Efterlysning Nr. 1
Släktforskningsprojekt Avelin/Liljeroos

Ingvar Liljeroos 20210723

Bakgrunden
Jag Ingvar Liljeroos har sedan några år åter börjat forska i vår släkts historia.
Dock inte för att framställa ett komplett släktträd. Endast att på manssidan
teckna alla anfäder så långt tillbaka som möjligt.
Ett tydligt stopp i hittillsvarande efterforskningarna är riktat mot slutet av 1650 talet där spåren upphör på grund av att kyrkböcker saknas för en 20 – årsperiod i
Lofta socken i Tjust härad.
I en dokumentation ”Frälsegårdar i Sverige D4”, återfinns uppgifter om gården
Hasselby som i flera dokument utpekas som födelseplats för vår äldste och nu
kände släkting, Olaus Avelin.
Namnet Olaus Avelin är inte det namn Olaus/Olof hade när han föddes och växte
upp. När han lämnade Hasselby tog han sig namnet Avelin enligt Uppsala
universitet. Östgötars minne nr 1065 anges Olaus Avelinus ha börjat studera
sept. 1679. Men dessa avbröts, oklart när. Endast noterat med ”avsked”.
Jag söker nu hjälp om vad Olaus familj hade för namn. Var familjen knuten till
gården Hasselby gård eller finns uppgifter om alternativ.
Olaus fick två högt värderade tjänster i Avesta, Dels som postmästare, dels som
Kronovägare. Fick han hjälp från sin familj i Hasselby?
Föddes under slutet av 1650 talet som är bland annat klarlagt i en skrift kallad
”Avelinätten”. Runeberg 169. Han dog 1727 i Avesta. Jag har följt upp Olaus
och hans ättlingar. Under 1800 talet i Bergslagen ändrades namnet till Liljeros,
där släkten återfunnits till och från och med inslag av präster.
Jag söker konkret hjälp med att finna en yngling vid namn Olaus och härkomst
Hasselby visserligen kopplat till Östergötland.
Tacksam för alla tips.
Ingvar Liljeroos tillfällig adress Kyrkbåtsvägen 10 73791 Fagersta.
Tel 070 392 4711
i.m.liljeroos@hotmail.com

Efterlysning Nr. 2
Min farfars farmors farfars far och mor var Franciscus Westerdal och Catharina Mett.
Franciscus var kyrkoherde i Gladhammar och Västrum på 1700-talet och bodde i Västrum.
Jag har läst- och även transkriberat - hans griftetal (likpredikan) från 1749. Jag har också tittat
lite på bouppteckningen bland annat Deras äldste son, Johan, är min anfader.
Är det någon som släktforskar på Westerdal och Mett (från Kalmar) bakåt i tiden.
Eller som vet mer om hur deras tillvaro var?

Therese Malmeström
therese.malmestrom@gmail.com

