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När jag var liten bodde både mina far- och morföräldrar strax öster om Ulricehamn i Västergötland.
Ulricehamn ligger mellan Borås och Jönköping längs Riksväg ��, och delar av släkten bakåt i tiden kommer
från socknar i den trakten som Hössna, Knätte, Gullered och Strängsered i gamla Älvsborgs län på gränsen
mot Jönköpings län. Bland annat ligger Galtåsen, som är Västergötlands högsta punkt och Götalands näst
högsta punkt med ��� m över havet, inte långt ifrån byn Kinnared i Hössna socken som en del av Sydsvenska
höglandet.
Farmor och farfar
Min farmor och farfar, Ingeborg och Olle Åstrand, bodde när jag var barn i byn Kinnared i Hössna socken.
De hade �yttat en del då Olle arbetade som rättare och inspektor på �era herrgårdar: Ryningsberg utanför
Eskilstuna, Sickelsjö utanför Arboga, Hallunda gård i Botkyrka strax söder om Stockholm och till sist
Sjöred vid sjön Åsunden söder om Ulricehamn. Min farfar Olle föddes den �� juli ���� i Eriksro i byn
Strängstorp i Floda socken i Södermanland som det äldsta av sex barn till Hedvig och Edvard Åstrand, och
hans anor kommer från trakterna runt dagens Katrineholm. Katrineholm är en järnvägspunkt som växte
fram med att järnvägen byggdes under mitten av ����-talet, innan dess var Katrineholm en gård i Stora
Malms socken. Förutom Stora Malm så kommer Olles anor ifrån närliggande socknar som Floda, Julita,
Björkvik och Västra Vingåker.
Min farmor Ingeborg, född Skott, föddes den �� februari ���� i Styvanäs i Finnerödja socken i Västergötland
hemma hos morföräldrarna som det äldsta av tre barn till Ellen och David Skott, men växte upp i
Kristinehamn i Värmland där David arbetade som hovslagare. Ingeborg utbildade sig till barnsköterska
och arbetade på �era platser i mellansverige innan hon gifte sig med Olle ����. Finnerödja ligger i Tiveden
som är en gränsskog mellan Västergötland och Närke mellan sjöarna Vänern och Vättern. Ingeborgs anor
på sin mor Ellens sida kommer från socknar vid Tiveden som Finnerödja, Ramundeboda, Nysund och
Södra Råda i gränsområdet mellan Närke, Västergötland och Värmland runt sjön Skagern. På sin farmors,
Augusta Karolina Sundbergs, sida kommer släkten från socknar som Vintrosa och Knista sydväst om
Örebro i Närke, med en gren till Sunne i Värmland genom Augusta Karolinas farfar Sven Sundberg.
Ingeborgs farfar, Israel Skott, kommer från Nora bergslag i gränstrakterna mellan Närke och Västmanland.
Den delen av släkten har delvis utretts av Astrid Andersson,� och det �nns också en koppling till
Ekestubbesläkten genom Anna Stensdotter (Böjd Arm) som i sitt första äktenskap var gift med Torbjörn
Pedersson Ekstock.�
Mormor och morfar
Min mormor och morfar, Stina och Harald Samuelsson, hade när jag var barn en bondgård, Lund Storegård
i byn Lund i Knätte socken någon mil öster om Ulricehamn. Min morfar Harald föddes den �� juni
�

Se http://aastrand.webfactional.com/genealogy/info/blog/
Astrid Andersson, Anders Ersson och Sara-Greta Persdotter: deras förfäder och efterkommande från Nora bergslag: utdrag ur
kyrkoböcker, släktens egna uppgifter; Solna, ����-����.
�
Mats V. Pehrson och Bengta Källström, Släktkrönikan: Per Victor Pehrson och Matilda på Gelleråsen, med framåt, bakåt och
sidoblickar, ����; Britt-Marie Lundell, Ekestubbesläkten �, Nora Släktforskarklubb, ���� [Elektronisk resurs].
�

Till vänster mina farföräldrar, Ingeborg och Olle Åstrand, och till höger mina morföräldrar, Stina och Harald Samuelsson.

���� på gården Vriö i näraliggande Strängsered socken som det äldsta av fem barn till Beda och Artur
Samuelsson. På Arturs sida har det gjorts två stora släktutredningar (bägge släktföreningarna är idag
nedlagda): Elmösläkten� avhandlar Arturs farmors, Anna Katarina Englunds, sida från gården Älmö (eller
Elmö) i Strängsered socken, och Granåsasläkten� avhandlar Arturs mammas, Emma Kristina Ekmans,
sida ifrån socknarna Ölsremma, Dalstorp och Grönahög i Älvsborgs län och Mulseryd i Jönköpings län.
På Arturs farfars, Samuel Bengtssons, sida kommer släkten ifrån socknarna Sandhem och Bjurbäck i den
sydöstra delen av Skaraborgs län (sedan ���� i Jönköpings län). Släkten på Haralds mors, Bedas, sida
kommer ifrån Hjälmseryd socken i Jönköpings län på gränsen mot Kronobergs län och socknar däromkring
som Stockaryd och Nydala i Jönköpings län och Aneboda i Kronobergs län.
Min mormor Stina, Augusta Anna Kristina Andersson, föddes på Luciadagen den �� december ���� på
gården Tissered i Gullereds socken. Stina var det fjärde av sex barn till Anna och Oskar Andersson. Oskars
släkt kommer ifrån socknar runt Alingsås som Hemsjö, Ödenäs, Töllsjö och Alingsås landsförsamling.
Annas mormors, Jose�na Fagerqvists, anor kommer ifrån socknar på Småländska höglandet som Barkeryd,
Lommaryd, Bälaryd, Vireda och Järsnäs. I övrigt kommer mormor Stinas släkt ifrån socknar runt Ulricehamn som Hössna, Gullered, Liared, Gällstad, Kölaby, Timmele, Hällstad, Marbäck, Brunn, Kölingared,
Möne och Dalum.
En �gur �nns på nästa sida som visar vilka delar av Sverige som mina anor kommer ifrån. Den visar att
mina anor, så långt som jag har kommit, kommer ifrån ett antal avgränsade delar av Sverige och kan delas
upp i ett tiotal grenar. Antal landskap/län är också tämligen begränsat med Småland och Västergötland i
Götaland samt Södermanland, Örebro län (med anor ifrån både Närke och Västmanland) och Värmland i
Svealand. Så långt är alla anor ifrån Sverige, men det �nns tydliga tecken på att det �nns valloner i släkten
ytterligare några generationer tillbaka. I tillägg har �era av mina anors hemtrakter haft en betydande �nsk
invandring under ����- och ����-talet, så det �nns med stor sannolikhet också �nska anor i släkten.
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Karl-Gustaf Junhall, Släktföreningen Elmösläkten: släktbok; ����.
Bertil Freidlitz, Granåsa-släkten från Grönahög: Släktbok för ättlingar till Johan Ekman och Lisken Johannesdotter i Ekered,
Dalstorp; ����-����.

�

Katrineholmstrakten: Björkvik (D), Floda (D), Julita (D), Stigtomta (D), Stora Malm (D)
Västra Vingåker (D)
Nora bergslag: Nora bergsförsamling (T)
Sunne: Sunne (S)
Tiveden: Finnerödja (R,T), Nysund (S,T), Södra Råda (R,S), samt Knista (T), Vintrosa (T)

farfar

farmor

mormor

morfar

Sandhemsgrenen: Bjurbäck (F,P,R), Sandhem (F,R)
Ulricehamnstrakten: Brunn (P), Gullered (P), Gällstad (P), Hössna (P), Kölaby (P), Kölingared (P),
Liared (P), Marbäck (P), Möne (P), Strängsered (P), Timmele (P)
Granåsasläkten: Dalstorp (P), Grönahög (P), Järstorp (F), Ölsremma (P)
Hjälmserydsgrenen: Hjälmseryd (F), Nydala (F), Vrigstad (F)
Hemsjögrenen: Alingsås landsförsamling (P), Hemsjö (P), Ödenäs (P)
Småländska höglandet: Barkeryd (F), Bälaryd (F), Lommaryd (F)
En illustratrion av vilka delar av Sverige mina anor kommer ifrån. Cirkeln är uppdelad i fyra kvadranter, en för varje moroch farförälder. Det innersta färgade cirkelsegmentet, uppdelad i fyra delar, innehåller mina far- och morföräldrar. Nästa
cirkelsegment något längre ut från mitten, med totalt åtta delar, innehåller deras föräldrar, etc. Färgerna indikerar olika
släktgrenar som anges ovanför cirkeln för grenarna på min farfars och farmors sida, och under cirkeln för grenarna på min morfars
och mormors sida. Valet av gren-tillhörighet och därmed färg baseras på födelsesocken. Grå färg indikerar att personen, men inte
födelsesocken, är känd.

