
Almgren, Hagar Synöve

Hagar Synöve Almgren levde mellan åren 1913-2008. Hagar föddes den 11 juni 
1913 i Vinger församling i Kongsvinger, Norge. Fadern hette Hans Christian 
Digerud, född *25/10 (eller 4/11) 1872 i Kongsvinger, Norge – död 8/11 1952. 
Modern hette Gunhild Mathilda Almgren, född 8 juni 1881 i Årjäng, Sverige – död 
1/11 1968. Modern Gunhild kom som 17 åring till Norge och 1905 bosatte hon 
sig i Kongsvinger tillsammans med mannen Christian Digerud. Gunhild och 
Christian gifte sig 1905 i Paulus Kirke i Oslo.  Christian köpte huset på Nedre 
Digerud 1905. Fadern Christian arbetade som lokförare. Hagar hade fem syskon: 
Georg Kristian Harry född 1/4 1906 död 4/2 1997, Gunvor Eline född 9/2 1908 – 
död 11/3 1995, Sylvia Mathilde född 9/2 1908 – död 17/9 1997, Mary Henriette 
född 17/9 1909 och Eivind Arthur född 13/5 1911. Systrarna Gunvor och Sylvia 
var tvillingar. Efter fadern, Christian Digeruds, död övertog sonen Georg 
fädernesgården 1953. Hagars mor, Gunhild Digerud, bodde sedan kvar på 
övervåningen fram till 1965 då hon flyttade in på ett ålderdomshem.
Hagar var yngsta barnet i en familj på åtta personer. Hon växte upp i en 
gränstrakt i Norge, närmare bestämt landkommunen Vinger och den idylliska 
småstaden Kongsvinger. Stadsgränsen gick så att deras hus låg i Vinger och 
den mycket stora trädgården i Kongsvinger. I sin levnadsbeskrivning skriver 
Hagar: Naturen omkring min hemort är underbart vacker, älven Glåma delar 
staden i två delar, det finns många vackra sjöar, milsvida skogar, kuperad 
terräng för skidåkning och friluftsliv. Jag tycker nu att jag växte upp i paradisiska 
omgivningar. Min far var bondson, vördade sin mor mycket högt, hon var en 
mycket god kvinna. Han älskade sin fädernejord, var en präktig 
kommunalpolitiker, styrelseledamot i en av stadens banker och mycket aktiv 
inom järnvägens lok-personals organisation. Se B:3 i volym F35:1. Mitt hem var 
väl inte så harmoniskt, jag var yngsta barnet, hade mycket gott förhållande till 
föräldrarna. Min mors och systrarnas förhållanden var inte så gott, föräldrarna 
hade stor auktoritet, ekonomiskt jämt bra, villa och stor trädgård i underbara 
omgivelser, i småstad. Se B:5 1986 i volym L22:1. Det var jag som minsta barnet 
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