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Vad krävs för att kallas vallonättling? 

Jag har blivit vallonättling. Och inte nog med – dubbelvallonättling. Men vad krävs för att kallas 
vallonättling? 

Klas Godet (Goude) och Katarina Herou gifte sig omkring 1655 i Horndals bruk, By socken i Dalarna, strax 
norr om Dalälven. I början på 1650-talet flyttade släktena Godet och Herou till Horndals bruk där Isaac 
Koch (adlad Cronström 1667) köpte masugnar och stångjärnshammare från bergsmännen för att 
modernisera järnbruket.  Klas föräldrar var båda valloner, Katarinas far var vallon men hennes mor hade 
det svenska namnet Elin Nilsdotter. 

Klas Godet och Katarina Herou stannade i Horndals bruk livet ut. I intervallet 1655 till 1676 föddes 10 
barn och barn nr 2 Helena Godet Klasdotter född 1658 är min ana. Hon gifte sig 1678 med Anders 
Olofsson roterad som soldat 136 Svan. Han försvann förmodligen i kriget mot Ryssland någon gång efter 
1700. 

Helena och Anders fick sju barn. Barn nr 2 Olof Andersson, roterad som soldat 131 Stadig, gifte sig 1710 
med Anna Andersdotter. De bodde på gården Born där de får två barn. Det tredje barnet, född 1717 i 
Smedsbo varifrån Anna kom, dog 1718. 

1718 försvann också Olof Stadig i Karl XII:s krig mot Norge där Västmanlands regemente råkade illa ut vid 
Fredrikstens fästning. Anna flyttade med sina två barn till gården Färjan där hon gifte om sig 1723. 
Omkring 1739 flyttade Sonen Anders Olsson till Nystrand i Sala. 1741 fick han jobb i Sala hytta, noterades 
på Hyttbacken, kallades Anders Borlund och gifte sig med Margareta Andersdotter från Silvbergs socken. 
1742 flyttade mor Anna till sonen sedan hennes andre man dött 1738. 

Anders Borlund och Margareta Andersdotter fick 5 barn. De två yngsta barnen dog i späd ålder. Barn nr 3 
och 4 dog tillsammans med far Anders i kopporna 1751. Kvar i familjen fanns farmor Anna 69 år, mor 
Margareta 46 år och yngste sonen Olof 1 år. Min sköra länk till vallonättlingarna hängde på att ettårige 

Olof överlevde och fick barn. 

Nu följer generationerna från Sala silververk, dvs hyttan och gruvan. Olof Borlund gifte sig 1777 med 
soldatdottern Kristina Ersdotter. Deras son hyttarbetaren Anders Borlund gifte sig 1811 med 
hyttarbetardottern Katarina Kihlström. Deras son hyttarbetaren Jan Olof Borlund gifte sig 1847 med 
pigan Beata Bengtsdotter. Deras dotter hyttarbetardottern Maria Borlund gifte sig 1872 med Carl Gustaf 
Fröberg som arbetade i gruvan 1889-1908. Carl Gustaf hade flera anor från gruvarbetare och smältare 
från Falu koppargruva. 

Här blir järnet i mitt vallonblod från Horndals bruk blandat med silver från Sala silververk och koppar från 
Falu koppargruva. 

Carl Gustaf Fröberg och Maria Borlund fick 10 barn. Barn nr 9, min mormor Berta Fröberg, flyttade 1906 
till Stockholm. Min mamma Maj föddes i Stockholm 1912 och jag föddes i Stockholm 1944. 

Jag har fått mycket hjälp med att tolka svårtydd text i kyrkoböckerna för att koppla ihop släktskapet. En 
utmaning var att spåra flytten från By socken till Sala stad 1739-1741. Många tack till alla som hjälpt mig. 
Min släktforskning med referenser visas på lars.brynielsson.se. 

Lars Brynielsson 
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Löpnummer, generation (jag är proband = 0), Kekule numrering för far och mor. 

Generation 11 – 13 från Vallon 5 


