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En dold gravsten

När jag var på Gotland och höll ett
föredrag om mina undersökningar
om Hepatica (blåsippor) berättade
jag i förbigående om Gustaf Billbergs
verksamhet i Visby, och om att han var
son till Lovisa Maria Hjelm, som även
är min stammoder, och att Billberg, på
Linné-lärjungen Karl Peter Thunbergs

förslag, fick ge namn åt växtsläktet
Billbergia (Bromeliáceae, dit bl a
ananas hör).
Det var i samband med att jag
berättade att jag hade fått en Daphnehybrid uppkallad efter mig. Daphne
schlyteri med fancy-namnet Lovisa
Maria, är nu registrerad i engelsk
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botanisk litteratur (Daphne = tibast
på svenska), som en av åhörarna
reste sig upp och frågade om han fick
berätta en märklig historia som hade
anknytning till Billberg. Jag blev
mycket intresserad. Han berättade
om Billbergs första hustru som dog
mycket ung och blev begravd i Visby.
På kyrkogården planterades då två
bokar på vardera sidan om gravstenen.
Åren gick och bokarna växte sig allt
närmare och omslöt efter hand den ljusa
stenen mer och mer. Man var tvungen
att sträcka på sig för att kunna få en
skymt av den nästan helt gömda stenen.
När träden av åldersskäl inte längre
kunde behållas togs de ner och stenen
blev åter synlig. Den står nu väster om
domkyrkan, helt fri utan vare sig träd
eller buskar intill. Denna överraskande
uppgift fick jag sedan bekräftad när den
intresserade åhöraren skickade mig en
avskrift från Dendrologiska Sällskapets
15:e sammankomst i Visby 1934.
En Nils Sylvén skrev bl.a. följande
passus:
”Den domkyrkan närmast omgivande kyrkogården erbjuder en hel
del av dendrologiskt intresse. Tvenne
ståtliga bokar av dendrologiske
läromästaren, professor Rutger
Sernander kallade ”gravstensbokarna”
stå väster om kyrkan planterade en på
vardera sidan om en i desamma numera
vid stambasernas sammanväxning
fullständigt inväxt gravsten, synlig
ovanför de båda trädens sammansmälta
rotkonsoler. Enligt P. A. Säve skola
träden ha planterats omkring 1800;
vid omkring 130 års ålder nå de nu
2

resp 181 cm (det norra trädet) och 268
cm (det södra) i samomkrets 1,5 m ö. m.
Bokarna sätta vanligen rikt med ollon,
men grobara sådana komma varken
här eller annorstädes på Gotland annat
än rent undantagsvis till utveckling.
Orsaken härtill anses vara de kalla
vårarna, på vilkas konto man väl också
får skriva saknande av bok i öns vida
flora.”
Gustaf Billberg (släktboken
s. 5) var landskamrerare i Visby,
entomolog och botaniker, ledamot av
Vetenskapsakademien. Han gifte sig i
Stockholm 1796 med Margareta (Greta)
Fererlius som var född 1775. De kom
till Visby1797, där hans unga hustru
dog 1800 endast 25 år gammal. Det
är hennes gravsten som var innesluten
i bokarna. Han gifte sig andra gången
1801 i Visby med Helena Maria
Ehinger. Floras Kulle i Humlegården
i Stockholm är uppkallad efter deras
yngsta dotter Flora.
SEVERIN SCHLYTER
Severin Schlyter har i nästan 60 år
verkat som konstnär, vilket inte hindrat
honom från att de senare åren ha haft
botanik och genetiska experiment
som ett extra verksamhetsfält. Det har
resulterat i flera artiklar med botaniskt
innehåll publicerade i Japan, England
och USA. Ett flertal växtsläkten har
varit objekt för hans studier.

Regional släktträff planeras till 14 juni 2003 på Drottningholm

Bästa fränder och Hjelmarevänner
När detta skrives är vi efter en härlig
sommar mitt inne i hösten med alla
sina färger och sitt skiftande väder.
Men tiden går fort, och det är tid att
se framåt och i god tid planera för
kommande aktiviteter. Styrelsen har
efter ingående överläggningar sålunda
beslutat att förlägga nästkommande
allmänna släktmöte till Skåne och
Lund i anslutning till 250-årsjubileet
av vår anmoder Lovisa Maria Hjelms
födelsedag. Hon föddes som bekant
den 11 november 1754 i Karlskrona
och avled 96 år senare i Lund, där hon
gravsattes på Sankt Peters Klosters
kyrkogård. Tidpunkten för vårt
släktmöte har därför fastställts till

veckoslutet 13-14 november år 2004
med samling på fredagsmiddagen
dessförinnan. Platsen blir Åkersbergs
Stiftsgård i Höör ett par mil norr om
Lund med goda kommunikationer till
Lund.
Preliminärt kan vi se fram emot
ett innehållsrikt program innefattande
förutom jubileumshögtidligheter i
anslutning till hennes födelsedag
med besök vid hennes grav, även
presentationer av kultursevärdheter
i Lund mm samt med tanke på
tidpunkten en jubileumsbankett i form
av en traditionell skånsk gåsmiddag.
Vi återkommer givetvis med närmare
information senare, men det kan kanske
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vara klokt att redan nu boka in datum.
Vi har också diskuterat möjligheten
av att anordna regionala släktträffar för
att bättre uppehålla kontakten mellan de
vart tredje år återkommande allmänna
medlemsmötena. Sålunda planeras ett
endagsmöte för Stockholms-regionen
till lördagen den 14 juni 2003 ute på
Drottningholm. Tanken är att vi skulle
träffas till en gemensam lunch på någon
av restaurangerna där för att sedan under
sakkunnig ledning få tillfälle att bese
den unika slottsteatern liksom sedan
även Kina slott och härefter kanske
kunna inta vårt eftermiddagskaffe
i slottsträdgården under gemensam
samvaro. Släktföreningens vice
ordförande Elisabet Hidemark som är
bosatt ute vid Drottningholm förbereder
detta möte.
Samtidigt planeras ett regionalt
möte för södra delen av landet i form

av en utfärd den 11 maj år 2003 i
Skånes bokskogar, som då står i sitt
flor. Vår styrelsemedlem Jan Celander
ordnar med detta möte. Närmare
information om dessa träffar avses
komma i vårnumret av Hjelmaren, men
det kan vara klokt att redan nu notera
tidpunkten i almanckan.
Till slut vill jag än en gång
påminna om möjligheten att bredda vår
förenings medlemsunderlag genom att
animera närstående och släktingar inom
räckhåll, som ännu inte är medlemmar.
Enklast sker detta genom att inbetala
medlemsavgiften som är 200 kr per
treårsperiod på släktföreningens
postgirokonot 10 37 33 – 2.
LARS LINDER
Ordförande

Regional släktträff planeras 11 maj 2003 till den skånska bokskogen
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Den käraste av alla mina drömmar
En nyskriven bok om Gustaf och AnneMarie Lundberg (släktboken s. 63)
Den käraste av alla mina drömmar är
boken om en livslång kärlek. Sedan 17årsåldern hade Gustaf i diktform skrivit
ner sina tankar om den unga kvinnan,
flickan med de bruna ögonen, och
om sin kärlek till henne. Först när de
båda klasskamraterna var 23 år (1924)
fick han äntligen hennes ja och kunde
skänka henne dagboken med dikter.
1927 kunde bröllopet äntligen stå. Vi,
deras döttrar, vill i denna bok berätta
om Anne-Maries och Gustafs saga.
Vi väljer att göra detta det år, 2001,
när de båda skulle ha fyllt 100 år. Vi
vill också berätta om våra föräldrars
bakgrund i det första av bokens tre
avsnitt, ”Släkten komma, släkten gå”,
där brev och fotografier bidrar till en
förkortad släktkrönika. Bokens andra
del bär det namn, som vår far gav åt
sin dagbok: ”Den käraste av alla mina
drömmar”. Den sista och avslutande
delen ”Vad rätt du tänkt, vad du i
kärlek vill”, berättar glimtar ur deras
liv tillsammans, Gustafs professur vid
Chalmers Tekniska Högskola och hans
engagerade livsåskådning, samt AnneMaries tankar om hemmet. Det är vår
förhoppning att boken skall kunna vara
till glädje för många, även utanför vår
familjekrets.
Vi vill gärna ge våra släktingar
möjlighet att ta del av vår bok och
erbjuder er möjligheten att kunna

beställa den. Självkostnadspriset ligger
på 60 kr plus porto. Den kan beställas
via Sigbrit Holmberg, Ravinstigen
11, 621 58 Visby, tel 0498-21 64
82 eller via hennes syster Marianne
Prohászkas förlag PRO CULTURA
pro.cultura@telia.com
SIGBRIT HOLMBERG
Medlemskap i en släktförening
som vår kan kanske stundom
upplevas som enbart ett namn i en
medlemsförteckning, men får en
helt annan och djupare innebörd i
och med att enskilda personer i
släktgemenskapen framträder som
levande personer och presenteras med
sin levnadshistoria.
En sådan möjlighet erbjuds oss
nu genom den nu föreliggande
publikationen i mjukt A4-format,
som jag med stort intresse tagit del av.
Här får man följa utvecklingen av en
kärlekshistoria på den tid då romantik
och svärmeri var en viktig del i en ung
människas utveckling och inte sällan
tar sig uttryck i dagboksskrivande
och poesi. Man gör sig onekligen den
reflexionen att det bara är att beklaga de
ungdomar i vår materialistiska tid, som
ofta hoppar över detta stadium i livet för
att så snabbt som möjligt komma in i
vuxenlivet med alla dess problem och
ofta svåra frågor.
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Boken kan livligt rekommenderas
för den, som önskar lära känna några
sympatiskt tecknade livsöden i vår
släktgemenskap.
Den käraste av alla mina drömmar av
Karin Svensson, Sigbrit Holmberg,
Ingrid Granstam och Marianne
Prohászka. ISBN 91-971660-1-4
LARS LINDER

Släkten Brandell från Uppsala
Margareta Brandell-Forsberg och Per
Forsberg har givit ut denna bok om
släkten Brandell som är intressant för
släktföreningen , då släktkrönikan tar
sin ursprung från paret Georg Brandell
och Frida Franck, som 1921 slogs sig
ner i Uppsala. Som en del i boken
avhandlas den äldre släkten Francks
härkomst på fädernet från smeden
Gottrid Franck som inflyttade från
Tyskland till Karlshamn i början av
1700-talet. Boken kan således ha ett
intresse för ättlingar till Adelheid
Franck och Gustaf Carlson.
Boken är på 188 sidor och finns att köpa
från www.books-on-demand.com eller
per telefon 0498-213360.
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Boken är också intressant hur
framställningssynpunkt. Det är inte
så dyrt även om du bar a vill göra en
liten upplaga. Om du har något eget
alster som du vill publicera, så gäller
det bara att göra en förlaga i datorn,
och sedan får du hjälp med tryckningen.
Startkostnaden för en bok med 100
sidor är ca 1000 kr, och sedan kostar
varje ex 90 kr inkl distribution.
Släkten Brandell från Uppsala av
Margareta Brandell-Forsberg och Per
Forsberg. ISBN 91-631-0586-1.
B ENGT OT S JÖGREN och O LOF
CRONBERG

Agneta Geijer 1950-1972

Det vita rummet

En biografi om konstnären och författaren Agneta Geijer av läkaren och
konstnären Björn Rosendal.
Agneta Geijer föddes 1950 som
dotter till Carl Gustav Geijer och hans
hustru Marianne, född Wallerius, Efter
studentexamen i Karlshamn studerade
hon i målarskola och därefter, 1970-71,
konstvetenskap. Med tanke på hennes
korta levnad nådde hennes konst en nivå
som ”knappast har någon motsvarighet

i svenskt konstliv”. Hon avled i mars
1972, endast 21 år gammal.
Rosendal ger i sin biografi en
finstämd karakteristik av Agnetas
konstnärskap, med ett rikt bildmaterial
över hennes skapande (målningar och
tusch) och exempel på hennes poesi. Han
citerar bl.a. Agnetas egen uppfattning
om avsikten med sin konst: ”Förenkla
för att få det absoluta budskapet i en
form, därmed blir kanske budskapet
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Familjenotiser
Familjenotiserna har ordnats släktgrensvis i den ordning de återfinns i släktboken.
Notiserna är på sätt och vis föreningens ryggrad. Tänk därför på att meddela aktuella
familjehändelser till föreningens arkivarie Olof Cronberg, Södra Järnvägsgatan 21
A, 352 34 Växjö, tel/fax 0470-21763 (epost: olof.cronberg@abc.se). Det går också
bra att fylla i ett formulär på internet (http://www.abc.se/~m2976/hjelm/).
Släktgrenen Billberg
Lindecrantz, CARL-AXEL Lennart (s. 11), † 5/12 2002 i Stockholm.
Släktgrenen Hofverberg
Inga uppgifter har influtit.
"Universums problem", tusch och akvarell av Agneta Geijer 1968
det primära för mig, jag skapar inte
efter skönt för skönts egen skull, utan
tanken är för mig det viktigaste, därmed
inte sagt att jag förnekar det estetiska.”
— Rosendal framhåller att detta uppsåt
är genomgående i hennes målningar.
Varje bild utstrålar ett budskap fyllt av
energi.
Som inledningsvinjett citerar författaren en dikt av Agneta Geijer, som
kanske tydligare än något annat speglar
hennes sköra psyke:
Jag är en skål av glas,
den sämsta kvaliteten,
den med blåsor i,
ni vet
och med grumligt glas,
så därför är jag hemskt ömtålig
ni förstår
så ni får inte röra mig,
förstår ni …
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Avslutningsvis ger Rosendal följande omdöme om Agneta: ”Agneta
Geijer är unik i svensk konsthistoria.
Ingen annan har, såvitt jag vet, helt
på egen hand nått fram till ett moget
konstnärskap före 20 års ålder.
Kanske hon redan då nått kulmen av
sin förmåga. Den brinnande styrkan
falnade under hennes sista kritiska
år. — Hon stupade på sin väg mot det
absoluta.”
Det Vita Rummet – konstnären Agneta
Geijer, av Björn Rosendal. ISBN 91
86489 771.
HANS GEORG LINDGREN

Släktgrenen af Billbergh
Frizell, Hans ERLAND Samuel (s. 74), † 9/1 1998 i Vasa förs. i Göteborg.
Frizell, ANDERS Thure (s. 74), †15/2 2002 i S:t Görans förs. i Stockholm, jordfäst
8/3 i S:t Görans k:a.
Släktgrenen Schönherr
Carlander, Nils CHRISTOPHER (s. 135s), teknisk ingenjör. —Sambo sedan 1997 m.
civilekonom Inger JEANETTE Martinsson, f. 27/1 1976 i Karlshamn, dotter av Leif
och Monika Martinsson. Barn (VIII): Elin LOVISA, f. 1/5 2001 i Ronneby,
Carlander, BERTRAND Jean Marie Thor (s. 139). —G. 21/9 2001 i Frankrike m.
Florence Rose Eliette Toulouse, f. 28/1 1965 i Alés, Frankrike, dotter av Marc
Toulouse och Annie Molines.
Sunnerholm, Siv Ellen MARGARETA (s. 140), † 8/5 2002 i Torsö.
Cramér, JOHAN Carl (s. 150) och ÅSA Maria Liljeqvist. Barn (VIII): EBBA Clara
Fredrika, f. 26/4 1995 i Stockholm.
Cramér, SARA Elisabet (s. 150), civilekonom. —G. 1/7 1995 i Boo kapell, Nacka
m. civilekonom ULF Bjersér, f. 27/1 1958 i Göteborg. Barn (VIII): PETTER Carl
Esaias, f. 16/8 1994 i Stockholm; SOFIA Emelie Matilda, f. 17/6 1997 där.
Hidemark, Eva Ulrika (IKA) (s. 151) och LARS Johan Broström. Barn (VIII): HUGO
William (Hidemark-Boström), f. 31/3 1998 i Stockholm.
Hidemark, Hans JACOB (s. 151) och PÄIVI Heiskanen. Barn (VIII): KARIN Anne,
f. 5/5 2000 i Stockholm.
Thinsz, GABRIELLA (s. 151), fil kand. —G. 27/8 1994 i Skoklosters k:a m. fil mag
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HÅKAN Jansson, f. 28/10 1957 i Stockholm. Barn (VIII): MARION (Thinsz-Jansson),
f. 18/1 1998 i Stockholm; Karl LEONARD (Thinsz-Jansson), f. 16/8 2002 i Älta,
Nacka.
Andréason, CAROLINE Elisabet (s. 151), skådespelare. –Sambo m. skådespelaren JOHAN Thurell. Barn (VIII): HEDDA Beata Sally (Thurell), f. 10/3 2002 i
Göteborg.
Andréason, JESSICA Helena (s. 151s), fil kand. —G. 3/6 1999 i Masthuggskyrkan
i Göteborg m. IT-bibliotekarien Leif KRISTER Olsson (som antagit efternamnet
Andréason), f. 27/11 1968. Barn (VIII): EMELIE Tove Cecilia, f. 21/3 2002 i
Göteborg.
Heumann, JOHAN (s. 188), account manager. —G. 11/8 2001 i Stockholm m.
URSULA Helena Littecke, f. 21/5 1969, sales manager, dotter av BJÖRN och INGA
Christina Littecke. Barn (VII): OLIVIA, f. 19/11 2001 i Stockholm.
Warrol, Ingrid CECILIA (s. 200), civilingenjör. —G. 23/9 2000 i Matteus k:a i
Stockholm m. civilekonom Karl Anders Ersson, f. 28/1 1969 i Boden.
Warrol, CHARLOTTE Elisabeth (s. 200s), fil kand. —G. 4/8 2001 i Brunnby k:a m.
jur. kand., MSc Thomas Olof Dimming, f. 5/9 1972 i Göteborg.
Släktgrenen Carlson
Sundberg, CATHARINA Ulla Charlotte (s. 254), sjuksköterska, f. i Eslöv (rättelse).
—G. 21/8 1993 i Everlövs kyrka m. civilekonom Per Anders THOMAS Persson,
f. 28/4 1966 i Lund, son av NILS-OLOF Persson och EVA Maria Andersson. Barn
(VIII): Per OSCAR Jannes (Sundberg-Persson), f. 7/9 2000 i Södra Sandby.
Celsing, Eva CHRISTINA (s. 255) och HANS Morgan Karlsson. Barn (VIII): ELSA
Agnes Katarina, f. 4/4 1998 i Karlstad.
Holst, NICOLAI Alexander och KARIN Elisabeth f. Høie (s. 282). Barn (VIII): Sofia
Katarina, f. 14/6 1996.
Høie, GUNNAR Kristian (s. 282). —G 2:o 4/8 2001 m. STINE Larsen-Frivoll.
Høie, ASTRID Marie (s. 282). —G. 12/5 2001 m. ARNT Normann Fredheim, f. 12/4
1967. Barn (VIII): Linnea Kristina, f. 28/3 2002.
Gislén, Lars Gunnar MIKAEL (s. 312) och MARIA Lovisa f. Wallström. Barn (VII):
JOSEF Daniel, f. 23/11 2000 i Madras, Indien.
Gislén, Eva Agnes Birgitta (s. 312) har bytt tilltalsnamn till GITTA. Är frånskild
sedan 1995 och har återtagit sitt flicknamn Gislén.
Gislén, Knut MARTIN Jonatan (s. 312) har i samband med vigsel bytt efternamn
till Storme. —G. 1/7 2000 i Dannike m. barnskötare HENRIETTA Elisabeth Storme,
f. 16/2 1970 i Bergsjöns förs. i Göteborg, dotter av förste postiljon BJÖRN Alf
Sture Storme och vårdarinna MAI Gunborg Jervne. Barn (VII): Noah Jonatan,
f. 5/11 2001 i Partille.
10

Släktgrenen Hammar
Hammar, Gösta OLOF (s. 344), †22/11 2001 i bilolycka.
Sandberg, BEATA Johanna (s. 377), fil kand. —G. 17/8 2002 i Ekotemplet,
Hagaparken, Stockholm m. JONAS Nervik, f. 19/3 1970 i Arvika, son av personalman Kjell Ingvar Hultman och undersköterska Aud Jorunn Höibråten.
Sandberg, JONATAN Torkel (s. 377s). —Sambo m. Christina Maria Thomasen, f.
3/7 1967, dotter av Tom IB Thomasen och Ulla Britt Maria Österlund. Barn (VIII):
Tom ELLIOT Torkel, f. 18/7 2002 i Stockholm.
Hesselgren, MIA (s. 378), civilingenjör. —Sambo m. Jan ESBJÖRN Svantesson, f.
21/12 1966 I Huskvarna, son av ingenjör JAN Alvar Svantesson och dessinatör
BERIT Margareta Sjunfors. Barn (VIII): IVAR, f. 10/12 2001 i Stockholm.
Lagheim, Lena ULRIKA (s. 378), polis. —G. 24/5 1997 m. polis och lantbrukare
Nils Karl Olof Gustavsson, f. 26/7 1996 i Jönköping, son av lantbrukare SVENOLOF Gustavsson och BIRGITTA Larsson. Barn (VIII): Hampus Nils Erik, f. 29/7
1998; Linus Karl Wilhelm, f. 20/11 2000.
Lagheim, MÄRIT Helena (s. 378), industridesigner. —G. 1/4 2000 i Göteborg m.
arkitekt Karl HENRIK Edvard Turesson, f. 18/6 1960 i Sundsandvik, Högås (O),
son av slöjdlärare Karl ERIK Turesson och Elna Ingeborg Karlsson. Barn (VIII):
Ragnar Odd, f. 19/11 1999; Sigrid Märta, f. 5/3 2002 i Göteborg.
Lagheim, SARA Malena (s.378s), försäkringstjänsteman. —G. 15/7 2000 m. DANIEL
Palm, son av Bengt och Anna-Lena Palm. Barn(VIII): AGNES, f. 21/10 2002.
Lagheim, ANNA Magdalena (s. 378s), ingenjör. —Sambo m. Sven ERIK Gustav
Fridén, f. 9/4 1976 i Västerås, son av LARS Fridén och ELISABETH Eriksson.
Barn(VIII): Svante Lars Erik, f. 3/7 2002 i Västerås.
Falck, LARS Johan Torsten (s. 381) och GUNILLA Andersson. Barn (VII): Hans
Torsten FREDERIK, f. 26/1 1999 i Kristianstad; Carl JOHAN, f. 20/9 2001 där.
Stevens, CLARE Christine (s. 399). —G. 9/3 2002 i Plettenberg Bay, Western Cape,
Sydafrika m. Phillipus Petrus (”FLIP”) Roode, f. 20/12 1972. Barn (VIII): EMMA
Clare, f. tvilling 17/7 2002; OLIVER John, f. tvilling 17/7 2002.
Pétrasch, AXEL (s.401s) och MAGALIE Morel. Barn(VII): SÖREN, f. 6/11 2001 i
Frankrike.
Släktgrenen Kinberg
Kinberg, EBBA Christina (s. 408), designer. —G. 23/2 2002 i Djursholm m. hjärtläkaren GORDON Eric Pate, f. 5/7 1966 i Dublin, Irland, son av ALEXANDER Roberts
Pate och ELEANOR Marion Findlay.
Wennerfors, Johan Olof (s. 428). —G. 18/8 2001 m. KATJA Seidel, f. 7/8 1970 i
Huddinge, dotter av Manfred och Anita Seidel. Barn (VIII): FRIDA Anna Tindra,
f. 28/9 2000 i Boo (Sth.).
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Claesson, EVALD (s. 444), † 24/9 2001 i Saltsjöbaden, Stockholm.
Jirefalk, MATS Robert och Helén ANN-CHRISTIN f. Olsson (s 467). Barn (VIII):
Robert JONATHAN, f. 8/10 2001 i Ängelholm.
Släktgrenen Schlyter
Holmberg, ÅKE Birger (s. 483). Hans hustru TOINI Liisa Turunen, † 14/7 2002 i
Ystad, jordfäst 25/7 i Ystad sankta Maria.
OLOF CRONBERG

Om du har fått ett inbetalningskort, är det hög tid
att betala medlemsavgift för 2001-2004
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