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Tvillingar i myt och verklighet
”Den kapitolinska varginnan” är en bronsskulptur från
omkring 500 f.Kr. Den visar två bröder (tvillingar),
som räddas till livet av en varginna. De två bröderna,
Romulus och Remus, grundar staden Rom någon gång
på 700-talet f.Kr. berättar legenden, och  Romulus
blev stadens förste kung.
Det rike han skapade växte och blev ett världsvälde,
som varade i 800 år. Varginnan blev en symbol för
rikets styrka och även en förklaring till romarnas kri-
giska mentalitet.

Ibland kan man i tidningarna läsa intressanta historier
om enäggstvillingar, som ovetande om varandra drab-
bas av samma öde och fattar samma beslut. Det gäl-
ler t.ex. tvillingparet Barbara Herbert och Daphne
Goodship. Vid 15 års ålder föll båda ner för en trappa
och skadade anklarna. Båda träffade sina makar vid
16 års ålder och gifte sig när de var 20. Båda fick ett
missfall och födde sedan två pojkar och en flicka.
Tidningen kunde berätta om flera liknande märkliga
sammanträffanden.

Ett annat exempel är  tvillingparet Jim Lewis och Jim
Springer. De adopterades till olika familjer, när de var
en månad gamla. Det var en ren slump att båda famil-
jerna döpte dem till Jim. Båda tyckte bäst om matte i
skolan och sämst om stavning. Båda gifte sig och fick
barn med kvinnor som hette Linda. Båda fick söner
som de döpte till James Allan och båda skaffade sig
en hund, som de döpte till Toy.
Det finns psykologer, som intresserar sig för fenome-
net och forskar kring tvillingar, som separerats vid
födseln.

Även i detta nummer har vi en liten artikel om tvillingar
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Kallelse
             PLF i Oskarshamn håller Årsmöte
                         lördagen den 14 februari kl. 14.00
                        i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11

      Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse

                            Föreningen bjuder på kaffe

           Rose-Marie Edinius kåserar om Klara Fuling

Välkomna
Styrelsen
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Ordföranden har ordet

Föreningsaktiviteter
Vid föreningsmötet på Kalmar Läns Mu-
seum den 15 november berättade Peter Da-
nielsson hur man hittar i de olika arkiven på
länsmuseet.
Detta år vädjar vi till så många som möjligt
att hjälpa till registreringen i första hand i
Småland, i andra hand i Blekinge. Vi skall ju
ha den regionala släktforskardagen på Ron-
hallen, Ronneby Brunn den 28 mars 2015,
kl 10.00-16.00.
Vi fortsätter också med registreringen av för-
samlingarna i Östergötland, där vi påbörjat
arbetet i 90 församlingar. Där har vi filer,
som måste kompletteras och korrigeras.
Vi saknar många församlingar i västra delen
av Östergötland. Samma sak gäller västra
delen av Jönköpings län.

Resa till USA
Efter föreningsmötet i Kalmar den 15 no-
vember reste jag till Stockholm för att den
18 november flyga till Florida och West Palm
Beach, dit min kusin nu har flyttat.
Där ville jag visa PLFs CD-skivor för Larry
Vick på Genealogical Society of Palm Be-
ach County. Han blev mycket imponerad
av hur lätt det var att söka på dessa skivor.
Det fanns dock inte så många svenskättlingar
i just Florida.
Vi besökte även David Spangler, Fort
Lauderdale, känd för Lovewell, speciellt i
Oskarshamn.

Den 26 november gick färden vidare till New
Orleans, där jag träffade Joey Cargol vars
förfäder var från Kalmar och Öland.
Nästa dag flög jag via Dallas, Texas, till
Albuquerque, New Mexico. Där bodde
Brenda och Ted Welton. Brendas mormor
var född i Målilla innan hon emigrerade till
USA. Där bodde jag tre dagar, och vi be-
sökte 'USAs äldsta stad' Santa Fe, med flera
platser. Framförallt 'Världens längsta lin-
bana'.
Den 30 november fortsatte jag till Phoenix,
Arizona, där jag bodde en vecka hos Alan
Strom, vars farfars far föddes i Puksjömåla,
Mörlunda, som vi besökte sommaren 2006.
Puksjömåla ligger två kilometer från Löv-
hult, Gransmåla, Mörlunda, där jag föddes.
Den 2 december besökte vi den svenska av-
delningen i West Valley Genealogical So-
ciety, Youngtown utanför Phoenix. Vid
denna träff deltog även Diane Johnson, som
härstammar från Vena socken utanför Hults-
fred. Alla tyckte att PLFs CD-skivor var fan-
tastiska.
Den 4 december var vi inbjudna till Vasa
Solstad Lodge 709 för firande av dess 40-
årsjubileum  i Sun City West.

Ett tack till medhjälpare
Vi vill än en gång tacka alla som har hjälpt
till med arbetet att registrera uppgifter till
databasen, som under förra året nådde upp
till fem miljoner poster.
                                          Sam Blixt

Kom ihåg!
Ett inbetalningskort medföljer
om du inte betalat årsavgiften för 2015

Meddela Sam Blixt om du fått en ny adress!
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Föreningens styrelse
Sam Blixt, ordförande, dataansvarig
Anders Thunberg, v. ordf., redaktör
Leif Rydström, sekreterare
Edith Carlsson, v. sekr., ansv. brevfrågor
Anders Rotviker, kassör
John-Olof Dillström, v. kassör
Britt Maria Ekstrand, ansv. mailfrågor mm
Birgitta Dahleman, biblioteksansvarig
Gunnar Håkansson, styrelseledamot
Ingvar Andersson, suppleant
Ulf Waltersson, suppleant
Sven-Åke Fogelqvist, suppleant

Revisorer
Bernt Johansson, sammankallande
Per-Gunnar Jörke
Gerd Jonsson, suppleant

Valberedning
Leif Norrby, har senare avsagt sig uppdraget
Olov Ryner
Christina Dannesäter

Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöten

Allmänna möten
20130215 - Årsmöte
i PLF-lokalen på Kyrkogårdsgatan 11.
Efter mötet visade Sam Blixt bilder till Magnus
Ekstrands berättelse.

20130315 - Släktforskningens dag
hade vi många besökare och fick flera nya medlem-
mar.

20140517 - Föreningsmöte i Fågelfors
20140914 - Föreningsmöt, PLF-lokalen
Efter mötesförhandlingarna fick de som önskade hjälp
med sin släktforskning.

Släktforskardagarna 2013 i Köping
den 29-31 augusti, där vi var representerade på
riksstämman på fredagen och i utställningsmontern på
lördag- söndag, samt enstaka föreläsningar.

20141011 Demonstration och sökhjälp
för intresserade på Mönsterås Bibliotek

Kulturnatten den 7 november
hade vi för femte året i rad i våra egna lokaler på
Kyrkogårdsgatan 11, med flera besökande hela
kvällen, det blev både nya medlemmar och många
CD-skivor sålda.

20141115 - Föreningsmöte på Kalmar
Läns Museum med efterföljande
guidning av Peter Danielsson
Övriga framträdanden under året
RPG i Pingstkyrkan, Oskarshamn  den 15 januari,
PRO; Åsaskolan den 7 mars,
RTP, Folkhögskolan den 28 mars
Hornmarken, Horn den 12 juli
Släktforskning Sydost i Ronneby den 20 september

Måndagskvällarna
under 24 måndagskvällar och varannan torsdags-
eftermiddag har vi haft öppet för våra medlemmar för
att söka i olika databaser och få hjälp med sina
problem i släktforskningen.

Tisdagsgruppen
under ledning av Britt Maria Ekstrand arbetar med
rättning och registrering för PLFs databas.

Onsdagsgruppen
under ledning av Sam Blixt arbetar med registrering
för PLFs databas och CD-skivor.

PLFs hemsida
PLF-sidan ger möjlighet för medlemmar i framförallt
andra länder att bli medlemmar och köpa CD-skivor
via Webbshop.
Ansvarig för hemsidan: Morgan Corneteg

CD-ansvariga
Ansvarig för produktionen av CD-skivor är Morgan
Corneteg. Britt Maria Ekstrand svarar för utskick
och statistik.

PLF-lokalen
finns på Kyrkogårdsgatan 11, Oskarshamn. PLF har
de flesta hjälpmedel som behövs för släktforskning.

Databasen
är vår största tillgång för släktforskning och underlag
för produktion av CD-skivor. Under året har antalet
poster i databasen har ökat till över
5 050 000 poster.

Verksamhetsberättelse för PLF, Oskarshamn, 2014
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DagÅr Vecka Tid Verksamhet Lokal
2015 7 14/2 14.00 Årsmöte Kyrkogårdsgatan

15/4 PLF-nytt nr 113

-”-
-”-

-”-
-”-
-”-
-”-

Styrelsemöte
16

1/414

TIDSPLAN FÖR 2015

 9/5 14.0020

17.00

Föreningsmöte

-”-

17.00 Styrelsemöte23 3/6

-”-

32 5/8 17.00 Styrelsemöte
27 1/7 17.00 Styrelsemöte

10 4/3 17.00 Styrelsemöte

 6/5 17.00 Styrelsemöte19

                   36            2/9          17.00 Styrelsemöte                     -”-
                   37           12/9         14.00 Föreningsmöte                  -”-

                   40           30/9         17.00 Styrelsemöte                     -”-
                   43           21/10

                   34          19/8

                  46           14/11       14.00 Föreningsmöte                    -”-

   49            2/12        17.00

2016          2            13/1         17.00

     4            20/1 PLF-nytt nr 116

      6            3/2           17.00
      7           13/2          14.00    Årsmöte                           -”-

  PLF-nytt nr 114

PLF-nytt nr 115

    Styrelsemöte                     -”-

Styrelsemöte                     -”-

    Styrelsemöte                     -”-

Sam Blixt i USA
Ett fotografi från demonstrationen
av PLFs CD-skivor på West Valley
Genealogical Society i Youngstown
utanför Pheonix, Arizona den 2 de-
cember 2914.
Personerna på fotografiet är från
vänster Sheri Erickson, som har
hand om den svenska avdelningen
på WVGS har förfäder både i Små-
land och Östergötland, Alan P
Strom, har också förfäder i Småland
och Östergötland, Arlene Sampson,
ordförande för WVGS, Sam Blixt.
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Jag älskar augusti månad. Julis intensiva sol och hetta
är över men sommaren är kvar. Kvällarna är ofta
ljumma och en behaglig skymning kommer smygande.
En sådan härlig augustikväll var onsdagen den 20 au-
gusti ar 2014. Jag hade ätit ett lätt kvällsmål och druckit
ett litet glas ekologiskt rödvin Cameloon Cabernet
Sauvignon. Mina barnbarn hade varit vanliga att ge
mig några flaskor pa min 85-årsdag för en månad se-
dan. Jag dröjde kvar vid trädgårdsbordet och njöt av
den härliga stämningen. Jag hade tänt ett ljus på bor-
det och min dämpade trädgårdsbelysning hade tänts
automatiskt. På min iPad spelade jag Tchaikovskys
musik till Svansjön, samtidigt som jag på plattan läste
senaste nytt i Die Welt. Läsplattan är oduglig i starkt
solljus men har den fördelen att det är lätt att läsa i
mörker. Livet kändesbehagligt.
Plötsligt fick jag se en person komma gående på sti-
gen från min svågers och grannes hus. Där fanns ingen
hemma, det visste jag. Nu såg jag på sättet att gå att
det var en äldre man. Han var ålderdomligt klädd, hade
grova kängor och en hatt anno dazumal på huvudet.
Jag måste erkänna att jag blev lite rädd men samtidigt
nyfiken. Oombedd slog han sig ned på en trädgårds-
stol ett par meter från mig. Han hade ett grått men
välansat skägg som nog en gång varit väldigt mörkt.
Hittills hade inte någon av oss sagt ett ord.
För att bryta tystnaden sa jag -Hej!
Han tittade på mig med ett par klara, intelligenta ögon
och sa -Godafton, Folke Berggren.

Jag svarade att jag heter Folke Johansson men att min
mor Judit varit född Berggren. Han verkade inte ta
någon notis om min invändning utan fortsatte:
-Ja, jag kanske skall presentera mig. Jag heter Johan
Berggren och var masmäster pa Hornsö hytta. Så jag
skulle kunna säga att jag är en anfader till dig.
.Men, sa jag, Johan Berggren dog ju 1821, det har jag
papper på.
-Ja, hur sant det är det ser du själv nu, svarade Johan
Berggren. Han fortsatte: -Det är så, Folke, att så länge
någon talar om oss och minns oss, så länge lever vi.
Vår släkt är gammal som du vet, och vi är glada för att
du och några till intresserar er för järnframställningen
på den gamla tiden. Vi hade en kunskap som vi tog
med oss från generation till generation. Vi visste inte
bara hur myr- och sjömalmer skulle hanteras för att bli
järn. Vi visste också hur en riktig masugn skulle mu-
ras. Det där sprang vi inte runt och talade med vem
som helst om. Det behöll vi inom släkten. Mina förfä-
der var ju valloner och kom till Sverige efter att Louis
de Geer och Wellam de Besche skrev kontrakt med
Leonard Pichon Henrotte nere i Belgien den 28 april
1625.
Själv föddes jag den 20 augusti 1772 vid Hallinge-
berg. Min far Petter Johansson Berggren var masmäs-
tare vid masugnen i Tovehult. Min mor Anna Fredrica
Pettersdotter Hero var född 1748 vid Sporrbacka
Bruk. Lite lustigt, va? Skrev inte du i din ungdom till-

Masmästare Johan Berggren vid Hornsö hytta
En legend. Författare:Folke BL Johansson, som vid släktforskningen haft hjälp av Björn Edman och Lars Järned

forts. på sidan 11

 En person kom gående på stigen från min svågers hus
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I förra numret av PLF-nytt bidrog Ulf Waltersson med
artikeln Tvillingar, tvillingar. Artikeln var illustrerad med
min favoritbild framför andra: bilden av min mormors
föräldrar, Lotten och Nils Petter Trybom, med sin
stora barnaskara.  På bilden, som är tagen somma-
ren 1897, ser vi nio av de tio barn som då levde.
Längst bak står min mormor i sin svarta konfirma-
tionsklänning. Hon var då 14 år.
Ytterligare tre barn skulle födas i äktenskapet, inget
av dem skulle leva längre än någon dag. Av familjens
femton barn, bland dem sex tvillingpar, uppnådde tio
vuxen ålder.
Ulf Waltersson känner till mycket om min släkt, han
tillhör den ju. Hans farfar var halvbror till Lotten. Ulf
är också en flitig släktforskare och det var genom
hans artikel som jag fick kännedom om det allra sista
barnet, Lilly Margareta, född 13/3 1902, döpt dagen
efter sin födelse, död två dagar senare på grund av
medfödd svaghet.

Min mormor Linnéa var äldst i den stora barnaskaran.
Hennes föräldrar träffades när båda arbetade, som
piga och dräng, på gården Segersgärde utanför Väs-
tervik. De gifte sig några veckor innan mormor föd-
des och dessförinnan hade Nils Petter och hans bror
börjat bygga ett hus där de båda skulle bo med sina
familjer: Fridhem på Norrlandet i Västervik. Innan

Rekord i tvillingar?
huset blev klart fanns inget hem till den lilla familjen. I
pigkammaren kunde kanske inte ett litet barn bo och
vem skulle se efter henne medan mamma Lotten arbe-
tade? Så Linnéa placerades  i en barnlös familj i Lofta.
Där hade hon det bra. När hon var fyra år hade hon
redan fyra småsyskon och fick flytta hem för att hjälpa
till med dem. Så präglades hennes barndom och upp-
växt av hushållsarbetet hemma och med småsyskonen.
Hon kunde inte undvaras ens för skolgång utan fick
nöja sig med fyra år i skolan - något hon hela livet
beklagade.
Om sin uppväxt berättade min mormor om många
blöjbarn att sköta samtidigt, om bärplockning i sko-
gen, om hur två barn i sänder fick ansvar för den dag-
liga mjölkhämtningen men inte fick slösa bort tiden på
ditvägen utan stickade strumpor och vantar gåendes,
om hur barnen fick turas om att följa med föräldrarna
på kalas - att hela barnaskaran skulle gå var uteslutet.
Hon berättade också om ordning och reda i hemmet -
säkert en nödvändighet för att klara tillvaron.
Pappa Nils Petter fick anställning i ett skogsbolag med
att stämpla skog för avverkning. För arbetsgivarens
räkning flyttade familjen till Kisa och därifrån till Norr-
köping - skog i Kolmården skulle avverkas. Inför flyt-
ten till Norrköping gick Nils Petter runt till fastighetsä-
gare för att hyra bostad till familjen. Han möttes av
frågan "har ni barn". "Ja," svarade då Nils Petter," jag
har tio barn och de är min stolthet och det käraste jag
har." Så han fick aldrig hyra någon bostad utan lycka-
des köpa ett litet hus där familjen bosatte sig.
Nils Petter och Lotten fick många år tillsammans. Nils
Petter dog 1933 och var då 79 år. Lotten levde ytter-
ligare tre år och dog vid 77 års ålder.

                              Inger Göransson
                              inger.goransson2@gmail.com

Lotten och Nils Petter Trybom, föräldrar
till sex tvillingpar.
Bilden tagen i Lund 1922.

Se här bilden i PLF-nytt, som fick mig att
haja till och sedan skriva denna artikel.
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Thure Pedersson Bjelke, till Sahlstad, Gäddeholm
och Kråkerum, riksråd, född 1514. Liksom sin bror
hade han stora gods och förläningar. Han var befall-
ningsman på Stockholms slott 1541, slottsfogde där-
städes 1542, befälhavare i ryska kriget 1555-56, Svea
rikes råd 1560 och riddare av S:t Salvators orden 1561
vid Kung Erik XIV:s kröning. Han var lagman i Norr-
land 1562, krigskommissarie i Livland 1567, lagman i
Uppland 1569. Han dog den 17 juni 1577 på
Gäddeholm, nuv. Tureholm i Södermanland och ligger
begravd i Tenstads kyrka i Uppland. Han var den för-
ste av släkten, som efter vapnet antog namnet Bjelke.
Kung Erik XIV skickade några män en gång för att
döda honom, men han försvarade sig med sina bröder
på Sahlstad och uppdrog vindbryggan.
Han gifte sig första gången 26/12 1540 på Stockholms
slott med Karin Gera, död 1558, dotter av riddaren,
riksrådet och Östgöta lagmannen Holger Karlsson till
Björkvik, gift med Beata Grip, Nils Bossons dotter till
Vinäs. Gift 2:a gången 15/2 151562 på Hörningsholm
med grevinnan Sigrid Sture, född 26/12 1538 på
Mörkö i Södermanland, död 16 mars 1613, dotter av
riksmarsken Svante Sture, greve till Stegeholm och
Västervik och Märta Lejonhufvud. Barn:
Peder, död 1564, från första äktenskapet med Karin
Gera.
Catharina, född 1563.  Eric, född 1564.
Svante Bjelke, född 1567, död 1609, se nedan.
Nils Turesson Bjelke, född 1569, död 1639. Kerstin,
född 1570.
Svante Bjelke, baron och friherre till Kråkerum samt
herre till Sahlestad. Han var född 1567 på Hörnings-
holm, lagman i Småland 1599, ståthållare på Krono-
berg samma år, riksråd och kansliråd 1600, rikskans-
ler 1603, friherre jämte brodern Nils 12/8 1608 med
Korpo i Finland som friherrskap. Han dog den 2 juni
1609 på Kråkerum och begravdes i Uppsala dom-
kyrka. Han var gift med sin brors svägerska grevinnan
Elisabeth Lejonhufvud. Hon var född 5/1 1561 och
dog 1612, dotter av riddaren och riksrådet Sten Er-
iksson, friherre och greve Lejonhufvud, ståthållare i
Östergötland 1545, kung Gustav Vasas överste sekret-
råd 1555, hövitsman på Jönköping samt ståthållare
över Småland 1556, delegat till Ryssland samma år,
delegat till England 1558-1559, de kungliga prinsarnas
översteråd och hovmästare 1561, friherre och riddare

till S:t Salvators orden den 29 juni samma år vid kung
Erik XIV:s kröning. Han var delegat till Danmark
samma år och överste kammarherre 1566, greve den
5/10 1568. Samma år drabbades han av ett hillebard-
stick, som han tillfogades av en av kung Erik XIV:s
drabanter den 29 september på Stortorget i Stock-
holm, då hertigarna Johan och Carl intog Stockholm
och vilkas parti han tagit. Han ligger jämte sin fru be-
gravd i Uppsala domkyrka, varest över dem är upp-
satt en präktig gravvård av marmor, prydd med var-
deras inhuggna 16 anors vapen. Han var en i rikets
angelägna värv mycket brukad man och stod i stor
nåd hos kung Gustav I och vid hans dödsbädd var han
tillstädes samt ävensom till en början hos Erik XIV.
Han fick 1549 i förläning Jönköpings stad med Vista,
Tveta, Norra Vedbo, Västra, Östbo och Mo härader
samt Nydala klosters landbor. Han anförtroddes en
mängd beskickningar, varibland till Frankrike 1542 i
sällskap med Conrad von Pyhy, då den första allians-
traktaten med detta land ingicks. I sällskap med två
andra riksråd skulle han 1563 resa till Hessen i friar-
ärende för Erik XIV, men blev fängslad i Danmark
och där kvarhållen till 1565. Slutligen kastades han i
fängelse i Uppsala 1567 av kung Erik på ogrundade
misstankar och på Göran Perssons anstiftan, men kort
därefter frigavs han därifrån. Han gifte sig 1548 med
Ebba Månsdotter Liljehök, grevinna till Raseberg, fri-
herrinna till Gräfsnäs och fru till Kägleholm, född 1529,
död 1610, dotter till riksrådet. Ebba Liljehök kallades
för sin tilltagsenhet gemenligen greve Ebba. Hon an-
tyddes 1592 genom ståthållaren Erik Göransson Ulf-
sparre, att därest hon talade mera hårt om kungen Jo-
han III, skulle hon få ett rum, där hon skulle sitta nog
trångt, och fick slutligen den 10 november 1607 be-
fallning av kung Carl IX att vara i häkte på Tärna gård.
Hennes barn med Sten Eriksson Lejonhufvud var:
Margareta, född 1549, död ogift och begravd i Upp-
sala.
Edla, född 1552, gift med riksrådet och generalen krig-
söversten friherre Mauritz Börgesson Grip till Vinäs
och Tärna, död 1592.
Axel, född 1554, riksråd, död på 1620-talet.
Carl, född på Jönköpings slott 1555, död mycket has-
tigt i februari 1562 på Hörningsholm, under Thure
Bjelkes bröllop med Sigrid Sture.
Anna, född 1558, gift med kammarherren Erik Thures-
son Bjelke till Sahlestad och Gäddeholm.

Här fortsätter Anders Rotviker sin redogörelse för

Den adliga ätten Bjelke av Åkerö

Fortsättning från förra numret
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Mauritz, född 1559, riksdrots, död 1607.
Elisabet, född 5/1 1561, död 1612, gift med sin syster
Annas svåger rikskanslern baron Svante Bjelke till
Kråkerum och Sahlestad.
Britta, född 1567, död 1661 och begravd i Västerås
domkyrka, gift 19/11 1594 på Gräfsnäs med riks-
drotsen greve Magnus Brahe.
Baron Svante Bjelke och Elisabet Lejonhufvuds barn
var:
Sten Bjelke, friherre till Kråkerum. Han var kunglig
kammarherre 1625, delegat till Pommern 1631, ge-
neralguvernör därstädes 1633, riksråd samma år, vice
rikskansler och generallegat till Tyskland 1636, död
ogift den 6 april 1638 i Stettin och begravd i Uppsala.
Denna ättegren utgick med honom på svärdsidan.
Kristina Sigrid, född tvilling den 11/11 1603 på
Kråkerum. Hon var drottning Maria Eleonoras kam-
marjungfru 1623, död den 28 maj 1645 och begravd
i Uppsala domkyrka. Hon gifte sig den 6/1 1628 på
Stockholms slott med sin fars kusin, vice guvernören
Carl Banér till Örby, född 1598, överkommendant och
delegat till Frankrike 1625, delegat till Danmark 1628,
vice guvernör i Preussen 1631, död den 11 april 1632
i Elbingen och begravd i Uppsala domkyrka. Han fick
i dopet namnet Carl, då han föddes i faderns fängelse,
efter sedermera kung Carl IX, i förmodan att denne
därigenom skulle blidkas emot fadern, men det var för-
gäves.
Anna Margareta, född tvilling den 11/11 1603 på
Kråkerum, död den 26 mars 1643 och begravd i Bra-
heska graven i Östra Ryd i Roslagen. Hon gifte sig den
14 april 1628 på Stockholms slott, då kung Gustaf II
Adolf gjorde bröllopet med riksrådet och generalen
greve Nils Brahe till Visingsborg och Rydboholm, född
1604 och son av hertig Carls hovråd Abraham Brahe,
han var page 1620, kammarjunkare hos kung Gustaf
II Adolf 1625, överstelöjtnant vid livregementet 1627.
Han blev av kungen slagen till riddare samma år, överste
för Upplands fotfolk 1628, överste för kungens livre-
gemente, general av infanteriet 1632, riksråd samma
år, död den 25/11 1632 i Nürnberg av blessyrer, som
han fått i slaget vid Lützen den 6 i samma månad. Han
begravdes i Östra Ryds kyrka i Roslagen, där hans
porträtt uppsattes och till vilken kyrka skänktes efter
honom i testamente en förgylld silverkalk om 80 lod,
besatt med ädla stenar och en silverask om 32 lod
samt tre metall ljuskronor. Han var en utmärkt tapper
herre, död i förtid, till stor skada för sitt fädernesland.
En dotter till Nils Brahe och Anna Margareta Bjelke,
nämligen Elsa Elisabeth Brahe, född den 29/1 1632 i
Stettin, död 1689, blev gift första gången med riks-

rådet greve Erik Oxenstierna av Södermöre, och an-
dra gången 1661 med greven Adolf Johan, med vilken
hon hade 8 barn, 6 prinsar och 2 prinsessor.
Nils Bjelke, baron Bjelke, son Thure Pedersson och
bror till baron Svante Bjelke, friherre till Salestad, herre
till Gäddeholm, Edshammar, Kråkerum och Frösvik.
Han var född den 5/11 1569 på Hörningsholm, hertig
Carls hemliga råd 1594, häradshövding i Oppunda
härad i Södermanland 1598, kansli och hovråd 1602,
överste befälshavare för allt krigsfolk i Sverige 1605,
riksråd 1606, friherre jämte sin äldre bror Svante 19/
8 1608 med Korpo i Finland till friherrskap, lagman i
Östergötland 1608, kammarråd 1612, assessor i Svea
hovrätt 1614, lagman i Småland 1617, president i Åbo
hovrätt och landshövding över hela Finland 1623,
landshövding i Västergötland 1634, lagman i Kalmar
län och på Öland 1635. Han dog den 17/12 1639.
Den 12 mars 1605 gifte han sig med friherrinnan Ing-
eborg Oxenstierna, född den 20/11 1581 på Fiholm,
död den 20 juli 1661 på Edshammar, dotter till hertig
Carls furstliga råd, friherre Bengt Gabrielsson Oxen-
stierna till Mörby.
Deras son: Thure Bjelke, friherre till Salestad, herre
till Gäddeholm, Kråkerum och Frösvik, född den 13
juni 1606. Han var överste vid Nylands och Tavastehus
regemente till häst 1635, riksråd 1641, assessor i Svea
hovrätt 1642, häradshövding över Vehmo härad i Fin-
land 1643. Han dog den 31 juli 1648. Han gifte sig
1641 med sin syssling friherrinnan Anna Kristina Banér,
född 1614, död 1652, dotter till riksrådet Svante
Banér, till Djursholm och friherrinnan Ebba Grip.
Deras son: Nils Bjelke, greve till Salestad, friherre till
Kråkerum, herre till Gäddeholm, Strövik och
Vattholma,  född den 7/2 1644 i Stockholm. Han var
kunglig kammarherre och attaché i Paris 1662, änke-
drottning Hedvig Eleonoras överkammarherre 1665
och hovstallmästare 1670, överstelöjtnant vid Liv-
regementet till häst 1673 och överste samma år, bi-
drog till den svenska segern i slaget vid Lund 1676,
generalmajor av kavalleriet 1677, generallöjtnant 1678,
ambassadör till Paris 1679, generalfältmarskalks löjt-
nant i Bayersk tjänst 1685 och i Romersk kejserlig
tjänst 1686, Romersk riksgreve samma år, kungligt råd
samt guvernör i Estland 1687, generalguvernör i
Pommern och general av allt kavalleri och infanteri
samma år, svensk greve den 10/12 1687, fältmarskalk
1690. Han dog 1716 på Salestad.
Han var en så tapper och skicklig krigare, att kung
Carl XI förklarade att han, näst Gud, hade Bjelke att
tacka för sina segrar över danskarna och stod hos
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kungen i mycket gunst, vilket ådrog honom avund och
förföljelse. Han gifte sig den 21/9 1669 med grevin-
nan Eva Horn av Björneborg, född den 14/9 1653,
död 1740, dotter av riksmarsken och generalfältherren
Gustaf Horn, greve Horn av Björneborg till Hörninge
och hans andra fru Sigrid Bjelke. Denna Sigrid Bjelke,
Nils Bjelkes faders sysslings dotterdotter, var dotter
till Nils Bjelke, son av ståthållaren på Kalmar 1572,

Thure Nilsson Bjelke, till Åkerö, Ervalla och
Främmestad, vilken utflyttade ur riket i kung Carl IX:s
tid, men fick 1612 kung Gustav II Adolfs tillstånd att
återkomma, död 1625.
Den förut nämnde Nils Bjelkes änka, Eva Horn, inne-
hade troligen Strömsrum under sin änketid.
Ingen av deras söner var herrar till Kråkerum.

20 nya medlemmar efter PLF-nytt nr 111
Antalet medlemmar är idag 1 581

Två nya medlemmar i Släktforskarförbundet
Sveriges släktforskarförbund har fått tillskott i form av två nya medlem-
mar - Sundals släktforskarförening och Ramsele Släktforskarförening.
Förbundet består nu av 174 föreningar med ca 75 000 medlemmar.



11

Karlstad CCC

Nytt eller uppdaterat efter PLF-nytt nr 111

Databasen innehåller idag 5 051 818 poster.

sammans med han Andersson-Alvtegen om Sporr-
backa? Farfar hette Johan Jacobsson och var också
masmästare vid Tovehult. Han var född 1709. Hans
far, d v s min farfars far, hette Jacob Olofsson Kusk
och var född omkring 1636 och även han var knuten
till Hallingeberg. Och sedan är vi tillbaka till gamle
Leonard Pichon Henrotte nere i Belgien. Med släk-
ten Herou har vi många band. Berggren tog vi oss
bara för att passa bättre in i den svenska bilden.
Men så plötsligt behövdes inte vår kunskap längre,
och inte heller några masugnar här i Småland. Jag ar-
betade vid flera av dom, bl a vid Flerohopp, innan jag
kom till Hornsö. Så för mina barnbarn blev det en
stor omställning. Men det är ju en annan och mycket
lång historia, liksom historien mellan Henrotte i Bel-
gien och mig själv. Den hinner jag inte berätta ikväll.
Du skall i alla fall veta att vår släkt är glada över att få
leva vidare.

Nu måste jag gå hem till min kära hustru. Hon undrar
nog vart jag tog vägen. Du vet väl att hon heter Brita
Mansdotter och att våra barn heter Jonas Petter, Karl
Gustav, Johan Fredrik, Hindric och Johanna? Jonas
Petter är din morfar Bror Olofs far. Johan Fredrik ef-
terträdde mig som masmästare i Hornso och han fick
ju - det vet du - Patriotiska sällskapets medalj vid den
stora festen på Hornsö söndagen 20 september 1868.
Den var han säkerligen stolt över. Vart kan den ha ta-
git vägen? Men jag kallar festen för ett gravöl. Den
intressanta tiden, järnbrukstiden, var slut.
Johan Berggren reste sig likt en ung pojke ur stolen
och gick mot stigen men försvann bara efter något
ögonblick ur mitt synfält. Jag satt kvar en stund, häpen
och förundrad men med en skön känsla av att vara en
länk i en intressant kedja.
                                            Folke BL Johansson
                                            Augusti 2014

forts. från sidan 6
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Kostnader för brevfrågor
Vi tar 40 kronor per svar enligt det särskilda fråge-
formuläret eller för brev med max fem frågor.
Vi tar 80 kronor för samma tjänster till icke med-
lemmar.
Sänd också med ett
frankerat svarskuvert.
Avgifterna för svar på brevfrågor  sändes in via plus-
giro. OBS! Sänd ej kontanter tillsammans med sök-
blankett och brev.
Pengarna sänds via plusgiro. Meddela på talongen, vad
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   26/1
     2/2
    9/2
   16/9
   23/2
     2/3
     9/3

    16/3
    23/3
    30/3
    13/4
    20/4
    27/4
      4/5

Sam Blixt och Leif Rydström
Gunnar Håkansson  och B M Ekstrand
Anders Rotviker och Birgitta Dahleman
Sven-Åke Fogelqvist och  B M Ekstrand
Sam Blixt och Leif Rydström
Gunnar Håkansson  och Ulf Waltersson

Ingvar Andersson och Birgitta Dahleman
B M Ekstrand och Ingvar Andersson
Sven-Åke Fogelqvist och Leif Rydström
Gunnar Håkansson och Anders Rotviker
Anders Rotviker och Ulf Waltersson
Sam Blixt och Leif Rydström

Välkommen till våra lokaler på Kyrkogårdsgatan 11
 måndagar 17.00 – 19.00 Ansvariga:

Ingvar Andersson och Anders Rotviker

Vi har även öppet torsdagar kl 14.00 - 16.00 udda veckor fr o m den 29 jan.
B M Ekstrand och Anders Rotviker

Släktforskardagarna 2015 i Nyköping
Årets släktforskardagar kommer att äga rum i Nykö-
ping mellan den 28 och 30 augusti. Det är Nyköping-
Oxelösunds Släktforskarförening, som fått förtroen-
det. Det är ett arrangemang, som lockar besökare från
hela Norden och från USA. Man räknar med att  minst
5000 historieintresserade släkt- och hembygdsfors-
kare kommer.
Varje släktforskardag har sitt tema. Årets tema är ”Ett
gods - en värld”. Med detta vill man spegla det sörm-
ländska herrgårdslandskapet, där herrgårdarna och
slotten ligger tätt och den tid, då godsen var stora ar-
betsplatser, nästan en egen värld i den stora världen.
Godsen, torpen, backstugorna, arrendegårdarna och
statarlängorna bildade på sin tid en självförsörjande

enhet, där anställda med många olika arbetsuppgifter
fick sin utkomst. Herrskapet och tjänstefolket var be-
roende av varandra för driften av godset.
Nyköping har stora möjligheter att ta emot stora säll-
skap. Släktforskardagarna kommer att äga rum i
Nyköpings Arenor - Rosvalla -  ett kulturcentrum, som
disponerar över 40 000 kvm yta fördelat på åtta hallar.
Här kan man arrangera landskamper, kongresser, TV-
inspelningar, melodifestivaler m.m. Ungefär 1 miljon be-
sökare kommer hit varje år.
Här bör det finnas plats för de 80 - 90 utställare med
släktforskarmaterial, som brukar komma till detta år-
liga evenemang, och som alltid kommer PLF att vara
med bland dem som deltar.


