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Det finns många som släktforskar men alla skriver inte en bok. Det har Claes-Göran Bergstrand, 70,
gjort och på torsdag presenterar han ”Vikarbygården – Mina Fäders Arv”, på just den gården.
– Det har varit en oerhört spännande resa för mig, säger han.
Boken har sin grund i Claes-Göran Bergstrands farföräldrar Olof och Brita Bergstrand, som han följt bakåt i
tiden ända till år 1570.
Hans farföräldrar bodde på Bergstrandgården i ”Lill Öja”, som några fastigheter mellan Vikarbyn och Öja
kallas.
Just den gården utgör Vikarbygården, som sedan 1958 är Dalabaptisternas gård.
Claes-Göran Bergstrand bosatt i Hässelby har själv ett förflutet som baptistpastor och han var under en tid på
1990-talet verksam i Korskyrkan i Borlänge.
Han kan dessutom stolt-sera med att han ärden ende baptistpastorn i dag som hållit möten i samtliga Sveriges
landskap.
Släktforskningen började han med efter pensioneringen 2006.
– Hade inte en tanke på det tidigare. Fanns varken tid eller intresse, säger han och erinrar sig samtidigt att
han minsann gjorde en släkttavla om sin hustrus släkt inför hennes 50-års dag.
Fast det var en begravning av en kusin till hans mamma, som tände intresset för släktforskning.
– Efteråt tänkte jag att jag vet ju nästan ingenting om de som var mina förfäder.
Han gick en kurs i släktforskning och sen dess har det blivit otaliga timmar framför datorn och i olika arkiv.
Hur kom tankarna på en bok om släkten?
– Vi hade en minneshögtid på Vikarbygården 2009 och efteråt tänkte jag på att dokumentera gården på ett
bättre sätt.
– Här tillbringade jag mina barndoms somrar men gården är ju också en plats för en allmänhet med camping
och gudstjänster, säger Claes-Göran Bergstrand, som med sin hustru Ulla den här veckan är värdpar på
Vikarbygården.
Utöver att han i boken berättar om gården handlar den även om Vikarbyn, släktens familjer, baptistväckelsen
i bygden och en hel del annat.
Någonting särskilt som slog dig?
– Att jag har de första dalmålarna i släkten, Målar Erik Eliasson och Tägt Elias Eliasson, tog tag i mig.
– Och soldaten Erik Tång från Västbjörka, som var med om ”Den stora daldansen” 1743 då över hundra
människor sköts ihjäl i en massaker i Stockholm. Han var en av de som överlevde och kom tillbaka till
Rättvik och Tånggården i Sjurberg.
Claes-Göran Bergstrand fick sin bok klar i april i år. Han räknar inte med att den har nåt stort allmänt intresse
fast hoppas förstås att den kan inspirera andra.
Till exempel på torsdag kväll då det blir ”En kulturkväll kring släktforskning i Rättviksbygden” på
Vikarbygården då även hembygdsforskarna Bengt Norberg från Västbjörka och Rolf Lindgren från
Röjeråsen deltar tillsammans med några ur gruppen Ôj Pojkar.
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