702-
1782) tillhörde den adliga ätten 359. 
Alltså en av de många adelsfröknar 
som fick gifta sig under sitt stånd 
när Karl XII utarmat landet på unga 
ädlingar i passande ålder.

Nordiska kungahus

Nu kunde jakten på anor gå vidare 
med hjälp av tryckta källor. Med stöd 
av ”Elgenstierna”, SBL och”Äldre 
svenska frälsesläkter” kunde jag 
nu komma tillbaka till kungahusen 
i Sverige, Norge och Danmark Så 
nu kunde jag svara på frågan med 
att ange att jag kommit tillbaka 
till”Harald Blåtands fader Gorm den 
gamle i Danmark, död 936”.

Fortsatta studier ledde senare via 
Knut den heliges svärfar Robert av 
Flandern tillbaka till Karl den store 
och dennes anfäder biskop Arnult av 
Metz och Pippin den gamle. Jag var 
nu tillbaka på 600-talet och utgick 

ifrån att gränsen var nådd för det som 
var möjligt att få fram med översikt-
liga tryckta källor. Under folkvand-
ringstiden försvann ju alla släktband 
från de klassiska romarsläkterna.

En tid senare fick jag dock ögonen 
på en artikel i ”Hessische Familien-
kunde 1995”. Författaren Lupold 
v.Lehsten pekar där på uppgifter i ett 
verk av Christian Settipani, vilka gör 
det möjligt att från Henri I av Frank-
rike och dennes mor Constanze av 
Provence gå tillbaka via bysantinska 
kejsare samt arameiska, arsassiska, 
seleukidiska och persiska familjer 
till faraoner i Egypten. Man tog så 
att säga en omväg runt de trassliga 
förhållandena i Rom.

Eftersom Constanze var mormor 
till Robert av Flandern och alltså 
även ingick i min hustrus anor, kunde 
jag nu verkligen imponera.

––Hur långt har Du kommit?
––Till Sethi.
––Vem farao är Sethi?
––Nej, han var ingen farao, men far 

till farao Ramses I och farfars far till 
Ramses II i Egypten. Han levde på 
1300-talet – alltså före Kristus.

Det är ju naturligt att ett sådant svar 
möts med en viss misstrogenhet. Kan 
man verkligen lita på uppgifterna? 
Svaret är ”Nej!” Några helt säkra 
uppgifter så här långt tillbaka är na-
turligtvis inte möjligt att få och vissa 
av länkarna är svaga. Att Robert av 
Flandern skulle vara Bengt snivils 
mormors far anser exempelvis fors-
karna vara sannolikt, men det finns 
inte något slutgiltigt belägg härför 
och vad gäller äldre kopplingar kan 
säkert många diskuteras. Men för 
den som bara frågar efter hur långt 
tillbaka man kommit så är kanske 
sådana frågetecken inte så viktiga. Så 
som följer ser alltså mina barnbarns 
ankedja ut.
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0 Anna Heimbürger *1986
1 Mikael Heimbürger, läkare, *1954 i Karlstad (S),. 

oo1985 m Eva Lundgren, *1957 i Spånga (AB)
2 Saga Lundell, 1926 i Esbo, Finl., oo 1952 m Peter 

Heimbürger, arkitekt, *1927 i Ad.Fredr.(AB)
3 Sven Lundell, teletekniker, *1906 i Vihti, Finl, 

+1975 i Bromma (AB), oo1928 m Maria Lindfors, *1906 i Vihti, 
+1998 i Bromma (AB)

4 Josef Lundell, trädgårdsmästare, *1867 i Bjärby 
(R), oo 1893 m Ida Vikström *1871 i Vihti, Finl. +där 1958.

5 Anna Holtz *1825 i Long(R), +1894 i Ad.Fredr. 
oo 1845 m Jonas Anders-son, kvarnbyggare, *1823 i Long(R), 
+1895 i Ad.Fredr(AB)

6 Cajsa Hagstedt, *1799 i Önum(R), +1879 i 
Long(R), oo 1823 Erik Holtz, skräddare, torpare, *1799 i 
Levene(R), +1864 i Long(R)

7 Jonas Hagstedt, hemm.äg., *1757 i Levene(R), 
+1814 i Long(R), oo 1792 m Maria Larsdtr, +1768

8 Lars Hagstedt, rusthållare, +1719 i Ryda(R), 
+1784 i Levene(R), oo1747 m Maria Nilsdtr, *1722 i Levene(R), 
+där 1770

9 Hedvig Björnberg (ätten 359) *1702 i Sätila(P), 
+1782 i Levene(R), oo1718 m Anders Hagstedt, kvartermästare, 
*1695, +1737 i Levene (R)

10 Helena Silfverswärd(ätten 184), *1667 i 
Hällestad(R), +1738, oo m Jonas Björnberg (ätten 239), kornett 
och kvartermästare, *1664, +1741.

11 Anna Hierta, +1679, oo 1660 m Lars (den yngste) 
Silfver-swärd, +1676 i slaget vid Lund

12 Bengt Larsson Hierta, +1644, oo m Anna Linde-
löf af Kedum.

13 Margareta Kafle, *1583, +1658,     oo 1603 m 
Hans Joenson Lindelöf af Kvänum, +1652.

14 Erland Larsson Kafle, ståthållare,   oo 1577 m 
Metta Ribbing, *1545

15 Margareta Nilsdtr Kagge, oo m Lars Mattsson 
Kafle, +ca 1570

16 Anna Pedersdtr Örnflycht, oo m Nils Mattsson 
Kagge.

17 Karin Arentsdtr Ulf,  oo m Peder Eriksson Örn-
flycht

18 Arent Bengtsson Ulf, riddare, riksråd, oo m Brita 
Bengtsdtr Natt och Dag , 

19 Bengt Gottschalksson

20 Gottschalk Bengtsson

21 Bengt Filipsson

22 22 Filip Ulfsson, riksråd, levde ännu 1333
23 Ulf Karlsson, riddare. +1281

24 Karl Karlsson

25 Karl den döve, jarl, +1220

26 Bengt Snivil

27 Ingegärd, prinsessa av Danmark. oo m Karl den 
tjocke, jarl

28 Edel (Adèle) av Flandeern, oo m Knut den helige 
av Danmark, +1080

29 Robert av Flandern, +1093, oo 1063 m Gertrud 
av Sachsen, +1113.

30 Adelheid, +1079, oo 1028 m Baudvin (V) av 
Flandern, *ca 1012, +1067

31 Constanze av Provence, +1052, oo m Robert II, 
+1031

32 Wilhelm (Guillaume) av Provence, +ca 993
33 Constantia av Vienne, +ca 966

34 Carolus Constantinus av Vienne, *ca 902
35 Anna Augusta, +ca 903, oo m Ludovicus III av 

Vienne, *ca 880, +928.
36 Leon VI filosofen, bysantinsk kejsare, *866, 

+912.
37 Mikael III, bysantinsk kejsare, *840, +867.
38 Theodora,bysantinsk kejsarinna, *815, överledse 

sonen ovan.
39 Marinos från Paflagonien, oo m Theokista.
40 Artavazd Mamikonian, bysantinsk strateg i 

Anatolien, * ca 740.
41 Hmayeak (Mamikonian), nakharar i Bagrevand, 

* ca 700.
42 Artavazd Mamikonian, nakharar i Taron, * ca 

655.
43 Hamazasp III Mamikonian, prins av Armenien, 

* ca 615, +660.
44 David Mamikonian, nakharar i Taron?, *ca 580, 

+ trol.efter 620.
45 Vahan Mamikonian, prins av Taron, *ca 550.
46 Moushegh I Mamikonian, nakharar i Armenien, 

+593.
47 Hmayeak Mamikonian, nakharar i Taron.
48 Vard Mamikonian, patricier i Armenien, *ca 

450.
49 S. Hmayeak Mamikonian, sändebud i Grekland, 

general, +451.
50 Sahakanoysh Souron Pahlav, *385, oo m Hama-

zasp Mamikonian, sparapet i Armenien.
51 S. Sahak Souren Pahlav, katholikos i Armenien 

387-438, *354, +439.

52 S. Nerseh Souren Pahlav, katholikos i Armenien 
353-359 och 367-373, *ca 335, +373.

53 Bambishn, prinsessa av Armenien, *ca 320, oo m 
At’anakines Souren Pahlav, *315.

54 Chosroes II av Armenien, kung 330-339, *ca 280, 
+339.

55 S.Tiridates III av Armenien, kung 298-330, *ca 260, 
+330, oo Aschken.

56 Khosrov II av Armenien, *ca 230.
57 Tiridates II av Armenien, kung 217-253, *ca 195
58 Chosroes I av Armenien, kung 191-216, *ca 165, 

+ca 216.
59 Vologaises V, överkonung för partherna 190-207, 

*ca 130, +207.
60 Vologaises av Armenien, kung 116-137, *ca 95, 

+137.
61 Sanatruk av Armenien, kung ca 80-110, *ca 65, +ca 

110.
62 Mithridates av Armenien, *ca 45, +ca 76
63 Vologaises I, överkonung för partherna 51-77, *ca 

25, +77.
64 Vonones II av Athropatene (Azerbej-djan), kung där 

11-51, överkonung för partherna, *ca 10 fK, +51 eK.
65 (Darch, prins av Athropatene, *ca 40 fK, +ca 10 

fK.)
66 NN, prinsessa av Kommagene, *ca 60, +20 FK, oo 

m Artavastes, kung över mellersta Atropene 56-31 fK.
67 Antiochos I Theos, kung av Komma-gene 70-36, * 

ca100, +36 fK.
68 Laodike Thea Philadelphos, prinsessa av Syrien, 

*120, oo m Mithridates, kung av Kommagene ca 56-70 fK.
69 Antiochos VIII Philometer/Grypos, överkonung 

över Syrien 125-96, *ca 143, +96, oo1) m Tryphaena, prinsessa 
av Egypten, 2) m Seleuke, prinsessa av Egypten, 3) m Kleopatra, 
prinsessa av Egypten och dtr av Ptolemaios VII (Euergetos II) och 
Kleopatra III.

70 Demetrios II Nikator, överkonung över Syrien 146-
125, *ca 165, +125, oo 1) m Kleopatra, prinsessa av Egypten och 
dtr av Ptolemaios VI Philometer, oo 2) m Rodogune, prinsessa av 
Parthien.

71 Demetrios I Soter, överkonung över Syrien 162-150, 
*186, +150, oo m Laodike V.

72 Seleukos IV Philopator, överkonung över Syrien 
187-175, *ca 220, +175, oo m Laodike IV, kanske dtr av Filip V 
av Makedonien.

73 Antiochos III Megas, överkonung över Syrien 223-
187, *242, + 187, oo m Laodike av Pontos, dtr av Mitridates II och 
Laodike I.

74 Seleukos II Kallinikos-Pogon, överkonung över 
Syrien 246-226, oo m Laodike II, dtr av Andromamachos

75 Antiochos II Theos, överkonung över Syrien 
261-246, *286, +246, oo 1) m Laodike I, dtr av Achaios, oo 2) m 
Berenike av Egypten.

76 Antiochos I Soter, överkonung över Syrien 282-261, 
*323, +261, oo m ”sin styvmoder” Stratonike.

77 Apama från Baktra, *ca 345, levde ännu 280, oo m 
Seleukos I Nikator.

78 Spitamenes, satrap i Baktra 329-328, *ca 370, 
+328.

79 NN, Spitamenes fader eller förfader, änkling efter 
Ishtoumegon.

80 Apama, prinsessa av Persien, *415, oo m Pharna-
bazos, satrap för Daskyleion ca 412-390, *ca 445, son av satrapen 
Pharnakes.

81 Artaxerxes II Abiataka, överkonung över Persien 
404-359, *456, +359.

82 Darius II, överkonung över Persien 423-404, *ca 
475, +404, oo m Parysatis av Persien.

83 Artaxerxes I Dirazdest, överkonung över Persien 
465-423, *ca 500, +424, 00 1) m Alogune av Babel, oo 2) m 
Kosmartydene av Babel, oo 3) m Andia av Babel.

84 Xerxes I, överkonung över Persien, *521, +465.
85 Atossa, prinsessa av Persien, *ca 545, oo 3) i slutet 

av 522 m överkonungen över Persien Darius I i dennes 2) gifte. 
*549, +485.

86 Neithiti, prinsessa av Egypten, *ca 570, levde ännu 
529, oo m Kyros II, kung över perser och meder.

87 Wahibre Haibre, farao i Egypten 589-570, *ca 605, 
+568.

88 Nefebrie Psemmtek II, farao i Egypten 595-589, 
*ca630, +589, oo m Takhout av Arthribis, *ca 630, + före 589.

89 Uhenmobre Nechao II, farao i Egypten 610-595, oo 
m Chede-bnitjerbone I.

90 Wahibre Psemmtek I, prins av Sais, farao i Egypten 
664-610, *ca 690, +610, oo m Mehetenweskhet, *ca 685, dtr av 
Harsies, överstepräst i Heliopolis.

91 Menkheperre Nechaou I, kung av Sais, *ca 710, 
+664, oo m Istemabit.

92 Shepsere Tefnakht II, pins av Sais, *735, +672, oo 
m en etiopisk prin-sessa.

93 Wakhare Bakenranef, farao i Egypten 718-713, *755, 
+713.

 
94 Shepsere Tefnakt I, överstechef för Ma (Mashaou-

ash), prins av Sais 740-727, farao i Egypten 727-718, *780, 
+718.

95 Osorkon, överstechef för Ma och prins av Sais ca 
773-740, *805, +740.

96 NN. överstepräst för Ma och prins av Sais, *ca 
830.

 (Farao Sheshonq III (=ana 97) hade en son Pami 

som var överstechef för Ma och prins av Heracleopolis och denne 
en son sorkon som var kusin till ana 95)

97 Ousimare Setpen-Amon Sheshonq III, farao i 
Egypten 825-773, *ca 845, +773, oo m Djed-Bast-EsAnkh, dtr av 
Takelot, överstepräst för Ptah o Memphis.

98 Takelot II, farao i Egypten 850-825, *ca 875, +825, 
oo m Karoma Mery-mout II, *865, dtr av Nimlot, överstepräst för 
Amon i Thebe.

99 (Taditanebten) Istemkheb, *ca 890, + före 852, oo 
m Ousimare Setpenamon Osorkon II, farao i Egypten 874-850, *ca 
905, + 850.

100 Hedjkheperre Setpenamon Harsiese, överstepräst för 
Amon i Thebe 874, farao i Egypten 870-860, *ca 920, +ca 860.

101 Heqakheperre Setpentre Shehonq II, överstepräst 
för Amon i Thebe 924-ca 890, farao i Egypten 890, oo m Nestane-
btashru.

102 Maatkare, *ca 955, + före 889, oo 1) m Sekhemkhe-
perre Setpentre Osor-kon I, farao i Egypten 924-889, oo 2) m 
Tashedkhons, son av farao Sheshonq.

103 Tyetkheperre Setpentre Psibkhanno II, farao i 
Egypten 959-945, *ca 995, + 945.

104 Pmudjem II, överstepräst för Amon i Thebe 990-969, 
*ca 1030, oo m sin syskondtr Nesikhons.

105 Menkheperre, överstepräst för Amon i Thebe 1045-
992, *ca 1060, ´992, oo m sin syskondtr Istemkheb, dtr av farao 
RamsesPsibkahnno I (son av ana 106)

106 Henttaoui, prinsessa, kungadtr, *ca1085, oo m 
Pinudjem I, överstepräst för Amon i Thebe 1069, farao i Egypten 
1954.

107 Menmare Setpentptah Ramses XI, farao i Egypten 
1101-1075, *ca 1120, oo 1) m sin syster Baktournel, oo 2) m 
Tentamon, dtr av Nebseny.

108 Khepermare Setpenptah Ramses X, farao i Egypten 
1111-1101, *ca 1140, oo m sin syster Tyti.

109 Khaemwase/Neferkare Setpenre Ramses IX, farao 
i Egypten 1128-1111, *ca 1160, oo m Baktouerel.

110 Montouhirkhopshef, prins av Egypten, 1:e förare av 
”kungliga vagnen”, *ca 1185, levde ännu 1155.

111 Ousimare Ramses III, farao i Egypten 1186-1155, 
*ca 1205, + 1155, oo m Isis, dtr av Syrers Habadjilat.

112 Tiya Meryase, + före 1225, oo m Ouserkare 
Sethnakht, farao i Egypten 1190-1186.

113 Merenptah, farao i Egypten 1213-1203, , oo m sin 
syskondtrIsitnophret, dtr av Khaemwase, barnbarn av Ramses II 
och Isitnophret.

114 Ramses II (den store), farao i Egypten 1279-1213, 
*1302, oo m Isitnophret.

115 Sethi I, farao i Egypten, oo m Touy, dtr av Raya, 
officer, och Thouia.

116 Ramses I, general, vesir, farao, oo m Saatre.
117 Sethi, officer.

__________________________________

Källor:
Christian Settipani: Nos Ancêtres de l’Antiquité. Etudes des 

possbilités de liens généalogiques entre les familles de l’Antiquité 
et celles du haut Moyen-Age européens. Paris: Editions Christian, 
5 rue Alphonse Baudin, 75011 PARIS 9, 1991. 265 s.

Leopold v.Lehsten: Das Wissen von unser Abstammung. 
Artikel i Hesische Familienkunde Januar 1995 (Band 22 Heft 5 
spalt 233-240.)
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Du har säkert en skatt av gamla 
bilder från förra seklet eller 
kanske rent av från 1800-

talet, liggande i byrålådor, cigarrlådor 
och kartonger. Många bilder ser säkert 
inte mycket ut för världen; de kan 
vara blekta eller skadade med mindre 
eller större fläckar. När det gäller att 
ge gamla foton nytt liv är den digitala 
tekniken till stor hjälp.  Att skanna in 
gamla bilder i datorn är ett bra sätt att 
rädda gamla bilder till eftervärlden. Att 
få nya, kvalitetsförstoringar av bilderna 
är som regel enkelt och dessutom kan 
inskannade bilder visas som bildspel på 
datorn eller på en tv.

I denna artikel ger vi råd om de första 
stegen:

- vilken skanner bör man köpa

- hur skannar man gamla bilder

Vilken skanner bör man köpa?

Eftersom många släktforskare ännu 
inte köpt någon skanner, kan det vara 
på sin plats att ge några råd innan köpet. 

I dag kan man köpa en bra flatbädds-
skanner från ca 700:- och uppåt. För att 
underlätta anslutningen till datorn bör 
skannern ha USB 2.0, som ger snabb 
överföring av data. Detta naturligtvis 
under förutsättning att din dator har 
anslutningskontakter för USB och klarar 
2.0 (tidigare långsammare standard hette 
USB 1.1)

Ett bildbehandlingsprogram be-
hövs

En modern flatbäddsskanner är betyd-
ligt mer än en avancerad fotokopiator 
och kan användas på på många olika 
sätt för en släktforskare. Alla de gamla 
släktbilder, som negativ saknas för, 
kan som regel reproduceras i en ny 
bild med hög upplösning och kvalitet. 
Förutsättningen är att originalbilden är 
någorlunda skarpt och inte helt blekt. 
Med enkel bildbehandling (bildförbätt-
ring) kan repor och fläckar tas bort och 
kontrasten förbättras. Ofta följer ett bra 
bildbehandlingsprogram, t. ex. Adobe 
PhotoShop Elements, med vid köpet av 
en flatbäddskanner. Ofta är det mycket 
prisvärt att köpa skanner och bildbe-
handlingsprogram i paket, eftersom t. 
ex. PhotoShop Elements separat kostar 
ca 800:- 

Även negativ och dia kan skannas

Finns det gamla filmnegativ (i svart/
vitt eller färg) eller färgdia i dina arkiv, 
kan det vara en god idé att även rädda 
dem till eftervärlden. I så fall bör du 
satsa på en s.k. hybridskanner, det inne-
bär att skannern förutom att fungera som 
en vanlig flatbäddsskanner även har ett 
lock med lampa och ett antal filmhållare 
för negativ/dia. Ofta finns filmhållare för 
35 mm film och dia, men även 6x6, 6x9 
och större format på negativ förekom-
mer på de dyrare modellerna. Priset 
stiger då till 1100:- - 5000:- , men man 
får då ett mycket mångsidigt verktyg för 
hantering av olika typer av bilder. Innan 
köpet av skanner bör du kontrollera att 
den klarar negativ/dia i det format du 
behöver.

Upplösning

Skannerns upplösning mäts i PPI 
(pixlar per tum), även om det ibland 

Rädda dina gamla släktbilder
förekommer beteckningen DPI (punk-
ter per tum), som brukar användas för 
skrivare. En god skanner skall klara 
1200 PPI, men satsa gärna på en bättre 
skanner, som ger upplösningen 2400 PPI 
(eller högre).

Köpvärda skanners 

Den engelska tidningen Digital Photo 
testade i december 2004 skanners, 
både vanliga flatbäddsmodeller och 
hybridmodeller. Deras test gav följande 
modeller högsta betyg:

Epson 2480                         2400 PPI, 
klarar även negativ/dia, pris ca 1100:-

Canon LiDE 80                    2400 PPI, 
klarar även negativ/dia, pris ca 1100:-

Canon LiDE 35                    1200 PPI, 
pris ca 660:- 

HP 4070                              2400 PPI, 
även negativ/dia, pris ca pris ca 1200:-

Epson 4870                         4800 PPI, 
även negativ/dia, pris ca 5000:-

- Christer Engstrand

Min morfar, Alfred Magnusson  (1877-
1966), fotograferad ca år 1900 i atelje hos 
fotografen J. A. Kindblom, verksam i Södra 
Unnaryd och Gislaved. Fotot är ett s. k. 
kabinettfoto i format 6,5x10,5 cm med ut-
märkt kvalité. Fotot är skannat och därefter 
bearbetat i Photoshop.

En bra s. k. hybridskanner, som fungerar både som flat-
bädds- och negativ/diaskanner
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Alla ovanstående modeller har anslut-
ning USB 2.0 Angivna priser är svenska 
ca-priser.

För den fotointresserade läsaren kan 
f.ö. den engelska tidningen Digital 
Photo rekommenderas – tidningen un-
derlättar för läsaren att följa den snabba 

digitala utvecklingen och att arbeta med 
olika bildbehandlingstekniker för att öka 
kreativiteten i bildskapandet.

Tumregel för upplösning

Det är viktigt att du skannar med så 
hög upplösning att du kan få ut kvalitets-
kopior i önskat format. Detta innebär att 
du bör skanna med minst 300 PPI (DPI) 
för att sedan kunna göra en fullgod 
kopia i samma storlek som originalet 
(skala 1:1).

Att göra kopia större än original-
foto

Men låt säga att du har ett 6,5 x 10,5 
cm foto, s. k. kabinettfoto, monterat på 
kartong; mycket vanliga foto vid förra 
sekelskiftet. Ofta hade dessa foto en im-
ponerande kvalitét, skärpa och gråskala. 
Dessa foto kan du enkelt skanna och 
göra förstoringar av i format 13x21 cm, 
ja även större! Ett litet foto kan bli ett 
fint porträtt att hänga på väggen.

Antag att du vill ta fram kopior som 
är större än originalet eller kanske del-
förstora en person i en gruppbild? Vill 
du förstora fotot till det dubbla formatet, 
väljer du att skanna med upplösningen 
600 PPI (en fördubbling av upplös-
ningen motsvarar en fyrdubbling ytmäs-
sigt). Om skannerprogrammet låter dig 
ställa in skalan på bilden i procent, får 
du samma resultat om du i stället ökar 

skalan till 200 procent.

Naturligtvis medför skanning med en 
högre upplösning, att den resulterande 
bildfilen blir betydligt större. Men så 
har du ju också större möjligheter att 
använda den skannade bilden i fram-
tiden…

Skanningen sker i två steg

Arbetet med skanningen sker i två 
steg: förskanning och skanningen. Efter 
förskanningen kan fotot beskäras och 
ljus och kontrast kan behöva justeras. 
Ofta sköts detta dock automatiskt av 
skannerprogrammet. Även om fotot 
är sepiafärgat (brunfärgat), så bör du 
skanna fotot i svart/vitt, inte i färg. 
Anledningen är att bildfilen, som 
skanningen ger, blir betydligt mindre i 
svart/vitt än om skanningen görs i färg. 
Sepiatoningen kan alltid göras efteråt, 
om så önskas… 

Vanligtvis sker skanningen med 8 
bitars bitdjup, vilket innebär att varje 
pixel (bildpunkt) återges med 8 databitar 
(ettor eller nollor), vilket ger maximalt 
256 olika värden (1-255), d.v.s. i 256 
nivåer, jämnt fördelade från svart till 
renaste vitt. Proffsen skannar i 16 bitars 
djup och får då 65536 gråvärden istäl-
let, men det lämnar vi därhän i denna 
artikel!   

Och du glömmer väl inte att putsa 
glasskivorna i skannern då och då?

Bildfil

Som resultat av skanningen får du 
en bildfil, som ofta är i TIFF-format. 
Denna bildfil skall därefter bearbetas 
i ett bildbehandlingsprogram, t. ex. 
Adobe PhotoShop Elements och slut-
korrigering av bilden kan där göras 
innan den lagras som en originalfil. 
Ofta kan skannern ställas in så, att den 
inskannade bildfilen automatiskt förs 
över till bildbehandlingsprogrammet för 
vidare bearbetning. För att den fortsatta 
bearbetningen av bilden skall bli bra, är 
det viktigt att skanningen utförts på ett 
riktigt sätt. Hur inskanningsprogram-
met fungerar för varje typ av skanner 
skiljer sig åt, och det lönar sig som regel 
att studera skannerns medlevererade 
instruktionsbok, för att hitta de rätta 
inställningarna…

Lycka till med din skanner!

Ett släktfoto från 1928 som skannats i svartvitt, bearbetats i Photoshop och se-
piafärgats och därefter skrivits ut på en Epson färgfotoskrivare. Den gammaldags 
ramen passar väl till det sepiafärgade fotot. Ramen är dock ny och finns att köpa hos 
Clas Ohlson…
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Från Rearsby till Alingsås
- något om min forskning –

Av Hilda Carlström

Länge har jag trott att mitt 
enda samband med Väs-
tergötland var genom min 

man, Bertil, en genuin göteborgare 
trots sina många utlandsvistelser. 
Det var från Flakeberg vid en 
sydlig spets av Vänern som Bertils 
morfar Johannes Andersson på 
1870-talet drog söderut med barn, 
pigor och drängar för att slå sig 
ned på Stora Torps gård.

Där föddes Bertils mamma, och 
där stod hennes bröder vid iskäl-
laren och sålde kall mjölk till sön-
dagsvandrarna för fem öre glaset. 
Allt medan Johannes odlade den 
allra tidigaste fina potatisen på den 
soliga sluttningen ner mot Delsjön, 
där lediga göteborgare numera leker 
och badar. 

Nu har jag emellertid upptäckt 
att även jag har släktanknytning till 
Västergötland genom min farmors 
far, vars engelske anfader Stephen 
Bennet från Rearsby i England land-
steg i Göteborg redan 1723 efter en 
äventyrlig sjöresa.

Min farfar var vallon och stam-
made från den Philipp Bävi född 

Janes två överlevande, som också 
flyttade med till Sverige. Hon kal-
lades ”irländskan”, med stor respekt, 
sägs det.

Till Sverige

Jonas Alströmer engagerade nu 
Stephen att köpa moderna vävstolar, 
ull och färger, anställa kunniga hant-
verkare, samt att forsla alltsammans 
till Göteborg. Sådan export var emel-
lertid förbjuden av konkurrensskäl, 
och varorna skulle därför smugglas 
ut ur landet. Maskinerna packades i 
lådor för att utskeppas från Rouen. 
Trots all försiktighet blev de upp-
täckta och varorna togs i beslag.

Stephen gjorde då ett nytt försök 
från Holland, skaffade nya maski-
ner, som i all hemlighet lastades på 
”Jouffrow Elizabeth”. Tullen utsatte 
poster för att vid fartygets avgång 
lägga beslag på lasten. Skepparen 
anade oråd, och på natten mellan 
den 15 och 16 oktober 1723 lyfte han 
ankar i tysthet och smög i väg. Då 
fartyget följande morgon saknades, 
skickades två tullbåtar för att gripa 
rymlingen, men när de efter en spän-
nande jakt kommit fram till Helder, 
hade ”Jouffrow Elizabeth” fått för 
stort försprång, och tullarna fick 
snopet vända om. Efter fem dagars 
resa anlände fartyget till Göteborg 
den 20 oktober 1723.

I Göteborg möttes Stephen och 
hans sällskap av Jonas Alströmers 
gode vän Johan Sahlgren, och den 
1 november skramlade några for-
vagnar in i Alingsås, till stor förvå-
ning för den lilla stadens fåtaliga 
befolkning. 

Stephen började sitt arbete med 
att anlägga ett strumpväveri, färgeri, 
kattuntryckeri mm. Och lärde ut 
konsten att spinna och väva mycket 

cirka 1615, som värvades av Louis 
de Geer från Liege till Löfsta bruk i 
Uppland. 

Jonas Alströmers manufaktur-
verk

Jonas Alströmer var inte bara den 
som i större utsträckning introducerade 
potatisen till Sverige. Han var också en 
vaken industrialist, intresserad av alla 
nymodigheter han såg på sina resor på 
kontinenten. Han tyckte synd om de 
fattiga svenskarna, som måste betala 
dyrt för importerade varor, som de med 
lite hjälp skulle kunna tillverka själva. 
Så planerade han att starta ett manu-
fakturverk i Alingsås för strump- och 
klädesvävnader mm. Men för detta 
behövde han moderna maskiner och 
kunniga hantverkare.

På en av sina resor till Frankrike träf-
fade han två engelsmän i S:t Germain, 
som sysslade med liknande tillverk-
ning. Den ene var Stephen Bennet, min 
farmors morfars farfars far. Stephens 
egen far var jordbrukare, men själv 
var han mest intresserad av den nya 
textilindustrin och öppnade egen fabrik 
i Leicester.

Stephen Bennet

År 1713 gifte han sig i Lincoln med 
den då bara 18 år gamla Jane Parlby. De 
fick fem barn, varav bara Elizabeth och 
Robert överlevde. Men Stephen trivdes 
inte, och i tysthet skilde han sig från sin 
Jane och flyttade till Frankrike. Detta 
grep Jane så hårt att hon kort därefter 
avled.

I Paris gifte Stephen sig med en 
irländska, Catherine Reijli, född i 
Dublin. Hon lär ha varit praktiskt och 
ekonomiskt lagd, styrde om sitt hus och 
höll ordning på sin stora barnaskara, 
tio egna, varav bara två överlevde, och Jonas Ahlströmer
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Fastän jag har forskat en hel del i 
domböcker, har jag ännu inte slutat 
förvånas över vad man där kan få veta 
om gångna tiders liv i socknarna. Vid 
min registrering av Bergums minis-
terialböcker (som finns i Släktdatas 
databank) konstaterade jag, att det 
finns en lucka på ett par år i mitten av 
1700-talet. Därför var det intressant att 
ta del av det domboksprotokoll som jag 
här nedan refererar.

Änkan Maria Larsdotter efter 
avlidne bonden Petter Hansson 

under Liden i Bergum (eller Berghem 
som man då skrev) anhöll 1788 hos 
Vättle härads tingsrätt om bevis om 
hennes styvson Sven Pettersons ålder 
och födelsetid. Anledningen härtill var 
att någre blad förkommit utur Berg-
hems Sockens Kyrkobok, hwarå dess 
Stiufsons ålder skall warit antecknad. 
Hon hade därför kallat in bonden 
Anders Jonsson i Grisared och hans 
hustru Börta Hansdotter och bad att 
dessa skulle få avge vittnesmål om 
Sven Petterssons ålder.

   Nämndemännen och kronolänsman 
Fullström intygade enstemmigt, at 
någre blad blifwit af Berghems Kyr-
kojobok utrefne, hwarå the barns namn 
warit tecknade som åren 1757, 1758 
och några följande blifwit födda. Efter 
avlagd ed och varning för mened fick 
därefter paret från Grisared avlägga 
sitt vittnesbörd som lämnades skriftligt 
(och tydligen nedtecknats före Petter 
Hanssons död), nämligen följande:

   Som Petter Hansson under Liden 
åstundar af oss bewis om sin Sons 
Swen Petterssons ålder och åretal, 
efter han och wår dotter Annicka äro 
födde begge i en vecka; Annicka är 
född den 18 Aug. 1758, och Swen war 
wid Christendomen dagen förrän hon 
blef född. Och at detta är sanning, will 
wi inför Herr Lagman och den högt 
ärade Härads Rätten med laglig Ed 
och med heder bestå.

   Grisared den 4 Februarii 1782
   Anders Jonsson, Börta Hansdotter 

i Grisared, Man och Hustru.

Genom utdrag ur domboken kunde 
nu bevis om Sven Petterssons födel-
setid utfärdas. Detta lilla dombok-
sprotokoll ger en hel del faktaupp-
gifter. Även om man inte får exakt 
datum för Svens födelse, så fastställs 
det i alla fall att han döptes den 17 
augusti 1758. Som biprodukt får man 
veta födelsedatum för Annika An-
dersdotter i Grisared. Eftersom hus-
förhörslängderna börjar först 1820, 
och ingen av dessa båda personer 
finns med där, utgör dessa uppgifter 
välkommen kunskap.

   Det är Bergum C:1 (Födda, vigda 
och döda 1741-1772) som fått ett an-
tal blad ”utrivna”. Uppgifter saknas 
i denna volym för tiden maj 1757 
– januari 1759. 

   Andra kompletterande uppgifter, 
som man oftare kan hitta i domböck-
erna, är namn på ”okända” fäder. 
Det var ju straffbart under 1700-talet 
och början av 1800-talet att begå 
lönskeläge och få barn utan att vara 
gift. Oftast står bara moderns namn 
i födelseböckerna, men även fadern 
blev i regel instämd för tinget. I mer 
än hälften av de lönskelägesmål jag 
träffat på får man reda på faderns 
namn på detta sätt. 

   Man måste ha gott om tid för att 
studera domböcker. Men jag upple-
ver det inte som bortkastad tid. Man 
får ju veta så mycket mer intressant 
om förfäderna, än det som framgår 
av kyrkböckerna.

Källor:  Bergum C:1
Vättle härads dombok 4/3 1788, mål nr 14 

(Renov. exemplaret i Hovrättens arkiv)

Utrivna blad ur kyrkoboken

fintrådiga varor. Själv påstod han att 
han arbetade som en slav för att få så 
mycket som möjligt i ordning tills Al-
strömer återkom från Frankrike.

Privilegierade invandrare

Invandrarna blev privilegierade i 
vissa handelsavseenden, vilket na-
turligtvis väckte en del avund bland 
befolkningen, och kommerskolle-
giet uppmanade magistraten och 
borgerskapet att ”…obehindrat låta 
de härkomna Ulle Manufakturister 
och handtwärkare niuta den hielp och 
handräckning som wederbör…”.

Stephen själv tycks dock ha förvärvat 
sig ett gott anseende och förtroende. 
Han blev vicedirektör för verket, reste 
till Tyskland för att studera ullpro-
duktionen o.s.v. Han blev gårdsägare, 
köpte egen gravplats, och hade egen 
bänk i kyrkan. 

Direktör vid Flors Linnefabrik

Om det var för att det gick tillbaka 
för Verket, eller för att han inte längre 
trivdes, så slutade Stephen i alla fall i 
Alingsås 1736, då han blev fabriksle-
dare och direktör vid Flors Linnefabrik 
i Mo socken i Hälsingland. 

Därmed lämnade Stephen Bennet 
Västergötland, och Jonas Alströmer 
fick ensam ägna sig åt sitt Manufak-
turverk, sina får och, inte minst, åt 
politiken. Allt medan Stephen Bennet 
fortsatte att organisera och inspirera 
– nu i Hälsingland. 

Så småningom blev lilla Mo socken, 
med Flors Linnemanufakturi, känd 
såväl inom Sverige som utomlands för 
sina vackra fintrådiga damastdukar.

Källor
Carl Branders minnesanteckningar
Bennetska Släktgillets Medlems-

blad
Genalogica Gothica: Boivie – Béve

- Rolf Eknefelt

Rolf Eknefelt med en dombok
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Besök Forskarstugan hos Sveriges Släkt-
forskarförbund, det är kostnadsfritt. Ring 
gärna och boka en plats, det rekommen-
derar vi.  

Den är öppen på följande tider:

Tisdag  - fredag  0800 – 1700

 FORSKARSTUGAN 

Stugvärd: Kent Andersson
Adress - Tredje Långgatan 39, Göteborg        Telefon – 031-42 33 11

Låna en bildläsare!

Föreningen Släktdata 
lånar ut
MIKROFILMLÄSARE
till släktforskare.

Din motprestation är att 
lämna nya register till 
föreningen, så att de kan 
ingå i Släktdatas databas. 
Lånetiden kan diskuteras. 
Läsaren finns i Göteborg.
Kontakta: Håkan Hansson 
eller Christer Engstrand 
(e-post/telefon, se sid. 3!)

Vi behöver fler stugvärdar, behovet ökar och är du intresserad så kontakta Kent Andersson 
eller någon i styrelsen för föreningarna så berättar vi mer och hjälper dig att komma igång. 
OBS att stugvärdsbokningen på Släktdatas indexsida inte används f.n. Man måste kontakta 
Kent Andersson för att få reda på när och om man behövs som stugvärd.
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Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår hemsida http://www.slaktdata.org innehåller alltid den aktuella registerinformationen. 
Registren uppdateras kontinuerligt där och kan laddas ner till Din dator.

Bidrag med nya register
Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi gärna. De kan sändas till 
föreningens registeransvarige Håkan Hansson. Adress se sidan 3.

Observera!
Det finns fel i nästan alla register. 
Se därför om möjligt själv efter vad som står på mikrokorten!

Ett register är endast en förteckning över punkter i kyrkoboken, avsedd att underlätta vidare sökning.

Sedan ovanstående lista skrevs så har vi fått in ytterligare nästan 65 000 poster i vår sökdatabas på Inter-
net. Mera info om detta finns på webbplatsen.

Församling L
än Bok Period Antal

tot.
Antal
nya Registrerat av SCB-

Filnamn Kod

A
nm

Forshem R Döda 1688-1710 89 89 Allan Palmgren FORHM-D1 166117
Forshem R Födda 1688-1750 460 460 Allan Palmgren FORHM-F1 166117
Forshem R Vigda 1688-1699 36 36 Allan Palmgren FORHM-V1 166117
Forshem R Vigda 1745-1748 43 43 Allan Palmgren FORHM-V2 166117
Gamleby H Döda 1829-1860 1.649 1.649 Nina Ringbom GAMBY-D1 88311
Gamleby H Födda 1828-1860 2.092 2.092 Nina Ringbom GAMBY-F1 88311
Stenkyrka O Hf-p 1806 2.407 2.407 Jörgen Olofsson STNKO-H1 149202

Summa: 6.148 6.148

Nya register i Släktdatas arkiv
Register som tillkommit eller förändrats sedan Släktdata Nr 4 2004 trycktes.

P R E S S T O P P

Den 7 mars träffades avtal om register-
samarbete mellan föreningen Släktdata 
och Sotenäs Personhistoriska Förening. 

Under många år har Sotenäsföreningen 
genomfört ett mycket omfattande rekon-
struktionsarbete, eftersom kyrkoböck-
erna i original gått förlorade vid brand. 
Resultatet av detta mödosamma arbete 
kommer genom samarbetet att göras 
tillgängligt för alla släktforskare - helt 
utan kostnad!

Samarbetet omfattar ca 40 register 
– födda, vigda och döda - med ca 230 
000 personposter och dessutom sock-
enlängd, personregister och emigran-
tregister. Släktdata har tagit fram och 
testat funktioner för datakonvertering, 
som möjliggör för Sotenäsföreningens 
att överföra sina nuvarande register i 
det äldre, och numera inte så vanligt 
förekommande, QA-formatet till Ex-
celfiler. 

Konverteringen av registren kommer 
att utföras under våren och därefter 
kommer Sotenäsregistren att publiceras 
på Släktdatas hemsida på nätet, fritt 
nedladdningsbara för alla släktforskare. 
Sotenäsregistren planeras även att ingå 
i den nya CD, som Släktdata kommer 
att ge ut i sommar. CD:n kommer att 
distribueras till samtliga medlemmar i 
föreningen.

Föreningen Släktdata är mycket 
positiv till samarbetet om register och 
ser gärna fram mot ytterligare liknande 
samarbeten med andra föreningar i 
framtiden…Per-Olof Torwaldson, Sotenäs Personhis-

toriska Förening och Christer Engstrand, 
föreningen Släktdata ser fram mot ett givande 
registersamarbete.



B-Föreningsbrev  B
Avsändare: FÖRENINGEN SLÄKTDATA, Nedergårdsgatan 18, 416 54 Göteborg

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Vårprogram 2004
17 mars 2005 Alingsås  
Studiebesök, kl 19.00
STUDIEBESÖK i Museets faktarum som är beläget ovanför kultursalen i biblioteket. Där kommer MONICA von BRÖMSEN 
och GÖSTA SANDBERG från Alingsås museum att visa vad släktforskare kan hitta av fotografier och annat. Efter rundvand-
ringen kommer Gösta Sandberg att visa ett bildspel med Alingsåsbilder.
Plats: Alingsås Kulturhus, faktarum.   Förhandsanmälan!  Välkomna till en intressant kväll!

Program för GöteborgsRegionens Släktforskare

GRS har Öppet hus i föreningslokalen 2005-03-13 Kl 10:00-14:00 Släktforskarakut med Per Clemensson: Intro 
kl 11, handskriftsläsning kl 12 samt frågor kl 13.
Kaffeservering, ingen föranmälan.

Välkommen till FÖRENINGEN SLÄKTDATAS Vårprogram
Lördag 19 mars kl 1100 
Föreningens vårmöte 2005
Plats: Emigranternas hus, Packhusplatsen 7 
Program: Förhandlingar följt av: 

föredrag av arkivarie Lars-Göran Johansson, tidigare chef på Emigrantinstitutet i Växjö, med titeln: 
”Från Karl Oskar Nilsson till Charles O. Nelson - om släktens utvandrare i det amerikanska käll-
materialet ”

Föreningen bjuder på kaffe och ostfralla.

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen med
den nya adressen angiven.

Förhandsanmälan, till:
John Hedvall, tel. 0322-158 11 

E-post: john.hedvall@swipnet.se

Övrig information:
Föreningens hemsida, 

http://hem.passagen.se/asf1989/

Föreningskväll. 2005-04-18 kl 18:30 Föredrag av Sara Ryhre, landsarkivet i Göteborg om ”Bokens utveckling 
och avveckling - en resa i tid och rum.” Kaffeservering. Anmälan senast torsdagen före. Avgift SEK 50.

GRS ordnar Bussutflykt 2005-05-21 till Slott och herresäten i Västergötland. Mera info senare.

Upplysningar och anmälan till GRS aktiviteter: Karin Holger tel 031-408520
Eventuellt återbud måste anmälas.

För GRS aktiviteter gäller adressen Erik Dahlbergsgatan 36B om inget annat anges. Kom i tid, dörren måste 
låsas under mötet

21 mars 2005 Alingsås  
Släktforskarhjälp, kl. 16.00 - 20.00
SLÄKTFORSKARHJÄLP. Du som är nybörjare och vill ha hjälp med din släktforskning eller om du hållit på ett tag men 
kört fast. Kom till huvudbibliotekets forskarrum så skall vi försöka lösa problemen.
Du kan också få komma på annan tid än annonserat! Du som inte är medlem men tänker bli är också välkommen.
Plats: Alingsås Kulturhus, biblioteket.  Förhandsanmälan 

30 mars 2005 Alingsås  
Föredrag av Anders Josefsson, kl. 19.00
FÖREDRAG av Arkeolog ANDERS JOSEFSSON från Floby. Han arbetar till vardags på Ekhagens forntidsby utanför Fal-
köping. Denna kväll ska han berätta om GAMLA BORGAR OCH FÖRSVARSANLÄGGNINGAR I VÄSTERGÖTLAND
Inträde: 40 kr. kaffe med dopp ingår. Plats: Hillsalen, V: a Ringgatan 20, Alingsås. 


