bladet 2015
Erik och Britta Brolins släktförening

Efter årsmötet samlas alla ute för att beskåda och lyssna på Håkan Branders berättelse om den
berömda Sparlösastenen, som är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligen från 800-talet och unik
genom sin bildframställning och för att den både har samnordiska och svenska runor.
Stenen har text och bilder på alla fyra sidorna och även på toppytan. Det är oklart om stenen är ett
historiskt eller juridiskt dokument, en poetisk skildring eller ett äreminne.
Denna märkliga sten genomgick konservering 1982 och finns nu att beskåda i en särskild utställningshall i
anslutning till Sparlösa kyrka där den tidigare varit inmurad.
Runtexten har inskriptionen ”Gisle gjorde detta minnesmärke efter Gunnar.” Texten är enligt Ivar Lindquist
ett religiöst dokument om en nordisk dyrkan av suveränen, starkt erinrande om den gamla indoeuropeiska
kulten av konungen som bärare av tre gudomliga funktioner. Den magiska suveräniteten, krigarkraften och
fruktsamheten. Alltså de tre egenskaper som germanerna förenade i Odins gestalt”.
Sommartid är platsen ett populärt utflyktsmål och under sommarsäsong serveras kaffe i närliggande
församlingshemmet som drivs av Sparlösa Byalag

Årsmöte 2015
Sparlösa Hembygdsgård
Vi samlades lördagen den 30:e Maj, ett 20-tal medlemmar hade möjlighet att närvara, en del långväga vilket var
väldigt roligt. Håkan Brander föreläste om bygden som han kan så otroligt mycket om.
Maria Brolin från Göteborg tillförde mötet berättelsen om sin intressanta forskning om hur man kan spåra
släktingar via “DNA-släktforskning”. Hon har skrivit en egen artikel om detta i årets Brolinblad. Min kusin
Nicolas Persson från Västerås har bl a lärt känna henne via denna teknik, även han är en duktig släktforskare och
har en egen hemsida.
Efter årsmötet hade Bengt-Åke Brolin ordnat med god fika, därefter fick vi bese Sparlösastenen som Håkan
berättade om, det var mycket intressant.
Vid nästa årsmöte planerar vi att bjuda in författaren Christina Högmark Bergman, hon har skrivit boken om
släkten Maskåll. Vi får hoppas att hon har möjlighet att närvara.
Du har väl sett vår nya hemsida Brolinfamiljen.se? Där kan du bidraga med dina åsikter och även få dina
släktkort inlagda.
Vid pennan Kerstin Carlzon

Släktföreningen

Styrelsen

Det är värdefullt om vi kan hålla denna aktuell. Ser du något
som är felaktigt eller att det är någon uppgift som saknas är
vi tacksamma om du meddelar detta. Bra om Ni meddelar
nyfödda, döda, gifta och andra familjeförhållanden.
Meddelande kan lämnas till Ove Brolin
E-post: ove.brolin@telia.com
eller telefon 0520-71335.

Ordförande
Tage Brolin Främmestad Bäckaskog 201,
465 97 Nossebro
tel 0512-53150 / 0703-281333
frammestad@tagebrolin.se

E-postadresser
Vi försöker hålla kostnaderna nere i möjligaste mån genom
att skicka våra utskick per e-post.
Medlemsansvarig är Rolf-Harry Andersson
Telefon: 0512-46151
E-post: rhaandersson@hotmail.com
Hur man blir medlem
i vår förening. Medlemsavgift för år 2016 är 100 kr per
medlem. Gamla och nya medlemmar betalar in
medlemsavgiften på bankgironummer 256-1363 eller tar
kontakt med Bengt-Åke Brolin som är kassör.
Telefon: 0514-32096, mob. 0705-391847
E-post: bengt-ake.brolin@swipnet.se
Berättelser till nästa års Brolinblad
Har du någon berättelse om Erik och Brittas barn eller
barnbarn eller någon annan ättling i Brolinsläkten som du
vill skriva om? Den kan t.ex.handla om en resa, ett bröllop,
en dråplig händelse, hur en gård hamnade i släktens ägo eller
något helt annat. Det kanske finns brev eller andra dokument
som skulle vara intressanta att berätta om. Tänk efter, vad
kan du bidra med för att göra nästa Brolinblad läsvärt? Om
du har foton eller tidningsurklipp av Brolinättlingar tar vi
tacksamt emot en fil på datorn eller lånar vi gärna din bild
för inscanning, du får din bild tillbaka.
Redaktör för Brolinbladet är Tage Brolin.
Telefon: 0512-53150, mob. 0703-281333
E-post: frammestad@tagebrolin.se
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Sekreterare
Marianne Pettersson Tengenevägen 34 A,
467 35 Grästorp
tel 0514-51549 / 0706-442640
ga.marianne.pettersson@telia.com
Kassör
Bengt-Åke Brolin Håle Torsgården 11,
467 94 Grästorp
tel 0514-32096 / 0705-391847
bengt-ake.brolin@telia.com
Rolf-Harry Andersson Parkvägen 10,
465 95 Nossebro
tel 0512-46151 / 0730 – 462053
rhaandersson@hotmail.com
Ove Brolin Myrgången 74,
461 62 Trollhättan
tel 0520-71335 / 0705-31178
ove.brolin@telia.com
Kerstin Carlzon Främmestadsvägen 43,
465 97 Nossebro
tel 0512-53014 / 0736-245286
kerstin_carlzon@hotmail.com

DNA-släktforskning på stark framväxt
Av Maria Brolin, Göteborg
Jag kommer inte ihåg var jag först hörde talas om
DNA-test i släktforskningssyfte, men det var
alldeles i början av 2014. Efter att ha släktforskat
i några år på traditionellt sätt öppnades plötsligt
nya möjligheter att med hjälp av hypermodern
teknik forska bakåt. Jag läste mycket om ämnet och
diskuterade med andra som testat sig och vid
påsktid hade jag bestämt mig och lade en
beställning för mig, min sambo och min pappa på
Family Tree DNA. Min pappa var svår att övertala
men till slut accepterade han, och idag är han glad
att han testade sig. Någon vecka senare landade
testkiten från USA i brevlådan och ett par dagar
senare var de på väg tillbaka över Atlanten. Sedan
följde en i mitt tycke väldigt lång väntan. I mitten
av maj fick jag det första resultatet, svaret på mitt
autosomala DNA-test. Jag var lyrisk och väldigt
fascinerad att få träda in i den helt nya värld som
DNA var för mig. Det var mycket att sätta sig in i
men jag fick mycket stöd och hjälp från andra som
DNA-forskat längre och snart förstod jag hur det
fungerade. Tänk att en enkelt DNA-test, där jag
bara skrapade insidan av min kind, kunde ge så
mycket spännande information. Över en natt hade
jag fått ca. 250 nya släktingar som jag inte hade en
aning om!
Under sommaren lyckades jag och en DNAträffperson tack vare utbyte av släktträd bekräfta
kopplingen med hjälp av traditionell
kyrkboksforskning. Ganska snart utkristalliserade
sig ett tydligt Skaraborgsspår bland mina träffar.
Min morfars bror, Svante Brolin, hade forskat i
ca. 40 år och hade på 1980-talet gett ut en
släktmatrikel som jag hade mycket nytta av. Med
hjälp av DNA har jag kunnat bekräfta en del av
Svantes traditionella släktforskning.
I början av oktober fick jag en DNA-träff med
en kvinna i USA som heter Marsha Egan. Vi
beräknades vara ganska nära släkt, tremänning till
femmänning, vilket väckte mitt intresse. Jag
skickade ett mail till henne och fick till svar att
hon inte själv var intresserad av släktforskning utan
att hon blivit övertalad av en kusin. Mitt mod sjönk
lite. Men, i slutet av brevet skriver hon att hennes
pappa hette Brolin i efternamn! Tack vare den
ledtråden och brolinfamiljen.se kunde jag snabbt
hitta vår gemensamma koppling. Hennes anfader

är Sven-Fredrik Brolin som är bror till min morfars
far Herman Brolin. Testföretagets beräknade
släktskapsavstånd mellan oss stämde exakt, Marsha
och jag är fyrmänningar.
I år fick jag träff på en annan Brolinare, Nicolas
Persson. Han reagerade naturligtvis på mitt
efternamn och konstaterade snabbt vår koppling.
Vem vet, kanske finns det fler Brolinare i min
träfflista som bara väntar på att upptäckas!
Nu har jag DNA-släktforskat i mer än ett år och
känner mig lite varmare i kläderna. Det är
fortfarande väldigt roligt och spännande, som att
försöka lösa ett spännande gigantiskt pussel. Jag
har fått kontakt med många andra som även de
forskar med DNA och träffat flera av dem.
Tillsammans med tre andra inbitna, som jag alla
är släkt med men som vi ännu inte rett ut hur, har vi
startat ett helt eget projekt hos Family Tree DNA.
Projektet heter Västergötland och här samlar vi
information om andra testade för att tillsammans
försöka reda ut våra gemensamma kopplingar. Vi
har även fått ett annat projekt godkänt som ska
fokusera på släkten Mascoll som jag via
Brolinsidan är släkt med. Det ska bli väldigt
spännande att se vad detta DNA-projekt kan ge
och om vi kan bekräfta och/eller hitta nya kopplingar till den stora utredning som Christina
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Högmark Bergman tidigare gjort och gett ut böcker
om. Förhoppningsvis kan jag berätta mer om detta
vid ett senare tillfälle.
Ett autosomalt DNA-test kan testas på alla
släktlinjer och sträcker sig ungefär sex generationer
bakåt. Hos det vanligaste företaget, Family Tree
DNA, kostar det idag bara 99 dollar. Det är inget
abonnemang som man betalar för varje år utan en
engångskostnad. Ditt resultat sparas och varje
månad tillkommer det nya som har testat sig utan
att du behöver betala för detta. Ditt fysiska DNAprov kan förvaras hos företaget i Houston i 25 år
utan extra kostnad och du kan därför beställa nya
tester utan att skicka in ett nytt prov. Så om du
testar en person idag som sedan avlider kan du
fortsätta testa på den personen när det tillkommer
nya tester. Detta förutsatt att du har personens
tillåtelse förstås.
DNA-testning i släktforskningssyfte är fortfarande i sin linda och har bara funnits några
enstaka år. Testerna som tillhandahålls blir mer
och mer avancerade medan priserna har sjunkit
väldigt. Och utvecklingen fortsätter hela tiden. I
Sverige har grovt uppskattat 10 000 personer testat
sig fram tills idag men den här siffran stiger för
varje månad. Om du testar dig idag kommer du
troligen att få runt 300 matchningar på ”DNAkusiner” som man kallar de släktingar som man
får träff på.
Med andra DNA-test än det autosomala kan man
även få veta sitt djupa ursprung. Sådana DNA-test
kan se hundratusentals år tillbaka i tiden. långt innan
kyrkböckerna och istiden och tillbaka till den tid
då den första människan tros ha vandrat på jorden.
Svindlar tanken? Det gjorde den i alla fall för mig
första gången jag hörde talas om det. Jag tyckte att
det kändes alldeles för otroligt och för mycket
science fiction för att kunna stämma, men det gör
det. Det har på senare tid getts ut en hel del
information om detta djupa ursprung och hur det
fungerar. Tack vare att många av oss som DNAtestar oss delar med oss av vår testning kan vi få
ledtrådar till släktled och släktingar som aldrig hört
talas om DNA. En manlig ättling till Bengt Bom,
Erik Brolins far, har DNA-testat sig och tack vare
att han gjort en sådant djupt test på manssidan vet
vi vilken haplogrupp Erik Brolin hade och hur hans
djupa ursprung ner till den första människan på
jorden ser ut. Svindlar tanken fortfarande; det gör
den i alla fall för mig.

Det finns väldigt mycket att säga om DNA i
släktforskningssyfte så det här får bli en liten
aptitretare. Om ni är intresserade, vilket jag förstås
hoppas att ni är, får ni här nedan lite tips på böcker
och andra sidor. Ni får även gärna kontakta mig
direkt och ni vill veta mer.
Jag hoppas att flera av oss vill testa oss och
bekräfta släktskap alternativt rätta en felaktig
kyrkobokshistorik med ny teknik. Dåtid kan möta
nutid och bli till framtid. Vem vet, nästa år kanske
vi kan starta ett eget Brolinprojekt med fokus på
DNA-släktforskning.

ssgg.se (Svenska Sällskapet för Genetisk
Genealogi)
”Släktforska med DNA” av Peter Sjölund
(rotterbokhandeln.se)
”Min europeiska familj – de senaste 54 000
åren” av Karin Bojs (bokus.com)
www.familytreedna.com (det främsta DNAtestföretaget för släktforskning)
DNA-anor (Facebookgrupp)
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Släktforskning på distans från Västerås
Text av Nicolas Persson
I denna artikel kommer jag främst att beröra mina
svenska rötter. Detta pga av att det har mer med
familjen Brolin att göra samt att det har varit
svårare att finna information om min mors Tyska
rötter som bodde på platser som idag tillhör Polen
och har döpts om med Polskan namn.
Jag fick en förfrågan av Brolinstyrelsen hur mitt
släktforskarintresse startade. Detta fick mig
verkligen att stanna upp och tänka efter. Det känns
som jag hållit på med släktforskning i 3-4 år men
när jag går igenom mina gamla mail finner jag bland
annat att min första kontakt med Tage Brolin togs i
september 2009. Oj vad tiden går och vad mycket
jag lärt mig sedan dess.
I unga år (tills jag fyllde 48) hade jag inget större
intresse för familjens bakgrund och ursprung. Jag
levde i nuet och livet rullade på. Jag har familj
med två pojkar. Via mitt arbete har familjen bott
utomlands i 10,5 år i olika perioder. När familjen
bodde i Sverige var jag nog en typisk curling
förälder där jag bl.a. ställde upp som fotbollstränare
för ena sonen och som lagförälder för den andra
sonen. När tränare- och lagföräldrar rollen togs
över av fotbollsklubben, tror jag att jag fick en
lucka i kalendern och mitt släktforskarintresse
började.
En av mina första släktforskarfrågor var vem som
var far till efternamnet Persson. Dessutom fanns
en skröna som jag hört från min far och på
släktträffar att vi var släktingar till Kung Hårfager
från Norge. En ganska komisk skröna då vi män i
Perssonsläkten har blivit begåvade med lite hår
på huvudet.
Min pappa Tage Persson (son till Edith Brolin
och barnbarn till Johan & Amanda Brolin) hade
ett handritat släktträd som innehöll hans närmaste
släkt på de som levde på 1900-talet.
Detta träd hade jag som grund för att bygga upp
ett släktträd på MyHeritage. I detta program kan
man lägga in personuppgifter, bilder, skriva ut
släkttträd, dela information med familjemedlemmar. En annan bra funktion är ”smart matches”.
Programmet känner av via internet om det finns
andra släktforskare som har samma namn på en
person och att födelsedata och dödsdata stämmer.
Genom denna funktion får man kontakt med andra
släktforskare/släktingar och kan dela på

information. På detta
sätt har jag fått
kontakt med personer
i Sverige, USA,
Tyskland, Norge,
Australien och många
andra länder.
Nu frågar ni mig
om jag fann vad jag
letade efter? Ja,
genom mitt släktforskande har jag funnit ut att det
är Pehr Andreasson, född i Ryda 1825 och död i
Naum 1881, som är orsaken till mitt efternamn
(så egentligen borde mitt efternamn vara Pehrsson
med ”h”). Jag har också fått bekräftat att Kung
Hårfager och 10 andra Norska kungar är direkta
förfäder till mig. Det var dessutom Pehr Andreasson
som gifte in sig med den kungliga ådran.
Dessa uppgifter känns idag som mindre viktiga.
Idag gläds jag mer åt när jag finner porträtt på en
förfader eller när en liten personlig historia
kommer till dager trots att mer än 100 år gått sedan
händelsen skedde. När jag släktforskar tillbaka i
tiden grips jag också av människoöden som min
generation i Sverige är förskonad från. Ta min farfar
som exempel, han hade 6 syskon som inte upplevde
vuxen ålder. Min generation har levt upp i fred,
med antibiotika/vaccin och är därmed än så länge
förskonade från för tidig död. Kunskapen om vad
ens förfäder upplevt gör att man blir ödmjuk när
man får fram nya uppgifter. Det känns som en ära
att väcka liv i glömda namn och bilder. Det som
andra byggt upp för oss, borde inte glömmas bort
utan bör lyftas fram och hedras.
Mitt släktforskande har också lärt mig nya
sockennamn då jag funnit att mina förfäder inte bara
härstammar från Främmestad/Malma/Naum utan
också från Ryda, Tengene, Lagmansered; Södra
Kedum, Stora Mellby, Sparlösa, Levene etc. För
6 år sedan var detta namn jag aldrig hört talas om
förut. Nu har jag besökt några av dessa platser och
finner bl.a att kyrkorna är otroligt vackra.
Fantastiskt att de är i utmärkt skick då de är en del
av vår historia och de bör bevaras vidare till kommande generationer.
För att kunna släktforska har jag använt
släktforskardatorer som finns på Västerås bibliotek
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och införskaffat lokala sockenböcker . Via internet
har jag funnit mycket information på anbytarforum
(aforum.genealogi.se) där bland annat Marita
Persson har många inlägg som har varit användbara
för mig.
Andra viktiga hemsidor som varit behjälpliga i
mitt släktorskande är Brolinfamiljens hemsida,
familysearch.org, gravar.se, familjesidan.se,
västergötlands bildmuseum, facebook (Svenskt
porträttarkiv, porträttfynd, kyrkor och kyrkogårdar
i gamla Skaraborgs län, My ancestors are from
Västergötland).
På senare tid har jag också kommit i kontakt
med släktforskning via DNA-teknik. Väldigt
spännande sätt att släktforska och som ger en
dimension till i släktforskandet då det bekräftar
”pappersforskningen” och kan användas när

kyrkböckerna inte räcker till. Idag har jag över 350
matchningar med olika DNA kusiner. De flesta
kommer från Sverige, Storbritannien, Norge och
USA.
Just nu har jag ett litet projekt där jag söker en
okänd far till min farmors mormor. Jag hoppas
DNA-tekniken kan ringa in och styrka en misstänkt
far.
Jag har även låtit min fru (född i Peru) topsa sig
och där söker jag DNA-kopplingar till Spanien då
många Spanjorer som reste över på 1500-1700
talet stannade kvar i Syd-Amerika.
Tror mig funnit en eventuell DNA koppling på
en person som kommer från norra Spanien. För att
bekräfta om det är en direkt förfader till min fru
krävs lite mer efterforskning både i Spanien och
Peru eller några till DNA matchningar.

Exempel på DNA matchningar
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Exempel på släktträd utskrivet från min mitt släktforskaprogram

Geografisk karta som visar mitt genetiska ursprung
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Kusinträff den 14 april 1984 på Sjölunda, Lidköping. En del saknas av kusinerna.
Övre raden; Mary Ljunggren (Cd 6.3), Siv Axelsson (Cd 6.4), Gunborg Johansson (Cd 4.2),
Inger Kulin (Cd 5.4), Ing-Britt Pettersson (Cd 5.2), Gudrun Karlsson (Cd 4.1), Gunnel Pettersson (Cd 5.3).
Mellan raden; Hasse Brolin (Cd 8.2), Lennart Brolin (Cd 8.1), Sigvard Persson (Cd 6.1),
Rune Persson (Cd 6.2), Bo Persson (Cd 6.6), Berit Andersson (Cd 5.5), Irene Brolin (Cd 10.1),
Gunvor Karlsson (Cd 13.3).
Nedre raden; Rolf-Harry Andersson (Cd 14.1), Åke Benneteg (Cd 13.2), Stig Brolin (Cd 5.1),
Jan-Sture Brolin (Cd 5.6), Roland Brolin (Cd 10.2), Tore Brolin (Cd 10.4), Henry Brolin (Cd 10.3).

Kusinernas
mor- och farföräldrar
Amanda Karlsdotter
1874-1945
och
Johan Brolin
1866-1943
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Förändringar i Brolins släktkrönika efter förra Brolinbladet 2014.
Uppgifter om dem som avlidit.
Cd.1 Christina Brolin f 10/10 1928 Kvänum – d 19/3 2015 Vara - Hon var gift med Hjalmar Brolin
f 15/1 1896 Malma
Cd.12 Irene Sönnerfalk-Brolin f 10/9 1923 Drammen, Norge - d 7/2 2015 Trollhättan – Hon var gift
med Herman Brolin f 26/11 1911 Malma
Cd.14 Lilly Andersson f Brolin 4/7 1915 Malma - d 6/3 2015 Nossebro – Hon var gift med Gunnar
Andersson f 28/11 1909 Barne-Åsaka
Fd.7.1 Karl-Erik Johansson f 30/3 1933 Längnum – d 20/12 2014 Grästorp – Han var gift med Ingrid
f Hermansson 24/5 1936 Malma
Fd.12 Gösta Brolin f 24/2 1921 Malma – d 13/4 2015 Nossebro
Gi.3 Anna Brolin f Kjellén 23/2 1919 Lavad – d 18/6 2015 Nossebro. Hon var gift med Evert Brolin
f 5/5 1921 Angered
Uppgifter om födda.
Cb.2.3.1.1.1 / Cd.4.1.1.1.1 Milly* Marianne Phister Engström f 2/9 2015 Solna – Dotter till Joakim
Engström f 16/6 1983 Tengene
Fd.7.6.1.4 Vilda* Esmeralda Hermansson f 7/8 2014 Håle, Grästorp - Dotter till Leif Hermansson
f 11/4 1971 Grästorp
Fd.7.7.3.2 Rasmus Möllås f 9/8 2014 Habo - Son till Erik Möllås f 29/4 1980 Grästorp
Fd.8.2.1 Alvin* Olofv Jonas Olgemar f 31/7 2015 Göteborg. Dotter till Linnéa Olgemar f 5/10 1985
Vargön
Fd.11.1.2.1 Ivar Björsne f 1/4 2013 Göteborg - Son till Andreas Björsne f 30/9 1984 Skara
Fd.11.1.2.2 Sally Björsne f 20/7 2015 Göteborg – Dotter till Andreas Björsne f 30/9 1984 Skara
Uppgifter om giftermål och sambo.
Cb.2.3.1.1 / Cd.4.1.1.1Joakim Engström f Pettersson 16/6 1983 Tengene gift 23/8 2014 med Louise
Engström f Lindgren 13/10 1981 Skellefteå
Fd.7.9.3. Anna Helgosson f 20/11 1984 Malma gift 30/8 2014 med Gi.3.4.1 Andreas Helgosson
f Brolin 8/9 1984 Malma
Fd.8.1.1.2 Emma Alander f 11/4 1993 Åtvidaberg gift 17/10 2015 med Simon Alander
f Holmström 1/9 1989 Finspång
Fd.11.1.2 Andreas Björsne f Brolin 30/9 1984 Skara gift med Anna-Karin Björsne f 12/3 1983
Uppsala
Fd.6.1.1 Maria Brolin f 14/12 1968 Trollhättan sambo med Bengt-Ove Schultz f 27/12 1965
Göteborg.

Ingången till Malma gamla kyrkogård.
Foto: Tage Brolin 2010
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Bilder från årsmötet
30 maj 2015
Foto: Marianne Pettersson
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