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Allan Bengtsson 
Född 1925.01.30 i Vilebo, Kättilstad (E) 

Levnadsberättelsen bygger på en ljudinspelning gjord med Allan den 25 mars 
2016, kompletterat med Allans egna skriftliga noteringar från juni samma år.  

Född i Vilebo by i Kättilstad församling 

Jag är född i Vilebo by som bestod av 6 olika 
gårdar. Fram till 1770-talet var gårdarna så kallade 
”Krono Skattehemman” som ägdes av staten. 
Därefter togs ägandet över av Kopparverket i 
Åtvidaberg som i sin tur ägdes av Baroniet 
Adelsvärd.  

Baroniet var beroende av kol och timmer till sin 
gruvbrytning och skrev arrendekontrakt med 
bönderna om att de fick leverera kol från kolmilor 
till gruvorna runt Åtvidaberg.  

Även en del timmer och massaved fick bönderna frakta till gruvorna. De fick 
hjälp av skogsarbetare och kolare, Olsson och Närstedt hette några av dem. 
 

Min far var den tredje 
generationen i vår släkt som som 
fick utföra dessa sysslor på 
gården i Vilebo och han gjorde 
det ända fram till dess att han 
blev sjuk i TBC. Han fick då 
behandling för sin TBC på 
Kolmårdens Sanatorium.  
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Men tyvärr så var båda hans lungor angripna annars kunde man ha gasat bort 
en lunga och på sätt klara sig. Mellan behandlingarna fick han vara hemma men 
när han fick blödningar så fick han åka tillbaka till Sanatoriet. Det var också lite 
riskfyllt för både mor och mig för att vi skulle också kunna bli smittade. En 
sjuksköterska kom till oss och vi fick något som hette Calmette som gjorde att vi 
klarade oss. Den som kom på den medicinen fick också Nobelpris för sin 
upptäckt, den medicinen har har räddat livet på många människor. 

Baroniet var humana mot oss så att vi fick bo gratis och ta ved från skogen så 
att vi kunde klara oss när pappa var sjuk. Mor var en duktig sömmerska och 
sydde kläder till andra i byn och även andra näraliggande byar. 

 

Allan Bengtsson vid sitt 
barndomshem i Vilebo 
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Skogshalls skola 

Det var ganska många ungdomar i Vilebo och skolan vi gick i hette Skogshall. 
Det var endast en fröken som skulle klara av att undervisa alla klasser. Det var 
intagning vartannat år i skolan och hade man tur kom man i rätt år, annars fick 
man vänta ett år på att börja skolan. Fröken i skolan var väldigt noga med att vi 
kunde psalmverser, det var det viktigaste. Vi fick också hjälpa henne att bära 
ved och att städa. Eleverna fick också turas om att elda i en kamin i skolsalen. 
Hon skulle också undervisa oss i slöjd men det blev inte så mycket av det. 
Sedan skulle vi också ha gymnastik men fröken fick ryggskott så vi slapp 
gymnastiken och det blev vi glada för. Mina bästa betyg i skolan var nog i 
Geografi och Historia. Det fanns också lite litteratur så man läste om Robinson 
Kruse och hans spännande äventyr. Det kanske satte sig i generna för det som 
skulle komma längre fram… 

Vi ordnade med vår gymnastik själva istället när vi hoppade från höskullar ner i 
halm eller lekte kurragömma. Ibland ställde vi upp 10 st. kubbar på en väg och 
sedan hade man 5 st. kubbar till så man kunde kasta på dessa och tävlade med 
det. Vi ordnade också övningar på sjön när det var blankis med egentillverkade 
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klubbor med krok på längst ner. Far tillverkade ett par skidor åt mig och som han 
värmde och böjde åt mig men ibland gick böjen tillbaka och då stöp man 
Far var var sjuk i 10 år innan han gick bort. Han var lantbrukare på gården men 
när han blev sjuk så gick marken över till de andra i byn. Jag var 18 år gammal 
när han dog och då blev det också en auktion. Auktionsförrättaren gjorde 
konkurs strax efter auktionen så vi fick inte alls många kronor, det var ett hårt 
öde. 

Mina första arbeten 

Jag fick börja att arbeta tidigt, första jobbet var att gallra betor hos min faster 
och farbror som hade en gård i närheten. Jag fick också barka slipers vid 
Bysjön, de där tunga klumparna som ligger under rälsen på järnväg. Jag fick 
hjälp att lyfta på och vända dem. Min första lön var 12 kr och jag fick behålla 
hälften och mor och far fick den andra hälften. 
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När far hade gått bort fick jag hjälp av mina släktingar Grahn som bodde på 
Douglasvägen i Åtvidaberg. Jag bodde hos dem och de ordnade med en cykel 
så jag kunde cykla till Falla. Jag arbetade där med att gallra betor och 
hästhackning genom att leda en häst i rätt fåra och på så sätt få bort ogräset. 
Jag blev också trampad av den där hästen kommer jag ihåg. Jag kunde ha fått 
bott på gården i Falla men där spelade de kort varje kväll på Drängkammaren så 
jag tyckte att det var bättre att cykla emellan. 

Därefter så började jag att arbeta på Engströms Cykelverkstad. Där fick jag en 
cykel som vi sänkte ner sadeln på för att jag var kort. Det var perfekt för då 
kunde jag cykla hem till mor som bodde kvar i Vilebo efter det att far hade gått 
bort. 

Sedan flyttade vi till 
Malmviken till ett hus som 
hade varit gruvarbetarbostad 
men nu är rivet. Det var tre 
stora hus som var lika stora 
och det bodde sex familjer i 
varje hus.  

Därifrån åkte jag till ÅSSA och arbetade och fräste utdrags-ringar till Mauser 
gevär. Det var 45 000 utdrags-ringar som skulle åtgärdas i två olika moment så 
det blev totalt 90 000 moment. Verkmästaren sade till mig att nu vet jag var jag 
har dig så stå du bara här och gör ditt jobb.  

Sedan fick jag börja att arbeta med provning av smörjapparater som de till 
verkade och fortfarande gör på ÅSSA även om det nu är ett finskt företag som 
övertagit fabriken. Det var mycket snäv tolerans på dessa apparater och om det 
inte stämde så fick man plocka isär apparaten och tvätta den i Trikloretylen, ett 
farlig gift. Arbetet var helt oskyddat och det fanns ingen utsugning så jag blev 
påverkad eller mer eller mindre förgiftad av det arbetet. I samband med det 
skulle jag också mönstra till militärtjänsten men hade då gått ner så mycket i vikt 
att jag fick anstånd i ett år. Då hade jag också slutat att arbeta på ÅSSA och 
börjat på Engströms cykelverkstad igen. Det var Doktor Brundin i Åtvidaberg 
som avrådde mig från att återgå till arbetet på Åssa. 
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Miltärtjänstgöringen 

Året efter så hade jag gått upp lite i vikt igen och kom in som malaj på Lv2. Jag 
fick börja i köket med det var inte särskilt roligt. Jag fick bl.a. stycka en ko ihop 
med en annan kille och bära fram Kronans pansarbröd och servera. Jag kände 
några där sedan tidigare eftersom jag hade börjat med orientering i ÅIF.  

De hjälpe mig och ordnade som att jag kom över 
som signalist istället vilket var mycket roligare. Vi 
hade en skolchef som hette Tillberg som jag kände 
tidigare. Han körde motorcykel och hade en kille i 
sidovagnen bredvid som kallades för burkslav. Han 
tävlings körde i backen från Kvarntorp upp mot 
Vilebo by i den riktigt branta och krokiga backen. Vi 
blev riktigt bra vänner eftersom han visste att jag 
kom ifrån Vilebo. Sedan var ute ibland ute på 
manöver, bl. a. uppe i Södermanland.  

En natt var det en kille som satt brandvakt men som  inte var så varsam utan det 
slog eld i tältet och det brann upp helt och hållet. Vi andra var ute på övning men 
han klarade sig själv som tur var, men det var ett äventyr.  

Vid första repmötet 1966 hade jag Björn Ulveus i överslafen på regementet. Men 
han var inte närvarande många nätter, andra musik evenemang kallade. 

Efter ett år i lumpen så kom jag tillbaka till Åtvidaberg och började arbeta på en 
elfirma som hette Lidbecks Elektriska. Det var ett av totalt fem olika yrken som 
jag har provat på. Jag hade tre arbetskamrater som rökte som borstbindare och 
de avled senare alla tre i lungcancer. Sedan gick jag över till en annan elfirma 
som hette Sigfrid Anderssons Elektriska. Då fick jag jobb både i Åtvidaberg och 
Linköping. Jag var med och jobbade med det elektriska när man byggde upp 
Universitetssjukhuset i Linköping. Sedan jobbade i Åtvidaberg på Östergården, 
installation av elektricitet på Ålderdomshemmets fyra olika huskroppar. Då kunde 
man inte ana att man senare skulle bli Vaktmästare där. 
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Cykelsemestrar och utflykter med kompisar åren 1945-1951  

1945 cykelutflykt från Åtvidaberg till Söderköping. Nästa utflykt till till Gamleby 
och Garpedansberget med utsikt över bygden, där åt vi också vår matsäck. En 
tredje utflykt till till Gränna på tandemcykel. 

1946 startade vi i Åtvidaberg och cyklade mot Ödeshög vidare till Gränna. Från 
Gränna tog vi båten till Visingsö och därifrån båt vidare till Jönköping. Vi 
stannade i i Jönköping i tre dagar och övernattade i ett rum vid Munksjön i tre 
dagar. Vi tittade på en fotbollsmatch, en bekant till min resekompis var med och 
spelade i laget som vann sin kvalmatch. Vid hemfärden i en backe före Ödeshög 
gick en pedalaxel av och vi fick övernatta under tiden cykeln lagades. Det blev 
även dansbesök till Bestorp och Brokind och dåd övernattade vi i medförda 
sovsäckar under en stor gran. På hemvägen dagen efter så blev vi skrämda av 
en Älgko som hade en liten kalv. Det dröjde en timme innan vi vågade att 
fortsätta hemfärden. Det var Ingemar Lindholm och Inge Franzén som var med 
då. 

En annan utflykt 1946 startade i Åtvidaberg och därifrån cyklade vi först till 
Valdemarsvik. Därifrån åkte vi båt till Södertälje kanal in i Mälaren och fram till 
Stadshuskajen i Stockholm. Därifrån cyklade vi till Skuruparken där vi campade i 
en vecka. Därifrån gjorde vi utflykter både med cykel in till Stockholm och med 
båt ut i skärgården. När en vecka hade gått så cyklade vi hela vägen hem till 
Åtvidaberg genom ett fagert Södermanland med en övernattning vid 
Norrköpings norra infart. 

1947 tog vi tåget till Göteborg och fortsatte med färjan till Fredrikshamn. Sedan 
cyklade vi igenom hela Danmark vilket tog ungefär en vecka. Vi bodde antingen 
på Bondgårdar eller i tält. Från Danmark tog vi färjan till Malmö och bodde hos 
min kompis Johan Bondessons föräldrar utanför Malmö. Därefter tog vi tåget 
tillbaka till Åtvidaberg 

1949 åkte jag, Elof Jansson och Alf Blick till först Värmland med första 
övernattning vid Frödingestenen sedan vidare till Karlstad. Gudbrandsdalen, 
läger vid Odda Nordsjökusten. Därefter Oslo och Holmenkollen. Hemresa via 
Fredrikshiold, Trollhättan, Jönköping och hem till Åtvidaberg. 

1951 cyklade vi från Åtvidaberg till Linköping. Därifrån tog vi Nattåget via 
Stockholm till Långsele. Från Långsele vidare med tåg till Kiruna och Björkliden 
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med en dags stopp på varje plats. Sista utflykten var till Narvik där vi åkte skidor. 
Resan tillbaka från Norrland tog två dagar. 

Allan träffar Eivor 

Vi var ett gäng som höll till i Nynäs vid sjön Glan mitt emot Malmviken. Vi 
ordnade bl.a promenader ner till Gärdsrums kyrka på juldagsmorgonen under 5 
års tid. Vi startade på Bruksgatan i Åtvidaberg. Vi promenerade två år när det var 
barmark och åkte med häst och släde de andra åren. Vi tände facklor när det var 
1 km kvar till kyrkan och släckte dem är vi kommit fram. Det var en dam som var 
med och sjöng i kören i kyrkan. Vi hade träffats någon tidigare när vi var hos 
tandläkaren samtidigt. Jag fattade lite tycke för henne och hon bodde i Sjövik 
hade jag fått reda på. Jag hade skaffat mig en Motorcykel en 125 cc så det blev 
lite besök där nere i Sjövik. Hon hette Eivor Karlsson. Hon kom också upp och 
besökte mamma och mig i Malmviken. Vi bodde väldigt enkelt med ett rum och 
kokskåp. 

Eivor började att arbeta på Gärdsrums ålderdomshem, men sökte snart en kurs i 
Hemkunskap på Gamleby Folkhögskola. Det var en lärorik kurs och Eivor fick 
också många goda kamrater där. Jag skulle också söka en Allmän kurs men 
blev övertalad att inte göra det. Vi hade mycket jobb på Industriernas 
Elavdelning. Det gick bra för FACIT med utbyggnad av bland annat storrums 
kontor i flera våningsplan. I de lokalerna finns numera Hälsofabriken där man kan 
träna gratis om man är över 90 år. Där finns nu tre avdelningar med ett 30-tal 
apparater för egen träning och härlig bastu och dusch efter. Ulla Bohlin säger att 
två dagar i veckan bör du träna. 

Eivor och hennes kamrater fick en resa till Gotland samtidigt som det var 
Riksläger för Frisksport. En kamrat och jag beställde en resa dit. Det blev en 
härlig resa med rundtur på norra Gotland upp mot Fårö samt tältläger norr om 
Visby. Under veckan ägnade vi oss åt bl.a föreläsningar och mångkamp. Där 
längdhoppet avgjordes så hittades benrester i sanden. Det blev en arkeologisk 
utgrävning som vi fick följa. Det var en gravplats som hittades vilket också fick till 
följd att våra övningar fick flyttas. En spännande resa!                 
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Vigsel den 22 maj 1954 

När Eivor och jag skulle gifta oss så hade svärfar och svärmor flyttat till Bodsgård 
den gård som ligger nära kyrkan i Gärdserum. De stod också för bröllopet och 
bröllopsmiddagen. Det kom också mycket telegram som kyrkoherden läste upp 
för oss. Eivor var med i kyrkokören och före   det Melodiflickorna och hon kunde 
också spela på olika instrument. 

När svärfar och svärmor skulle flytta från Sjövik till Bodsgård så åkte Eivors sytet 
Barbro och jag ner och hjälpte till. Jag fick leda kossorna under flyttningen. Jag 
fick alltså jobba lite för Rakel (*)   innan det blev giftemål, i sju år men så länge 
behövde inte jag arbeta för att få gifta mig med Eivor 
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(*) Not: I Första Mosebok berättas att att Isaks son Jakob fick arbeta i sju år som 
hemgift för att få gifta sig med Rakel. 

I Bodsgård ansvarade Eivors pappa Nils för djuren, hästar, kossor och kalvar. 
Familjen hade också en hund Tonny som var till god hjälp att på kommando 
hämta hem kossorna till mjölkning.   God mat och julfirande. Eivors mamma 
Agnes hade också kyrkliga uppdrag. Bodsgård såldes sedan till några från 
Bankekind. För Nils och Agnes var det då inte lätt att skiljas från välskötta åkrar, 
ängar och djur i naturskönt läge. Det blev ett litet hus i Berg som köptes, en 
smal tomt men som var spännande tyckte flickorna. Nils började att arbeta på 
FACIT några år. Det var säkert en svår omställning. Han fick sedan magproblem 
som visade sig var cancer. Han klagade aldrig men sjukdomen tog överhanden 
och han avled i sitt hem i Berg.. Efter försäljning av huset i Berg så flyttade 
Agnes till Smällgatan i Åtvidaberg och fick några år i vår närhet. 

Vårt första hem 

Vårt första gemensamma hem var på Valkaregatan i Åtvidaberg. Jag hade en 
arbetskamrat som hade en lägenhet där. När han byggde ett eget hus så fick jag 
köpa lägenheten av honom. Jag hjälpte också honom med att gräva grunden till 
huset. En gång när vi grävde i december månad så kom det ett åskväder. Vi 
hade grävt en ordentlig grop och den fylldes med vatten eftersom det blev ett 
rejält skyfall. Där föddes också vårt första barn Ingela år 1955. Strax efter det att 
Ingela föddes så fick Eivor problem med reumatism och fick åka till olika 
kuranstalter, bl.a. till Norrköping. Hon fick injektioner med så kallat Guldsalt. Hon 
åkte även till Tranås i flera omgångar. 

Byggde eget hus på Eksättersvägen 9 i Åtvidaberg 

När vi kom till Eksätersvägen så var det en naturtomt precis perfekt så som vi 
ville ha. Men det var också mycket arbete med sten på tomten som vi fick 
plocka bort och köra iväg. Bara på ett ställe där jag skulle anlägga en odling så 
var det 60 skottkärror med sten som fick köras undan. Odling fanns med i mina 
gener, det var mor som började med det. 

Sedan kom det också en lite tös som hette Helena år 1961. Då var vi tvungen 
att skaffa en lite större bil. Det blev för trångt i vår lilla Morris Minior och då köpte 
vi en Volkswagen 1500 istället. 
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En naturtomt blev också ett bra lekområde för barnen och nära till Håcklaskogen 
med fina stigar till bär och svampområden ärmånga liter har skördats och 
matsäck ätits. 

Föreningsliv 

Från början var det mest i Korpen sammanhang jag 
sprang orientering. Därefter var jag med i ÅIF men 
då var jag mest arrangör eftersom jag också var 
med i ungdomssektionen. På slutet var jag också 
ordförande där ett par år. Därefter var jag med och 
startade upp orienteringsklubben OK Eken i 
Åtvidaberg. Jag skötte även markkontakter före 
kartritning och tävlingar. Klubben har arrangerat 3-
dagars tävlingar samt 4 Nationella tävlingar samt 
DM och SM. Jag har också samlat flera tusen priser 
till olika tävlingar från företag. 

Det är också åtskilliga kilomes taggtråd som vi har tagit bort före tävlingar. En 
gång på en orientering i Söderö så var Eivor med och gick runt och 
promenerade där. Då kom plötsligt ett regnoväder och hon och Flink, en fotograf 
på FACIT från Åtvidaberg, tog skydd under en stor sten. Där satt de och hade 
det trevligt och kröp sedan fram när ovädret hade passerat. 

Men i och med att frugan var reumatiker så startade vi också upp en 
Reumatikerförening i Åtvidaberg som var verksam i knappt 10 år och gick sedan 
upp i Linköpings föreningen. Vi läste i studiecirklar om olika platser och gjorde 
sedan resor dit, bl.a. till Bornholm och Åland med guide. 

Idrottsmeriter i Orientering 

Jag har 20 st DM-tecken i Orientering av högsta valör. 
Även ett SM-tecken för herrar 80 år i Veteran-SM 
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Två Vasalopp 

Mitt första Vaslopp var 1963 och då var det 
omkring 6 000 deltagare i loppet. Ganska bra före 
vissa delar men när det blev 8 plusgrader så var 
det kladdföre. Vi var ett tiotal deltagare från ÅIF i 
det året. Vi bodde nära startplatsen i Berga by. 
Det var Lennart Ottosson som själv har 50 
Vasalopp var vår arrangör från Åtvidaberg.Mitt 
andra Vaslopp var 1968 och då var det ganska 
kallt starten. Då var jag också bättre förberedd 
själv.  

Men spåren var inte preparerade som idag. Den gången skulle vi ha en extralapp 
på nummerlappen som skulle lämnas in vid målgången för databehandling och 
tidtagning. Men många hade tappat sina lappar längs spåret så det blev 
köbildning vid målet på ca 30 min när jag gick i mål. I samband med det 
drabbades jag av förfrysning av mina fötter. 

Arbetade som Vaktmästare på Östergården. 

Jag hade tidigare varit med och installerat el på Ålderdomshemmet Östergården 
i Åtvidaberg och när de sökte efter en Vaktmästare så fick jag det jobbet. Redan 
från början gillade jag att visa bilder för de gamla något som jag har fortsatt med 
i alla år och gör fortfarande ibland. Men när jag arbetade där så var det inte alltid 
så populärt för det tillhörde inte mitt jobb. Jag skulle varken läsa tidningar för de 
gamla eller visa bilder tyckte föreståndaren, men de gamla har alltid uppskattat 
det. 

Jag har också varit med i föreläsningsföreningen i många år och visat bilder och 
filmer där också. Jag minns också en gång när jag var nere i Gärdserum och 
arbetade hos svärfar så ringde telefonen. Det var när FACIT chefen Disponent 
Elof Eriksson var mycket sjuk och inte hade så lång tid kvar att leva. Då ville han 
se den så kallade ”Brassefilmen” från när Brasliens fotbollslandslag hade 
träningsläger i Åtvidaberg. FACIT hade försäljningsfilialer i många länder bl.a. i 
Brasilien. Elofs chaufför fick då komma ner till Gärdserum och hämta mig och 
sedan fick jag visa filmen för Elof Eriksson. Efteråt blev jag bjuden på lite 
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förplägnad i Villan där man också har en fantastiskt fin utsikt över Bysjön i 
Åtvidaberg. 

Eivor och vårt barnbarn Jimmy blev båda svårt sjuka 

Trots reumatiska problem så arbetade Eivor några år halvtid på Östergården, 
hon hade e r f a renhe t av vå rd jobb f r ån Gä rdse rum. De t b l ev 
dragspelsunderhållning och sång till glädje för de gamla. 
Hennes terapi blev besöken på Tranås Rehab, Tallmogården och Värmlandia. 
Hon fyllde två böcker med priser från korsords tävlingar och slogan tävlingar.  
Syjuntans glada gäng hade många upptåg och spex. Då passade jag på att 
träna eller eller var med på styrelsemöten i Skogsluffarna. 

I samband med att Eivor började att få problem med sina tänder och skulle sätta 
in tand inplantat så tillstötte också något annat som sedan visade sig vara den 
allvarliga sjukdomen ALS. Hon kämpade med den sjukdomen i fem år innan hon 
gick bort den 18 januari år 2000.   Det var en väldigt tuff tid. När hon inte längre 
kunde ta sig upp för trapporna inne i huset så ordnade vi med en ramp så att vi 
istället kunde ta in henne i huset med rullstol via altandörren på baksidan av 
huset. Även duschen handikappanpassades då. 

Före det så hade vi också haft bekymmer med vårt barnbarn, Ingelas äldsta 
pojke Jimmy. Från början trodde vi att han hade drabbats av någon influensa 
eller liknande. Men sedan blev det också lunginflammation med hosta och feber. 
När de sedan tog prover så visade sig att han drabbats av Leukemi som han 
kämpade med i tre år innan han gick bort drygt 14 år gamma på hösten 1995. 
Han fick först behandling med cellgifter och fick bort sina cancerceller men fick 
sedan återfall. Precis innan han sedan skulle få byta benmärg på sjukhuset i 
Huddinge så konstaterade läkarna att det hade spridit sig igen och att de inte 
kunde göra mer för honom. 
Efter allt detta så försökte man komma på fötter igen. Det hjälpte till att man 
hade mycket idrottskamrater som ställde upp för mig. Givetvis även barnen och 
övriga släkten ställde upp mycket då. Även att ha ett hus och en trädgård var en 
stor terapi då, även en kolonilott som gjorde mig självförsörjande på potatis, 
grönsaker och annat. 

Allan Bengtssons antavla, sida �16



 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Livet just nu 

Fortfarande nu när jag är 91 år gammal så kan 
jag skörda i trädgården och på min kolonilott. 
Jag plockar även mycket kantareller, blåbär och 
lingon. Frukt och bär det finns i trädgården. Jag 
har ett äppleträd som jag är särkilt stolt över 
som jag tog i en hage hos svärfar när det var en 
knapp meter. Nu är det fem-sex meter högt och 
ger en otrolig skörd. Det är inympat tre sorter i 
trädet. Förra året 2015 blev det rekordskörd och 
grannarna gick och tittade på mitt träd. De fick 
nästan inte ett enda äpple på sina egna träd. 

Jag var tidigare med under 1980-talet och 
anlade Östgötaleden genom Åtvidaberg och det 
arbetet måste man fortsätta att underhålla. Det 
tog fem år att färdigställa leden på 8 mil från 

Templet i Åtvidaberg ner till gränsen mot Valdemarsvik. Jag hade då kontakter 
med olika markägare, gjorde en hel del röjning och annat arbete,. Nu ansvarar 
jag för att underhålla en sträcka på några km på den leden. Det var den 
fantastiska läraren Olle Söderbäck som en gång drog i gång det projektet i 
Åtvidaberg. 

Just nu så väntar jag mest på att våren ska komma  och att det ska börja spira i 
naturen. Vi har inte haft någon vinter i år utan det har varit 5 st minivintrar. 

Fantastiska grannar har nu när jag bor kvar här på Eksättersvägen 9 i 
Åtvidaberg. Jag brukar ställa upp lite för dem också när jag kan, igår följde jag 
med en granne som har lite problem med sin syn och handlade på ICA. Jag åker 
fortfarande med min lilla bil ibland men tar ett år i taget så vi får se. 

Tänk vilken förmån att få leva och ha hälsan med ett litet undantag för ett 
ljumskbråck som bråkar och en liten apparat en pacemaker som nu varit en bra 
hjälpmotor under 8 år.   Tre månader efter att jag fick pacemaker så blev det ett 
DM-tecken i orientering. Jag lurade den bästa i klassen var ifatt med två minuter 
men han såg inte kontrollen. Jag såg den och vände, det blev vinst med en 
minuts marginal på normaldistansen. Men på kortbane DM en vecka senare var 
det ombytta roller. 
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Jag har just nu planterat och klippt gräset. Sallad och rädisor på gång även 
jordgubbar men onormal torka, 2 mm regn på två månader, sabbar skörden. 
Däremot äpple och körsbär ser mycket bra ut. Så är livet för en egenodlare. Har 
redan smakat de första blåbären medan kantarellerna måste ha mycket mer 
regn. Det får bli extra besök på Hälsofabriken som ersättning. 
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Allan Bengtssons far och mor 

1:1 Karl August Bengtsson 
Född 1882.05.27 i Vilebo, Kättilstad (E) 

Gift 1922.07.29 i Kättilstad (E) 

Död 1942.04.16 i Vilebo, Kättilstad (E) 
 

Brukare av Vilebo No 3. Blev sjuk i TBC 1924 och fick då sälja djur och redskap 
pga sin sjukdom. Auktionsförättaren gjorde konkurs och pengarna från 
försäljning försvann därmed. Fick bo på kvar på gården hyresfritt av Baroniet 
Adelsvärd Hustrun Annie fick då jobba som sömmerska för att klara övriga 
uppehället. Även sonen Allan Bengtsson fick börja arbeta direkt efter sin 
skolgång 
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1:2 Anni Maria Karlsson 
Född 1893.01.17 i Vena, Kättilstad (E) 

Död 1971.01.17 på Pensionärshemmet, Åtvid (E) 

Anni Maria Karlsson - Den vackraste flickan i byn Vena, Kättilstad (E) 

Anni Maria var dotter till Karl Erik Albert Karlsson född den 27 oktober 1863 i 
Tolemåla,Kättilstad (E)  och hans hustru Alma Nilsdotter född den 17 maj 1870 i 
Vena, Kättilstad (E). De gifte sig den 5 juni 1889 i Kättilstad (E) och de fick 
tillsammans 4 barn.  Annie var deras andra barn, de övriga barnen, Annie’s 
syskon var: 

Edit Helena Charlotta Karlsson född den 29 maj 1890 i Tolemåla, Kättilstad. död 
den 24 januari 1969 i Vena 1:8, Kättilstad (E). Hon var gift den 3 mars 1917 med 
Axel Arvid Verner Karlsson född 18 september 1888 i Dalhem, död den 8 mars 
1966 i Vena 1:8, Kättilstad (E). 
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Karl Gustaf Karlsson född den 22 juni 1896 i Vena, Kättilstad, död i Influensa den 
15 april 1899 i Vena, Kättilstad (E). 

Nils Ivar Johan Karlsson född den 24 december 1897 i Vena, Kättilstad (E 

”Den vackraste flickan i byn Vena, Kättilstad" 

Den första personen som skrevs in i födelseboken i Kättilstad (E) församling för 
år 1893 var en flicka som hette Anni Maria, hon föddes den 17 januari och 
döptes den 3 februari (Kättilstad CI:7 sid 99) 

Det första hemmet i Vena (Hvena enligt gammal stavning) ägdes av hennes 
morfar och mormor Nils Karlsson och Lena Carin Nilsdotter, de står i 
husförhörslängden (AI:21 sid 101) angivna som ägare till 3/64 och svärsonen 
Anni’s pappa Karl Karlsson står där angiven som brukare.  

Gården i Vena har gått i olika släktled åtminstone från år 1757 och framåt 

1/16 Nämndemannen Jonas Persson 1757 - 1840 
1/16 Bonden Karl Jonsson 1794  - 1849  
1/16 Nils Karlsson 1826 - 1902  
3/64 Göran Salomonsson 1902 -  

Redan när Annie var 6 år gammal blev hon faderslös eftersom hennes pappa 
Karl Karlsson avled efter ”Hjernslag" den 27 februari 1899. Året 1899 blev ett 
riktigt svårt år för Annie som liten sexåring eftersom även hennes yngre bror Karl 
Gustaf dog av influensa 2 år gammal, knappt två månader efter faderns död, 
den 15 april 1899.  

I Bouppteckningen efter Anni’s far Karls Karlsson framgår att det på gården då 
fanns följande djur: 

1 par stutar, 4 kor, 1 ofärdigt sto, 2 qvigor, 4 får, 2 lamm och en Bagge. På en 
bankbok har de lyckats spara ihop ett kapital av 516 kr och 64 öre och hela boet 
värderas till 2 128 kr. Detta motsvarar i dagens penningvärde ca 30 000 kr på 
bankboken och 124 000 kr för hela boet. Eftersom alla tre levande barnen var 
omyndiga vid faderns död så utsågs lantbrukaren Anders Gustaf Anderrson i 
Vena som förmyndare för barnen. 
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Annie Bengtsson på sin 50-årsdag 

Den 1 januari 1902 avlider  även Anni’s morfar Nils Karlsson och han står då 
fortfarande angiven som ägare till gården i Vena. Den 22 februari 1902 gifter 
Anni’s mor Alma Nilsdotter om sig med Göran Salomonsson född den 8 juli 1856 
i Hålebo, Kättilstad. Annie får genom det äktenskapet en halvsyster den 18 maj 
1904 då dottern Gerda Salomonsson föds. Efter det står Anni’s styvfar Göran 
Salomonsson som ägare till gärden i Vena No 2 3/64 i Kättilstad (E).  

Den 29 juli 1922 gifter sig Anni med Karl August Bengtsson och hon flyttar till 
honom i Vilebo. 

Karl August insjuknar 1924 i TBC och samma år får paret en son som dock är 
död redan vid födseln. Ett år senare föds min svärfar Allan Bengtsson som blir 
det enda barnet i äktenskapet. Eftersom Karl August i perioder är svårt sjuk får 
han bo på övervåningen i den lilla stugan i Vilebo och Annie och sonen Allan bor 
på nedre botten.  
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De har det också svårt med att få ihop sin försörjning och därför börjat Annie 
med att sy kläder för att klara av uppehället. De sålde också via auktion sina djur 
och redskap för att få mer pengar men auktionsförrättaren gjorde konkurs strax 
efter så det blev inga pengar alls till familjen.  

 
Baroniet Adelsvärd visade dock 
sådan barmhärtighet att de fick 
bo kvar på gården hyresfritt. 
Även svärföräldrarna och 
grannar hjälpte familjen under 
de här svåra åren. Anni Maria 
Bengtsson levde fram till den 
17 januari 1971. Hon avled på 
sin egna födelsedag på 
pensionärshemmet i 
Åtvidaberg.  

Annie Bengtsson är begravd på Åtvids gamla kyrkogård och vilar i samma grav 
som Allan Bengtssons hustru Eivor Bengtsson också är begravd. 
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Allan Bengtssons farfar och farmor 

2:1 August Johan Bengtsson 
Född 1850.08.11 i Glypsmåla, Kättilstad (E) 

Gift 1881.05.14 

Död 1937.01.28 Åtvid (E) 

När August föddes så var hans pappa Bengt Bengtsson bonde i Håshult men 
familjen flyttade tillbaka till Vilebo strax efter Augusts födelse. August farfar Bengt 
Jönsson hade då blivit för gammal för att själv kunna ta hand om gården i Vilebo. 
August stannade kvar och brukade gården Vilebo N:o 3 fram till sin död 1937. 
Han blev 86 år gammal och i 85 år så levde han på gården i Vilebo.  

När August var 31 år så gifte han sig med Anna Sofia Johansdotter 27 år och de 
fick följande barn: 

Karl August Bengtsson, 	  	 f.1882.05.27 	 d.1942.04.16, se 1:1 

Edla Maria Bengssson 	   	 f.1883.07.01 	 d. ung av TBC 

Axel Josef Bengtsson 	 	 f.1885.10.11 	 d.1892.01.23 

Elin Sofia Bengsson	  	 f.1888.01.17 	 d.1984.03.02 

Gift med Karl August Hultman f.1884.01.30 i Kättilstad.  
Det var hos den här familjen som Allan Bengtsson arbetade efter skolan.  

”Jag fick börja att arbeta tidigt, första jobbet var att gallra betor hos min faster 
och farbror som hade en gård i närheten. Jag fick också barka slipers vid Bysjön, 
de där tunga klumparna som ligger under rälsen på järnväg. Jag fick hjälp att 
lyfta på och vända dem. Min första lön var 12 kr och jag fick behålla hälften och 
mor och far fick den andra hälften.” 
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Gerda Elisabeth Bengtsson	   f.1893.02.02	 d.1978.02.25 

Gift med Karl Ernst Gran f.
1889.05.19 i Grenadjärtorp No 113 
Kinds kompani, Vilebo, Kättilstad. 
Han var med och byggde 
järnvägen mellan Åtvidaberg och 
Bjärka Säby som signalarbetare. 
Därefter var han vaktmästare på 
Åssa i Åtvidaberg. Hans far Carl 
Johan Gran f.1845.07.15 i 
Hägerstad och var byn Vilebos 
enda knekt i torpet som även 
kallades för Granstorp.  

Johan Ture Bengtsson	   f.1895.08.05	 d.1974.09.01 

Gift med Rut Elisabeth f.1900.03.24 i Kättilstad. Ture var skogsarbetare och 
arbetade på Baroniet Adelswärd.  
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Erik Hjalmar Bengtsson	   f.1901.09.26	 d.1975.11.22 

Gift med Rut Sander f.1908.10.26 i Åtvid d.1956.10.09 47 år gammal. De fick 
två barn Sven Erik Bengtsson f.193411.02 död samma år och Bengt-Olov 
Hjalmar Bengtsson f.1937.05.03 i Åtvid. Bengt-Olov är gift med Gun Bengtsson 
och han har varit kyrkoherde i Nårunga församling i Vårgårda kommun. 

2:2 Anna Sofia Johansdotter 
Född 1856.03.18 Marinanneberg, Björkesbo, Oppeby (E) 

Död 1932.04.22 Vilebo, Kättilstad (E) 
 

Graven på kyrkogården i Kättilstad 
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Allan Bengtssons morfar och mormor 

2:3 Karl Erik Albin Karlsson  
Född 1863.10.27 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Gift 1889.06.05 Kättilstad (E) 

Död 1899.02.27 Vena, Kättilstad (E) 

 

Karl Karlsson föddes i Tolemåla den 27 oktober 
1863. Den 5 juni 1889 gifte sig Karl med sin kusin 
Alma Nilsdotter från Vena. De bodde kvar i Tolemåla 
fram till 1892 och var gårdens brukare eftersom  
hans föräldrar blivit gamla. Hans far Karl Johan 
Svensson avled den 25 augusti 1891 och strax 
därefter år 1892 flyttade Karl och Alma till Vena 
tillbaka till Almas barndomshem. 

I Tolemåla föddes deras första barn Edit år 1890 och i Vena föddes sedan Anni 
år 1893. Därefter kom två pojkar Karl Gustaf 1896 och Nils Johan Ivar 1897. 
Men barnen kom att bli faderslösa väldigt unga eftersom Karl Karlsson avled av 
”Hjertslag” endast 35 år gammal den 27 februari 1899. Men även de båda 
sönerna avled båda unga.  Bara knappt 2 månader efter faderns död  så avled 
sonen Karl Gustaf, innan han ens hade hunnit fylla 3 år den 15 april 1899 av 
influensa. Nils Ivar Johan avled genom en olyckshändelse, han ramlade ned från 
ett hölass och blev då överkörd och svårt skadad. Han dog den 14 september 
drygt 18 år gammal. 
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Barn: 

Edit Helena Charlotta	 f.1890.05.29	 d.1968.01.24 

Gift med Axel Arvid Verner Karlsson den 3 maj 1917. Edit bodde i hela sitt liv 
fram till sin död på gården Vena 1:8. Alma var den sista i släktleden som bodde 
på gården som annars gått i arv i generationer åtminstone efter Nämndemannen 
Jonas Persson 1757 - 1840 som var den första kända brukaren i släkten 

Arvid dog där 2 år tidigare, den 8 mars 1966. De fick tre barn tillsammans Svea 
Dagmar Helena f.1918.02.18, Maja Linnea Charlotta f.1920.01.18 och Siv-Britt  
f.1925.04.14 
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Anni Maria	 	 f.1893.01.17	 d.1971.01.17, se ana 1:2  

Karl Gustaf 	 	 f.1896.06.22	 d.1899.04.15 

Nils Johan Ivar	 f.1897.12.24	 d.1916.09.14 
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2:4 Alma Helena Nilsdotter 
Född 1870.05.17 Vena, Kättilstad (E) 

Död 1948.10.27 Vena 1:8, Kättilstad (E) 

Alma som i sitt första giftet var gift med Karl Karlson och med honom fick 4 barn 
blev änka redan när hon var 29 år gammal år 1899. Sedan avled också hennes 
äldste son av influensa innan han ens hunnit fylla 3 år detta bara några få 
månader efter sin makes död. Det är nog ganska svårt att föreställa sig hur det 
kunde vara att bli änka och få leva med den svåra sorgen med sina 3 små barn i 
slutet på 1800-talet. När sedan också hennes far Nils Karlsson avled den 1 
januari 1902 så blev säkert inte livet lättare för Alma. Men kanske att livet vände 
för Alma den 22 februari 1902 då hon gifte om sig med Göran Salomonsson 
som var en handlingskraftig man och som också hade mångas förtroende. De 
fick också ett barn tillsammans, Gerda Salomonsson som föddes den 18 maj 
1904. Nu hade Almas barn fått en halvsyster.  

    

Alma Nilsson och Göran Salomonsson 
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Göran Salomonsson föddes den 8 juli 1856 i 
Hålebo, Kättilstad (E). Han var först gift med Inga 
Gustava Petersdotter född de  29  juli 1847 i 
Kättilstad by Nedregården som avled den 29 juli 
1899, alltså samma år som Almas make Karl 
avled. När han gifte sig med Alma år 1902 så var 
han 46 år gammal och Alma var 32 år gammal. 
Han var brukare av Vena 1:8 från 1902 fram till sin 
död den 23 november 1950 då gården övertogs 
av Almas dotter Edit.  

 

Göran och Alma Salomonssons grav på kyrkogården i Kättilstad. 
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Allan Bengtssons ff.f. och ff.m samt fm.f, och fm.m 

3:1 Bengt Bengtsson 
Född 1818.02.02 Kättilstad (E) 

Gift 1844.03.29 Kättilstad (E) 

Död 1886.10.09 Vilebo, Kättilstad (E) 

Vid giftermålet 1844 var han dräng i Vilebo, Kättilstad (E) , därefter bonde i 
Håshult varifrån hustrun kom. Samma år föddes också dottern Christina 
Mathilda den 8 december, men hon fick bara leva i en vecka och dog den 15 
december 1844.  Av totalt sju barn 2 söner och 5 flickor så dog åtminstone tre 
av flickorna som unga. År 1851 flyttade familjen till Vilebo och tar över efter 
Bengts far som då är gammal. Änkeman 1883.04.12. Bor därefter hos sonen 
Johan August och Sofia till sin död i Vilebo av lunginflammation i en ålder av 68 
år 8 månader och 7 dagar. Vid dödsfallet fanns enligt bouppteckningen 1 
gammal ko värderad till 30 kr och en lammunge värderad till 2 kr på gården 
förutom den övriga lösegendomen.  

Barn: 

Christina Mathilda 	 f.1844.12.08	 	 d.184412.15 

Anders Alfrid	 	 f.1846.04.10	 	 utvandrat till norra Amerika 

Clara Josefina	 	 f.1848.03.14	 	 d.1927.02.22 

Gift med Nils Peter Nilsson f.1845.06.13 i Vilebo d.1930.03.02 i Mellangården, 
Vilebo. De fick totalt 9 barn tillsammans, varav minst tre av dessa avled innan de 
hade fyllt 2 år.  
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Johan August	 f.1850.08.11		 d.1937.01.28, se ana 2:1 

Emma Charlotta	 f.1852,09.03		 d.1852.12.02 

Anna Helena		 f.1854.01.27		 d.1863.10.08 

Kristina Matilda	 f.1856.05.22 

3:2 Brita Stina Svensdotter 
Född 1818.09.18 Håshult, Kättilstad (E) 

Död 18863.04.12 Vilebo, Kättilstad (E) 

Vid giftermålet piga i Håshult (3-4 km öster Vilebo) Död i en ålder av 64 år 6 
månader och 24 dagar 
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3:3 Johan Peter Månsson 
Född 1823.12.12 Horn (E) 

Gift 1855.10.20 Oppeby (E) 

Död 1886.06.15 Marianneberg, Björkesbo, Oppeby (E) 

Född i Horn. Flyttade 1853 från Dalhem till torpet Marianneberg på Björksebo 
utjord i Oppeby. Han var jordtorpare på Marianneberg under Björkesbo 1/8 
Frälse utjord, ägt av Baron Duvall på Tyllinge sterbhus. Före äktenskapet så var 
Johan dräng på Marianneberg. När brodern Gustav avled 1854 så gifte sig 
Johan med sin brors änka Anna Sofia året därpå. Anna Sofia hade då fyra barn 
med sig från sitt föregående gifte.  

Barn:   

Anna Sofia	 	 f.1856.03.18	 	 d.1932.04.22	 se ana 2.2 

Carl Axel	 	 	 f.1858.05.21 

3:4 Anna Sofia Jonsdotter 
Född 1817.10.13 Källebo under Tyllinge, Dalhem (H) 

Död 1904.03.08 Marianneberg, Björkesbo, Oppeby (E) 

Första giftet med Gustav Månsson f.1807.03.16 i Dalhem (H), d.1854.05.03. 
Med honom fick hon fyra barn, Fredrika Lovisa f.184101.21, Svante Gustav       
f.1842.11.26, Christina Matilda f.1846.04.26 och Johan Alfrid f.1851.06.27. När 
Gustav dog 1844 så gifte hon om sig med hans bror Johan 1855 och fick 
ytterligare två barn tillsammans med honom. 
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Allan Bengtssons mf.f. och mf.m samt mm.f, och mm.m 

3:5 Karl Johan Svensson 
Född 1833.03.25 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Gift 1856.04.30 Kättilstad (E) 

Död 1891.08.25 Tolemåla No2, Kättilstad (E) 

Carl Johan föddes i Tolemåla den 25 mars 1833 och hade då tre äldre systrar. 
De två äldsta systrarna  Anna Christina och Johanna Elisabet var båda födda i 
Åtvid medan yngsta systern Cajsa Lotta var född i Tolemåla. Hans föräldrar 
Swen Månsson och Anna Lena Persdotter flyttade från Åtvid till Tolemåla år 
1824, men även de var födda i Kättilstad socken.  

Den 14 mars 1850 när Carl Johan snart ska fylla 17 år så flyttar familjen, 
föräldrarna, Cajsa Lotta och Carl Johan, till Gullebo i Gärdserums socken. De 
bor kvar där i 3 år och flyttar 1853 tillbaka till Tolemåla igen. Carl Johans mor 
Anna Lena Persdotter avled Tolemåla samma år och den då fortfarande ogifta 
Carl Johan tar därefter över gården som brukare. Hans far Swen Månsson bor 
kvar på gården ”Till Hus” fram till sin död 1868. 

Den 30 april 1856 gifter sig Carl Johan med Sara Charlotta Nilsdotter från 
Fjärsbo i Kättilstad, de får 7 barn tillsammans som alla föds i Tolemåla. Barnen 
föds med 24 års mellanrum under åren 1857 till 1881 och 3 av barnen dör i 
unga år. Carl Johan avlider av hjärtsjukdom i en ålder av 58 år och 5 månader 
den 25 augusti 1891. Sonen Axel Emil Leander tar då över ansvaret för gården 
som egen brukare men med modern Sara Charlotta som ägare.  
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Barn: 

Anna Christina Charlotta	 f.1857.06.22 

Augusta Helena	 	 f.1859.11.18	 	 d.1900.03.10 

Karl Erik Albin	 	 f.1863.10.27	 	 d.1899.02.27, se ana 2:3 

Sven Johan Julius	 	 f.1868.12.25 

Axel Emil Leander	 	 f.1871.12.01 

Gustav Verner	 	 f.1875.04.24	 	 d.1879.11.24 

Hulda Charlotta	 	 f.1881,06,08 

3:6 Sara Charlotta Nilsdotter 
Född 1837.04.14 Fjärsbo, Kättilstad (E) 

Död 1920.09.13 Tolemåla No2, Kättilstad (E) 

Sara Charlotta föddes den 14 april 1837 som dotter till bonden Nils Johansson 
och Kristina Eriksdotter i Fjärsbo 1/8 mantal. Hon är också lillasyster till ana 3:8 
När hon är drygt 13 år gammal 1850 så avlider hennes far Nils och övriga i 
familjen lämnar sedan gården Fjärsbo år 1854. Sara Charlottas mor Kristina 
gifter den  3 november 1854 om sig med Hemmansägaren Niklas Lorentsson i 
Tolemåla och flyttar till honom. Niklas Lorentsson hade själv blivit änkling samma 
år som Sara Charlottas mamma blev änka.  

Sara Charlotta gifter sig två år senare år den 30 april 1856 då 19 år gammal med 
Karl Johan Svensson. Karl Johan som flyttat hem till Tolemåla 1853  från Gullebo 
i Gärdserum.  Sara Charlotta avlider den 13 september 1920 i Tolemåla av 
ålderdomsavtyning i en ålder av 83 år  
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3:7 Nils Karlsson 
Född 1826.10.30 Vena Kättilstad (E) 

Gift 1853.10.14 

Död 1902.01.01 Vena, Kättilstad (E) 

Nils Karlsson föddes den 28 oktober 1826 i Vena 1/16. När han var 21 år 
gammal så avled hans mor Anna-Greta Samuelsdotter den 20 december 1847. 
Året därpå 1848 flyttade Nils till Nergården Gårdeby och arbetade där som 
dräng. Ytterligare ett år senare den 18 september 1849 avlider även Nils far Karl 
Jonsson på gården i Vena. Då övertar Nils äldre bror Jonas Peter Carlsson (*) 
och hans hustru Stina Maja Jonasdotter ansvaret för gården i Vena som brukare. 
Jonas Peter fortsätter att bruka gården i tio år fram till1859 då han med sin familj 
flyttar till torpet Orremåla.  

Nils Karlsson gifter sig med Lena Katarina Nilsdotter från Fjärsbo den 14 oktober 
1853 och flyttar i samband med det tillbaka till gården i Vena. Det är fortfarande  
hans äldre bror som står som brukare fram till 1859, efter 1859 när Jonas Peter 
flyttar till Orremåla står Nils Karlsson noterad som brukare. I ett köpebrev den 
den 16 mars 1865 avtalar Nils med sin syskon om att han blir ensam ägare till 
gården som syskonen tidigare fått i arv efter sina föräldrar, köpeskillingen anges 
till 3 300 riksdaler Riksmynt.  

(*) NOT: Jonas Peter är ana i direkt nedstigande led till Sara Mace gift Kidd från 
USA som under sommaren 2015 tillsammans med sin familj besökte bl.a gården 
i Vena.  
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Barn: 

Karl Gustav	 	 	 f.1854.10.02	 d.1857.05.20 

Nils Johan	 	 	 f.1857.11.29 

Anna Christina Charlotta	 f.1860.03.05 

Karl Albin	 	 	 f.1864.03.01	 d.1905.02.11 

Alma Helena	 	 	 f.1870.05.17	 d.1948.10.27, se ana 2:4	 

 

3:8 Lena Carin Nilsdotter 
Född 1834.08.12 Fjärsbo, Kättilstad (E) 

Död 1919.05.12 Vena, Kättilstad (E) 

Lena Katarina Nilsdotter är storasyster till ana 3:6 Sara Charlotta Nilsdotter. 
När hon är 16 år gammal avlider hennes far bonden Nils Johansson i Fjärsbo. 
När hon är 19 år gammal gifter hon sig med Nils Karlsson i Vena  
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Generation 4: ff.ff & ff.fm 

4:1 Bengt Jönsson 
Född 1785.07.23 Jonsbo, Horn (E) 

Gift 1808.05.25 

Död 1870.06.06 Vilebo, Kättilstad 
(E) 

Vid giftermålet dräng i Vilebo, sedan brukare eller Bonde. Förmodligen kyrklig 
familj. Bengt har "a"i alla ämnen i husförhörslängden. Dessutom är prosten, 
Daniel Calén, fadder för sonen Johannes och klockaren och organisten Jonas 
Petter Dahlgren fadder för några barn. Bor som gammal hos sonen Bengt i 
Vilebo. Död av Ålderdomsbräcklighet 84 år 10 månader 15 dagar 

”Vid uppröjning efter en avliden äldre faster hittade jag en del släktpapper. Ett av dessa är Afskrift En 
liten uppteckning af min levnad av Bengt Jönsson född 1785. Såvitt jag kan förstå är han min 
farfarsmormors far. Med vänlig hälsning Peter Jennergren (Norr Mälarstrand 34, 112 20 STOCKHOLM    
08-6508712, peter.Jennergren@hhs.se)

Afskrift 

En liten uppteckning af min lefnad 

Jag föddes till wärlden den 23 juli 1785 uti Horns församling och Jonsbo by 
Fadren var då brukaren Jöns Pettersson och modren Märta Bengtsdotter. år 
1787 gick min fader bort i envåd-död Den 14 mars samma år flyttade min 
moder till Västra Eneby församling, der hon bodde Änka ett år. Sedan trädde 
hon i äktenskap med drängen Petter Swensson, då fick jag och mina syskon en 
huld fader. 1790 flyttade mina föräldrar till Hvilebo i Kettilstad församling der min 
fader blef grenadjer, och jag var i deras hus till min och deras glädje till år 1808 
då jagantog gårdsbruk i samma by. Samma år tredde jag i äktenskap den 22 
Mars med min hustruKatarina Elisabet Pettersdotter detta vårt äktenskap har 
Gud välsignat med 7 barn 5 söner och2 döttrar, af hvilka 2 söner i sina oföda år 
med döden aflidna. Min kära maka gick med döden ifrån mig den 17 september 
1860 

Hvilebo den 5 Juni 1870 
Bengt Jönsson 
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Avskriften från Bengt Jönssons egna uppteckning av sin levnad skrevs den 5 juni 
1870 och han avled sedan dagen därpå, den 6 juni 1870.  

Barn: 

Peter 		 	 f.1809.06.23 

Anders	 	 f.1812.08.16		 d.1822.04.26 

Stina Lisa	 	 f.1815.05.17 

Bengt		 	 f.1818.02.02		 d.1886.10.09, se ana 3:1 

Johannes	 	 f.1820.12.26		 d.1823 

Anders	 	 f.1823.02.24 

Anna Lisa	 	 f.1827.01.12 

Vid giftermålet arbetade han som dräng i Vilebo. Han har ”a” i alla ämnen i 
Husförhören och prosten Daniel Calén är fadder till sonen Johannes och organisten 
Petter Dahlgren är fadder till flera av barnen. Som gammal bor han hos sin son 
Bengt Bengtsson, ana 3:1, i Vilebo. Han dör där av ålderdomsbräcklighet, 84 år, 10 
månader och 15 dagar gammal. 

4:2 Katarina Elisabet Pettersdotter 
Född 1784.12.08 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Död 1860.09.17 Vilebo, Kättilstad (E) 

Katarina Elisabet föds i Tolemåla, nästa sida hennes anor 

Allan Bengtssons antavla, sida �40



 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Allan Bengtssons antavla, sida �41



 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Generation 4: ff.mf & ff.mm 

4:3 Sven Månsson 
Född 1794.10.13 Smedstorp, Gårdeby Kättilstad (E) 

Gift 1818.07.12 

Död 1854.12.11 Håshult, Kättilstad (E) 

Sven föddes i Smedstorp under södergården i Gårdeby, Kättilstad. Han hade två 
syskon Brita Nora född den 27 mars 1790 och Kristina född den 23 november 
1790. Den 14 november 1804 avlider Svens mor Anna Danielsdotter när barnen 
var 5, 10 och 14 år gamla. Svens far Måns Nilsson gifter om sig 1806 med Maria 
Kristina Vedberg och får tre barn även med henne, Anna Greta född den 24 
augusti 1807, Nils född den 22 april 1810 och Jonas född 19 oktober1812. Men 
även Maria Kristina går bort tidigt i en ålder av 38 år av ”Bränsjuka”, bara 11 
dagar efter det att sonen Jonas föddes. Den 22 september 1817 avlider sedan 
alla sex barnens far Måns Nilsson i en ålder av 54 år.  

Vid bouppteckningen och bodelningen efter Måns1817 åtog sig dottern Brita 
Nora att "i år fostra de värnlösa små barnen". Som vederlag fick hon det 
undantag som Måns skulle haft och "hälften av säden och 2 tunnor potatis" 
Bostaden hade före bouppteckningen sålts för 140 Riksdaler. Efter fadern Måns 
död var åtminstone en del av barnen hänvisade till att försörja sig genom tiggeri.  
  

Den 12 juli 19818 gifter sig Sven Månsson med Anna Andersdotter och de får 
följande 8 barn; 

Britta Stina		 	 f.1818.09,18	 d,1883.04.12, se ana 3:2 

Anna Lotta	 	 	 f.1820.12.25 

Johanna	 	 	 f.1823.09.13	 d.1829.04.15 

Lena Sofia	 	 	 f.1826.04.01	 d.1828.08.17 

Anders Gustav	 	 f.1830.03.15 

Sven Petter	 	 	 f.1835.02.27 
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Johanna Sofia 	 	 f.1837.05.29 

Anna Kristina	 	 f.1841.11.12 

Den 21 december 1854 avlider Sven Månsson i en ålder av 54 år i Håshult, 
Kättilstad. 
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4:4 Anna Andersdotter 
Född 1798.07.12 Åtvid (E) 

Död 1877.12.14 Håshult, Kättilstad (E) 

 

Allan Bengtssons antavla, sida �44



 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Generation 4: fm.ff & fm.fm 

4:5 Magnus Johansson 
Född 1776.04.15 Horn (E) 

Gift 1803 

Död 1826.10.07 Grinderum, Åby ägor, Horn (E) 

Stora delar av Horns kyrkoarkiv förstördes vid en brand år 1851 och därför finns 
det också relativt få uppgifter om dessa personer. 

Barn; 

Anna Catharina 

Anders	 	 	 f.1805.04.03 

Nils	 	 	 	 f.1808.05.01	 d.1870.03.22 

Maja Stina	 	 	 f.1810.09.03	 d.1870.02.10 

Lisa	 	 	 	 f.1813.03.25	 d.1893.10.02 

Anna Catharina	 	 f.1817.02.16	 d.1894.01.04 

Lena Sofia	 	 	 f.1820.06.24	 d.1881.11.28 

Johan Peter		 	 f.1823.12.12	 d.1886.06.15, se ana 3:3 

Magnus	 	 	 f.1827.02.03	 1908.11.2 

4:6 Maria Persdotter 
Född 1779.12.23 Horn (E) 

Död 
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Generation 4: fm.mf & fm.mm 

4:7 Jonas Jonsson 
Född 1781.05.13 Risebo, Dalhem (E) 

Gift 

Död 1842.04.12 Evjeboda, Oppeby (E) 

Torpare i Källebo, Dalhem (E) därefter bonde i Evjeboda, Oppeby (E) 

Barn: 

Lars	 	 	 f.1812.09.29 

Anders Gustaf	 f.1815.04.12 

Anna Sofia	 	 f.1817.10.13	 d.1904.03.08, se ana 4:4 

Stina Cajsa	 	 f.1820.12.06 

Jonas		 	 f.1825.02.28 

Carolina	 	 f.1826.02.07	 d.1852 

Lovisa		 	 f.1828.12.21 

Carl Fredrik	 	 f.1831.05.30 

Svante August	 f.1833.12.14, tvilling 

Fredrika	 	 f.1833.12.14, tvilling 

Anor, se nästa sida 
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4:8 Anna Cajsa Andersdotter 
Född 1790.12.03 Hökhult, Dalhem (E) (E) 

Död 1876.05.06 Evjeboda, Oppeby (E) 
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Generation 4: mf.ff & mf.fm 

4:9 Sven Johan Månsson 
Född 1796.03.03 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Gift 1817.01.05 Kättilstad (E) 

Död 1868.07.10 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Sven och hans 5 år äldre hustru Anna Lena är båda födda i Tolemåla. Sven var 
son till bonden Måns Andersson och Anna Svensdotter, båda från Dalhem och 
kom till Tolemåla år 1794. Anna Lena var dotter till bonden och Rusthållaren 
Petter Persson och Stina Persdotter, Petter kom från Åtvid 1780 och Stina är 
född i Kättilstad, eventuellt i Tolemåla. 

När de gifte sig den 5 januari 1817 i Kättilstad så var Sven dräng och Anna Lena 
piga i Tolemåla.  Samma år den 6 juli 1817 flyttar de till Trulstorpet i Åtvid och 
står där som brukare fram till den 12 januari 1824. Under tiden de bor i 
Trulstorpet så föds deras två äldsta barn, Anna Kristina och Johanna Lisa.  

Från Trulstorpet flyttar de till torpet Åsen under Galmsås i Kättilstad och skrivs 
där som torpare den 25 mars 1824. Den 14 mars 1829 flyttar tillbaka till 
Tolemåla och står där skrivna som ägare och brukare till 1/15 mantal, i senare 
böcker 1/24 mantal.  

Den 14 mars 1850 flyttar familjen till till Gullebo i Gärdserum för att sedan flytta 
tillbaka till Tolemåla igen år 1853. Svens hustru Anna Lena Persdotter avlider av 
hetsig feber 61 år gammal den 8 april 1853 samma år som de flyttade tillbaka till 
Tolemåla. I bouppteckningen framgår att familjen äger 1/24 mantal Kronoskatte 
Rushåll Tolemålen, 1/16 mantal värderat till 500kr. Kronoskatte Rusthåll Gullebo i 
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Gärdserum värderat till 833kr samt Torplägenhet Smedstorp på Öndshults ägor i 
Åtvid, köpt på för pantning värderat till 182kr 

Den ogifta sonen Carl Johan tar då över gården i Tolemåla som brukare. Sven 
Månsson bor kvar på gården ”Till Hus” fram till sin död den 10 juli 1868. Han 
avlider av ålderdomsbräcklighet, 71 år 10 månader och 7 dagar gammal. Han 
efterlämna 1 son och 3 döttrar. En son Peter Magnus avled före sin 3 årsdag 

Barn: 

Anna Kristina	 	 f.1820.04.06 

Johanna Lisa	 	 f.1822.07.08 

Peter Magnus	 	 f.1825.09.19	 d.1828.05.19 

Karl Johan	 	 	 f.1833.03.25	 d.1891.08.25, se ana 4:5 

Sven Johan Månssons anor se nästa sida 
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 Anders Sedig Nilsson, soldat 
vid Calmar regemente, 3 barn.  
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4:10 Anna Lena Persdotter 
Född 1791.12.03 Tolemåla, Kättilstad (E) 

Död 1853.04.08 Tolemåla, Kättilstad (E) 
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Generation 4: mf.mf & mf.mm 

4:11 Nils Johansson 
Född 1793.05.25 Beta, Kättilstad (E) 

Gift 1824.09.26 

Död 1850.01.01 Fjärsbo, Kättilstad (E) 

Drängen Nils som gör husbondens dotter gravid och strax efter det även 
övertar gården Fjärsbo 1/8 mantal i Kättilstad socken från sin då 
nyblivna svärfar 

Nils Johansson föddes den 25 maj 1793 i Beta i Kättilstad socken Östergötland. 
När han är 19 år flyttar han från Beta till Åtvid. Han kommer sedan till gården 
Fjärsbo 1/8 mantal Kättilstad den 8 november 1822 och börjar då 29 år gammal 
att arbeta som dräng hos bonden Erik Jonsson. Bonden har vid den här tiden en 
son Östen född 1801 och en dotter Kristina född  den 14 april 1805. När Kristina 
är 19 år gammal i januari 1824 så blir hon gravid med drängen Nils som nu varit 
di tjänst på gården i drygt ett års tid. Sex veckor innan barnet föds så gifter sig 
Nils och Kristina med varandra den 24 september 1824. Barnet en son och som 
döps till Erik Johan föds sedan den 8 november 1824. I kyrkoböckerna står inga 
noteringar, varken i vigselnotisen eller födelsenotisen, om att barnet har blivit till 
långt före vigseln. 

För Nils kommer det här också att innebära att han får överta ansvaret för 
gården Fjärsbo 1/8 mantal från sin svärfar. I husförhörslängden åren 1831-1835 
står Nils nämligen angiven som bonde på gården. Hans svärfar Erik Jonsson 
skrivs i Bällinge 1/4 mantal från år 1827 och i samma Husförhörslängd står 
också Stinas storebror Östen noterad som sjuklig och klen vilket kanske kan 
förklara varför han inte har några egna anspråk på gärden i Fjärsbo. Det 
vanligaste och då särskilt på den här tiden är annars att det är äldste son som 
får överta ansvaret efter sin far. Men i det här fallet så flyttar alltså bonden själv 
från gården och låter istället drängen som gjort hans dotter med barn bli den nya 
bonden på gården Fjärsbo. 

Äktenskapet mellan Nils och Kristina resulterar i sju barn varav sex av dessa 
uppnår vuxen ålder. Men Nils Johansson avlider av Vattusot den 29 november år 
1850, 57 år gammal. Tre av barnen som även är omyndiga bor kvar hemma. De 
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båda systrarna Lena Carin och Sara Charlotta som är 15 respektive 13 år gamla 
och sonen Karl Gustaf 8 år 

Änkan Kristina Eriksdotter är 45 är gammal när hon med sina tre hemmavarande 
barn bestämmer sig för att ändå bo kvar på gården i Fjärsbo. Kristina bor på 
kvar där i fyra år och även om hon får hjälp från andra, kanske de äldre barnen, 
så måste detta ha varit en mycket svår tid. Men år 1854 lämnar sedan Kristina 
Eriksdotter gården Fjärsbo och flyttar till Tolemåla. Hon gifter sig den 3 november 
1854 med änklingen och bonden Niklas Lorentsson. Niklas som själv blivit 
änkling samma år som Kristina blev änka. Men i samband med detta så skiljs 
hon också från sina egna barn. De båda systrarna Lena Carin och Sara 
Charlotta får börja att arbeta som pigor på olika gårdar medan sonen Karl flyttar 
till Långnäs till sin farbror Jaen Johansson och blir fosterson i det hushållet.   

Barn: 

Erik Johan 	 	 	 f.1824.11.08	 d.1903.04.17 

Nils Peter		 	 	 f.1828.96.18 

Anna Kristina	 	 	 f.1831.01.25 

Lena Carin 	 	 	 f. 1834.08.12	 d.1919.05.12, se ana 3:8 

Sara Charlotta	 	 f.1837.04.14	 d,1920.09.13, se ana 3:6 

Karl 		 	 	 	 f.1840.05.27	 d.1840.05.27 

Karl Gustaf	 	 	 f.184206.29	 d.1928.07.18 

Nils Johanssons anor, se nästa sida 
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4:12 Kristina Eriksdotter 
Född 1826.10.30 Vena Kättilstad (E) 

Gift 1853.10.14 

Död 1902.01.01 Vena, Kättilstad (E) 

När hon blir änka 1850 så gifter hon om sig den 3 november 1854 med 
Hemmansägaren Niklas Lorentsson i Tolemåla, Kättilstad. Kristina Eriksdotter har 
en antavla i ytterligare sex släktled bakåt och som redovisas på sidorna 84 - 98  

Hennes antavla avslutas med Lars Theusson född omkring 1530 i Eldsby, 
Västergötland, död i Vadstena år 1597 eller 1598. Hans son Theus var 
slottsfogde, rådman och statsskrivare i Vadstena där det också finns en stor 
gravhäll med hans namn på. 

Bland anorna märks även personer som:  

Peder Hansson Basell, född omkring 1605. Han var Fänrik vid Östgöta 
Infanteriregemente eller som det också ibland kallas Östgöta Fotfolk. Han tog 
värvning 1630 och deltog i trettioåriga kriget och nämndes ännu i början av 
1650-talet. Han dog den 16 maj 1656 i Fjärsbo i Kättilstad (E) 

Hans Hansson och hans hustru Riska, Fänrik vid Kungliga 1 Livgrenadjär 
regementet, Kapten Banghes kompani 1647-1648. Fänrik vid Kapten Schmidts 
kompani 1650 – 1654 med tjänstgöring i Tyskland. Löjtnant vid Lars Palmqvist 
kompani 1656 och löjtnant vid Torbjörn Svenssons kompani 1657 – 1659, det 
var samma kompani men som bytte kompanichef 1657. Troligen stupade han 
vid slaget vid Köpenhamn 1659.02.11. Kring hans hustru Riska finns inga kända 
uppgifter, deras dotter: 

Regina Hansdotter, född i 1634 i Stettin, POLEN. Regina dog den 17 dec 
1707, hon var då 73 år. I dödsnotisen för Regina Hansdotter (Kättilstad C:1 s. 
210) står: "född Anno 1634 i Stettin i Tyskland Fader Ährboren och Manhafftig 
Hans fändrich under Östergötlands Infanteriet Moder, Ährboren och Gudfruchtig 
Hustru Riska, hvilka först bodde i Håshult"; fortsättningen"sedan flötte til Fiärsbo, 
när Per Hanson affstod med fändrick tiensten, så bleff han i sin Swerfaders 
ställe. Kom då hon war 8 Åhr (?) til Småland til herregården Åhlhult. der hon 
tiente i 7 åhr..."
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Generation 4: mm.ff & mm.fm 

4:13 Karl Jonson 
Född 1794.05.24 Vena Kättilstad (E) 

Gift 1822.09.16 

Död 1849.09.18 Vena, Kättilstad (E) 

Född på Kronoskattegården i Vena 1/8 mantal, varav 1/16 mantal ägde han 
enskilt från 1840 som arvslott efter sin far nämndemannen Jonas Persson, samt 
enligt ett fastebrev från den 16 maj 1846 ytterligare 1/16 mantal som han ägde 
tillsammans med sin hustru Anna-Greta Samuelsdotter. Anna-Greta avlider av 
Vattusot den 20 december 1847. Gården värderades i Bouppteckningen efter 
Anna Greta den 29 december 1847 till 1 500kr. I Bouppteckningen noteras 
också att följande djur då fanns på gården: 

1 brun häst 4 år, 1 Stoföl, 4 oxar, 4 stutar, 2 kalvar, 1 ko Wisla, 1 ko Hwitu Ivar, 1 
ko Krusa, 1 ko Grella, 1 ko Blomma, 1 ko Åma, 1 ko Fagra, 1 ko Fredda, 1 
Kvigko Ringöga, 1 ko Sommarlova, 1 sugga 5 år, 1 galtgris 3 år, 10 får, 4 
bagglamm, 1 tackelamm. 

När Anna Greta Samuelsdotter avled så är det endast de två äldsta sönerna 
som var myndiga, de övriga 4 efterlevande barnen är då omyndiga. När sedan 
Karl Jonsson själv avlider den 18 september 1849 av lungsot så är det först 
sonen Jonas Peter som övertar gården som brukare och ägare till 1/16 del. År 
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1859 flyttar han med sin familj till Orremåla i Kättilstad. Nils kom tillbaka från 
Gårdeby, där han arbetat som dräng, till Vena 1853: Han äger då den andra 
halvan 1/16 mantal och blir ensam brukare och ägare till gården från 1859.  

Karl och Anna-Gretas omyndiga barn , bröder till Jonas Peter och Nils bor kvar 
på gården. Erik Gustav flyttar 1858 till Åtvid, men är senare tillbaka som dräng 
på en av granngårdarna tillsammans med bröderna Samuel  och David.  

Året därpå 1848 flyttade Nils till Nergården Gårdeby och arbetade där som 
dräng. 

Barn: 

Jonas Peter	 	 	 f.1823.01.12	 d.1902.04.29 

Anna Katarina	 	 f.1825.01.27	 d.1825.08.26 

Nils	 	 	 	 f.1826.10.30	 d.1902.01.01, se ana  

Anna Sofia	 	 	 f.1829.03.29	 d.1910.09.24 

Karl Johan	 	 	 f.1832.11.26	 d.1916.03.17 

Samuel	 	 	 f.1835.09.30 

David		 	 	 f.1838.04.21 

Erik Gustav	 	 	 f.1841.02.18 

Karl Jonssons far nämndemannen Jonas Persson var gift 3 gånger 

Gifte 1 Anna Olofsdotter f.1746 d.1787.01.14, fick två gemensamma barn 

Gifte 2 Anna Jonsdotter f.1758.11.01, se nästa ana 

Gifte 3 Katarina Nilsdotter f.1767.06.13 d.1827.09.05, inga gemensamma barn 
	  

Karl Jonsson anor, se nästa sida 
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4:14 Anna Greta Samuelsdotter 
Född 1799.08.15 Groveda, Tjärstad (E) 

Död 1847.12.01 Vena, Kättilstad (E) 
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Generation 4: mm.mf & mm.mm 

4:15 Nils Johansson 

4:16 Kristina Eriksdotter 

Anförlust på grund av kusingifte, se 4:11 och 4:12. 

I Sverige är det tillåtet med kusinäktenskap sedan år 1845.  
På andra håll i världen är det fortfarande brottsligt.  
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Släktgården i Vilebo, Allans pappas sida 

Den första generationen i Vilbo var Märtha som flyttade till Vilebo år 1790: 
Märtha Bengsdotter född 12 augusti 1748 Kisa (E), död 12 december 1826 i 
Hvilebo, Kättilstad (E) gift med Jöns Pettersson död 1787 i Jonsbo, Horn (E) 

Den andra generationen i Vilebo: 
Bengt Jönsson född 23 juli 1785 i Jonsbo, Horn (E), död 6 juni 1870 i Hvilebo, 
Kättilstad (E) gift med Katarina Elisabet Pettersdotter född 8 december 1784 i 
Tolemåla, Kättilstad (E), död den 17 september 1860 i Hvilebo, Kättilstad (E) 

Den tredje generationen i Hvilebo: 
Bengt Bengtsson, född den 2 februari 1818 i Hvilebo, Kättilstad (E), död den 9 
oktober 1886 i Hvilbo, Kättilstad (E) gift Brita Stina Svensdotter född den 18 
september 1818 i Håshult, Kättilstad (E), död den 12 april 1883 i Hvilebo, 
Kättilstad (E) 

Den fjärde generationen i Vilebo: 
Johan August Bengtsson född den 11 augusti 1850 i Glypsmåla, Kättilstad (E), 
död den 28 januari 1937 i Hvilebo, Kättilstad (E) gift med Anna Sofia 
Johansdotter, född den 18 mars 1856 i Marianneberg, Björkesro i oppeby (E), 
död den 22 april 1932 i Hvilebo, Kättilstad (E) 

Den femte generationen i Vilebo: (Allan Bengtssons föräldrar) 
Karl August Bengtsson född den 27 maj 1882 i Hvilebo No 3 Kättilstad (E), död 
den 16 april 1942 i Hvilebo No 3 gift med Anni Maria Karlsson född den 17 
januari 1893 i Vena, Kättilstad (E), död den 17 januari 1971 i Åtvid (E) 
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Allan Bengtsson vid sitt barndomshem i Lilla Vilebo 

Hur gammal är byn Vilebo, äldre stavning Hwilebo? 
(källa: http://www.wilensjo.se/gammal.htm) 

Hur har då byn Vilebo uppstått en gång för länge sedan. Troligen har det från 
början varit så kallat sommarbete för kor, får och getter. De kom kanske från 
närliggande Söderö som var ett stort öppet landskap bara ca 5 km från Vilebo. 
Sedan har man byggt mindre kojor för övernattning både för djur- och 
människor. Därefter allt större byggnader och när så befolkningen växte så valde 
säkert några att bo där året runt. På de åsar, som går i nord sydlig riktning och 
går genom byn var det lätt att odla upp åkrar och sedan utvidga dessa allt mer. 
Slutligen blir det allt flera både människor och byggnader för att till slut bilda en 
mindre by. Jag vill minnas att Ivar Nilsson berättade att Krontorp som ligger ca 
2,5 km nord väst om Vilebo uppstod på detta sätt runt 1600 - 1700 talet. Det 
var först ett sommarbete och blev till slut en fast bostad med ladugård 
knuttimrad mangårdsbyggnad, drängstuga, fårhus och visthusbod. Då det fanns 
gott om fina insjöar, runt Vilebo, så borde fisket gett extra mattillskott till alla som 
bodde runt om i byarna. 
 

 

Allan Bengtssons antavla, sida �62

http://www.wilensjo.se/gammal.htm


 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Varifrån kommer ordet Vilebo ifrån?  

Det har aldrig varit något gästgiveri i byn enligt uppgift. Däremot så är Kättilstad 
församling väldigt utbredd mor öster och slutar med en kil ut i Stora Bjän på ön 
Storö, söder om Åtvidaberg. Enligt Ivar Nilsson så Vilade man lik i Vilebo för det 
var en dagstur från Blomdala, Stora och lilla Tolemåla, Stensnäs och Håshult. 
Om nu ordet Vilebo kommer därifrån låter vara osagt. Möjligen kan en dagstur 
från Åtvidaberg också vara ett alternativ.  

Har det varit gravar i Vilebo där människor begravts? 

Enligt Andreas Brevet i Västervik nr 1, 2003 sidan 40 - 41 står följande, författare 
Anders Björkman Ordförande i Kyrkogårdsnämnden vilket styrker detta att man 
förr begravde sina döda i närheten av bostaden. 

Det finns belägg på att Vilebo by är äldre än 1000 år. Jag fann vid plöjning på det 
så kallade logstycket, vid lilla Vilebo, en gravvas, ca 7 cm hög med en högsta 
diameter på 8 cm för att upptill avsmalnade till ca 5 cm. Enligt en präst som min 
mor Majlis Pettersson visat denna lilla keramik vasen för var det vanligt att sätta 
blommor vid graven, vid de gamla begravningsplatserna innan kyrkan övertog 
rätten att handha de döda. Enligt den prästen bör vasen vara en bra bit över 
1000 år gammal. 

I Vilebo by så var det långt till kyrkan och 
Kättilstads kyrka är inte så gammal som byn 
Vilebo. Mycket dåliga förbindelser med avsaknad 
av vägar eller enbart stigar samt ofta saknade 
kommunikation med eventuell kyrka. Av den 
orsaken hade troligen varje liten by sin egen 
begravningsplats. Troligen så var det mindre 
besuttna småtorpare som bodde i byn förr, så 
därför är det mycket möjligt att en egen liten 
begravningsplats ordnades på någon plats i byn. 

När sedan kyrkan i Kättilstad var klar skulle liken begravas på kyrkogården och 
när detta blev klart vet vi inte idag. Man fick helt enkelt bära liken de ca 2 milen 
till kyrkan, på smala stigar.  
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Sidan 150-151 i Norra Kindaboken: 

I 1635 års jordebok för Kättilstad anges Hårsbodh, Rumpebodh, Tranebodh och 
Ömelsbodha som nybyggen, men Rumpebo och Tranbo är upptagen i en 
förtekning över gårdar, tillhörande Bo Jonsson Grip 1383. Möjligen kan detta 
förklaras på så sätt, att dessa gårdar blivit öde men längre fram på nytt tagits i 
bruk och då betraktats som nybyggen. Bielbo, Fiersbo, Hardabo, Vilebo (mycket 
svårläst) och ett Boda finns med i den tidigare nämnda gårdslängden från 
Kättilstad av år 1494. 

Skolor i trakten 

Skolan vid Skogshall klar 1878 eller 79. (Sista lärare Rune Wirenmark) 
Skolan vid Kyrkan klar 1878. Skolan vid Söderö invigd 26 februari 1907. Förste 
läraren var Arvid Holm som fick förflyttning till Skogshall. Skola klar i 
Galmsås1926, kostnad 11 000kr. Tomten uppläts av Baron Adelswärd. 
Byggmästare Janne Fors. (Ungdomar hade den som ungdomsgård under 1950 
talet. Centerns ungdomsförbund). 

Tolemåla hade lång och dålig skolväg till Skogshall. Orimlig skolväg. (Läsning i 
Österby Ordnades) Småskola i Tolemåla ev Håshult till 1929. Ömelsbo hyrd 
skollokal hos Ossian Andersson på gården. Märta Wallberg var första  Lärarinnan 
1918 
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Roteindelning: 

Hvena rote: ( Vena)   Södra Kvarntorp, Hvena, Vilebo, Galmsås, Norrtorp, 
Ömelsbo, Tolebo, Mabo och Gaddstigen. 

Glysebo rote:Glysebo, Fjärsbo, Hårsbo, Håshult, Glypsmåla och Tolemåla. 

Vägen förbi Vilebo: 

På 1870- talet lät fideikommissarien på Adelsnäs anlägga en väg från Åtvidaberg 
till Söderö. Härifrån (Söderö) anlade på socknens bekostnad en väg till kyrkan, 
som dock blev så illa byggd, att den var i det närmaste ofarbar. Innehavaren av 
Söderö säteri lät senare anlägga ny väg till kyrkan. Den nuvarande vägen från 
Söderö till kyrkan byggdes 1902. Den hade nämligen dragits fram i skogen, där 
det var besvärliga backar. Nu gick den i stort sett utmed Ämmerns närhet förbi 
Hamra och Hjälmeryd. 

Förbindelsen från Söderö mot norr till Hålebo hade varit mycket dålig detta 
påtalades vid en sockenstämma 1853, då man klagade över att vägen var 
ofarbar höst och vår. Förliden höst hade man haft väldigt besvärligt med att få ett 
lik till kyrkan, Till slut blev man tvungen att fara över sjön Ämmern. Baron 
Adelswärd hade emellertid börjat en vägförbättring från Söderö genom Medelö 
och Norrö förbi Fallvik till Herrsjö. Den nuvarande vägen Söderö till Hålebo och 
Beta. Liksom till Bjärka-Säby anlades 1895. 

När Hans Wilensjö och hans far Halvar Pettersson körde massaved i den så 
kallade Fiskarelia så rekognoserade vi för en körväg för den så kallade 
"fössingen" en spec. vagn för att köra 2 meters massaved så använde vi denna 
gamla väg. Den går uppe på berget ca 100- 200 meter från nuvarande väg 
väster om. Den gick även mot Håshult men tog slut i och med att man sprängt 
bort berget, men fanns sedan vid Fiskare kärret. Vägen var en vagnsbredd men 
igenväxt på ett flertal ställen. Vi körde massaveden till den nyare vägen där idag 
en försvars anläggning finns. I förlängningen så var det bara att fortsätta ner till 
Vilebo som kommer ner söder om sjön Bysjön.  
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Pinkesten: 

Håshultsvägen (den gamla) har också en historia. Efter ca 300- 500 meter från 
Fiskare kärret så i en backe var en mycket flat sten som kallades "pinke sten". 
Enligt Ivar Nilsson Vilebo så hade ett par drängar fått i uppdrag att bära ett lik 
tillkyrkan från Håshult. De ställde ifrån sig kistan på stenen för att uträtta sina 
behov. Tydligen så pinkade även den i kistan och därav namnet på stenen. 

Fiskarelia: 

Fiskarelia. Fiskare kärret har också en historia. Enligt sägnen så hade ett par 
rövare bosatt sig i grottan som ligger inne i skogen mitt i mot Vilebo vägen (öster 
om). De skulle ha rånat en fiskare som gick på den nämnda gamla vägen vid ett 
par stora sten block. Det är ett par stora stenblock på den gamla vägen som 
skulle ha hetat rövarstenarna som jag sett med egna ögon. Enligt sägnen så 
slogs fiskaren ihjäl och för att dölja brottet skulle han ha sänkts i fiskaren kärret. 
Man hade med störar sökt i kärrets mittpunkt där det är mycket djupt, man 
aldrig återfunnit fiskaren. Därav namnen Fiskare Lia och Fiskare kärret.  
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Släktgården i Vena, Allans mammas sida. 

Gården i Vena har gått i olika släktled åtminstone från någon gång efter1757 
eventuellt även någon i tidigare generationer och fram till1968. 

1/16 Nämndemannen Jonas Persson 	1757 -1840 
1/16 Bonden Karl Jonsson 	 	 1794 -1849 
1/16 Bonden Nils Karlsson 	 	 1826 -1902 	(Anni’s farfar) 
        Bonden Karl Karlsson	 	 1863 -1899 	(Anni’s far)      
3/64 Göran Salomonsson 	 	 1902 -1950 	(Anni’s styvfar) 
         Edit & Arvid Karlsson 	 	 1948 -1968 	(Anni’s syster) 

Anni’s syster Edit och hennes make Arvid över fastigheten. De fick tre flickor 
Svea, Siv-Britt och Maja. Maja var gift Nyman och flyttade senare till Falla i 
Åtvidaberg. Svea gifte sig med Olle Andersson från Ömmelsbo, de flyttade 
senare till Mossvägen i Åtvidaberg. Därefter köptes fastigheten av Lars-Gösta 
Pettersson som idag bor i Sandhagen i Vena. År 1968 köpte Bertil och Evy 
Karlsson huset av Lars-Gösta och hans syster. Fastigheten hade då stått tom en 
tid. Nuvarande ägare sedan 6-7 år tillbaka är bröderna Peter och Kenneth 
Bergman, fastigheten används idag som Fritidshus. Brödernas mormor 
var syster med Evy Karlsson. 
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Lars -Gösta Petterson i Sandhagen, Vena visar 
upp kartor och handlingar från Laga Skiftet i 
Vena by. Lars-Gösta, som även han har Karl 
Jonsson och Anna-Greta Samuelsdotter som 
anor i sitt släktträd, har samlat dessa handlingar 
i ett ”byaskrinet” som finns tryggt förvarat 
hemma hos honom själv.  
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Av Lantmätaren C.H. U. den 13/2 1849 började… 

och av Lantmätaren G. Fristedt fortsatte den 23/12 1953 slutade Laga Skifte å 
ägarna till 1/2 mantal Kronoskatte Vena i Kättilstad socken. Emellan dels nu 
frånvarande ägare delägare vilka i in och avröstningsjorden bekommit sina lotter. 

Isak Nilsson i Ömmelsbo 1/16 mtl under Litt A i två skiften med 
utflyttningsskyldighet. 

Jonas Kar lsson 1/16 mtl under Lit t B i ett sammanhang med 
utflyttningskyldighet. 

Nils Karlsson 1/16 mtl under Litt C i två skiften med kvarboenderätt. 

Anders Peter Olovsson 1/16 mtl under Litt D i två skiften med kvarboenderätt. 

Jonas Nilsson 1/16 mtl under Litt E i tre skiften med utflyttningsskyldighet. 

Anders Danielsson 1/16 mtl under Litt F i ett skifte med utflyttningskyldighet. 

Niklas Johansson 1/15 mtl under Litt G i ett skifte med kvarboendeskap.  
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Utdrag från Vena förr och nu 

Man tror att namnet Vena kommer från ordet Ven som betyder branta strand 
sluttningar. 

Bygden kring Vena är mycket gammal. Trakten var var bebodd redan på 1600-
talet, troligen tidigare ändå. Hela byn är kulturmärkt 

Från början låg alla hus ”mitt i byn” utom två som låg i Llll-Vena. 1799 inleddes 
den första delningen den s.k. Jordreformen, 1849-1850 skedde nästa.  Då 
flyttades en del gårdar till den plats där husen står idag. Enligt gamla dokument 
fick kvarvarande betala ersättning till de som tvingades flytta. De tilldelades då 
gårdsnamnen Sandhagen, Nästet, Åkullen, Östantorp m.fl, 

Bytvättstuga, såg och kvarn fanns vid Ådala fall. Sågen senare flyttad till sjön. 

1828 flyttade ”Smejösse”, en välkänd klensmed till Ådala. Han tillverkade bl.a. 
låsen till fängelset i Linköping. Hans hustru var ”Jordemor” 

Åren 1938 -1941 fanns det 67 bofasta i byn och 1996 finns det 6 stycken 

Man gick från gård till gård vid dop, bröllop, begravning, julfirande och fest. Det 
var stor gemenskap i byn 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Berättelsen om ett besök från USA 
samt ett Amerikabrev daterat den 12 
oktober 1873 

Den här berättelsen kommer att starta med ett mejl från hösten 2014 
och avslutas med ett Amerikabrev från 1873. 

Jag kunde aldrig i förväg ana eller föreställa mig att det blogginlägg som jag 
skrev den 21 juni 2014 skulle leda till att jag sommaren 2015 fick möjlighet att 
vara värd för en Amerikansk familjs resa i sina svenska förfäders fotspår. 
Rubriken på det här blogginlägget kunde därför också lika gärna ha varit: ”Allt för 
Sverige”- äventyret i Kättilstad socken sommaren 2015. Hela berättelsen 
omfattar tre delar, en del för varje dag av besöket från USA, (27, 28 och 29 juni 
2015). 

Den 21 juni 2014 skrev jag ett blogginlägg om min hustrus farmor.  Titeln på det 
blogginlägget är: Anni Maria Karlsson gift Bengtsson – Den vackraste flickan i 
byn Hvena, Kättilstad (E). Hösten 2014 fick jag ett mejl från Sara Kidd från USA 
som hade hittat det blogginlägget när hon googlat på namnet Anna-Stina 
Samuelsdotter (1799-1847), Anna-Stina Samuelsdotter var Annie Bengtssons 
morfars mor och är den första gemensamma anan för min hustru Helena och 
Sara Kidd och knyter därmed också ihop deras gemensamma släktled längre 
bakåt i tiden. 

Sara och jag hade en fortsatt mejlkontakt och bytte uppgifter med varandra 
under hösten och vintern. Jag skrev också till Sara att om du kommer till Sverige 
någon gång i framtiden så kan jag guida dig runt i dina svenska förfäders fotspår. 
Under våren 2015 kom sedan ett mejl från Sara där hon skrev att hon hade fått 
en mycket trevlig present av sin man. Det var en kombinerad 40-års present 
samt även för det faktum att Sara och hennes man Tim firar 15-årig bröllopsdag 
lite senare i år. Presenten som hon hade fått av Tim var en resa till Sverige för att 
kunna besöka platser där hennes svenska förfäder hade levt sina liv. Där-med så 
startade också planeringen för den här sommarens ”Allt för Sverige”- äventyr. 
Jag började omgående med att ringa runt till personer som bor i Vena by söder 
om Åtvidaberg. Det första telefonsamtalet ledde mig sedan vidare till nästa och 
sedan vidare till nästa och många samtal senare så förstod jag att nu har jag nog 
snart engagerat de allra flesta som bor i eller har koppling till Vena by i Kättilstad 
socken. Tack vare de här samtalen fick jag själv också mycket ny kunskap om 
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Vena. Dessutom fann jag kusiner och sysslingar till både min hustru och min 
svärfar. 

Den 27 juli startade det här äventyret med att Sara och jag hade bestämt att vi 
skulle mötas vid Järnvägsstationen i Åtvidaberg kl 10.00. I god tid före utsatt tid 
var vi där och väntade på Sara och hennes familj. Men det var inte bara vi som 
var där utan i en annan bil satt även två nyfunna sysslingar till min hustru Helena, 
Gösta och Rune Nyman. Gösta Nyman och hans fru hade jag träffats redan 
tidigare i sommar. Detta eftersom hans mormor och morfar var de sista i våra 
släktled som hade bott permanent i Vena. Gösta hade också samlat på sig en 
hel del gamla papper från huset i Vena. Gösta och hans hustru har fortfarande 
kopplingar kvar till Vena eftersom de äger ett sommartorp där som heter 
Källtorp. 

Efter det att vi hälsat familjen Sara Kidd välkomna till Sverige och gått igenom 
dagens planering så körde vi söder ut på riksväg 134 i riktning mot Kisa. Vårt 
första resmål för dagen var Kättilstads kyrka. Hela det här äventyret har också 
kantats av mycket tur på vägen. Sara hade själv haft mejlkontakt med 
församlingen i Kättilstad eftersom hon också väldigt gärna ville komma in i 
kyrkan. Men de sista mejlen hade hon inte hunnit få svar på och det var därmed 
osäkert om vi kunde komma in genom den annars normalt sett låsta dörren till 
kyrkan. Men i ett hus bredvid kyrkan så bodde en tidigare vaktmästare som 
både kunde öppna dörren och även guida oss och berätta om lite kyrkans 
historia. 
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Efter besöket i Kättilstad kyrka så satte vi oss i bilarna och körde i riktning 
tillbaka mot Åtvidaberg till Vena by. Under bilfärden pratade vi om hur det kunde 
ha varit förr när man inte kunde ta bil till kyrkan utan i bästa fall åkte häst och 
vagn eller rentav fick fotvandra till kyrkan på söndagarna. När vi hade kört 
ungefär 1,5 mil från kyrkan så kom vi fram till Sandhagen i Vena. Där möttes vi 
av Lars-Gösta Petterson och hans syster Margareta. Margaretas dotter Carina 
anslöt också för att på engelska kunna berätta om Sandhagen för Sara Kidd. 
Anledningen till besöket var att en av Saras anor Jonas Peter Karlsson hade 
flyttat från Vena by till Sandhagen. I trädgården i Sandhagen fick vi också 
möjlighet att äta vår matsäck. Margareta visade oss ett album med gamla kort 
och efter en stunds prat så kom vi också fram till att både Sara och min hustru 
hade gemensamma släktband även med Lars-Gösta och Margareta. Men det 
skulle ta alldeles för lång tid att här också reda ut alla gemensamma släktled. 

 

När vi var klara i Sandhagen så var det dags att fortsätta att följa Jonas Peter 
Karlssons fotspår. År 1859 flyttade han ifrån Sandhagen till Orremåla och därifrån 
vidare till Sjöände år 1862. På platsen där huset i Orremåla tidigare har stått så 
är idag en enkel skylt uppsatt. Själva byggnaden är sedan mitten av 1940- talet 
flyttad till Hembygdsgården i Åtvidaberg, mer om den byggnaden kommer i del 3 
av den här berättelsen. 
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Efter ett kort besök i Gösta Nymans sommartorp från 1819 Källtorp så åkte vi 
vidare till dagens slutmål. Vi åkte till det hus i Vena som knyter ihop alla 
gemensamma släktband där Helenas farmor Annie Maria Karlsson gift 
Bengtsson föddes och där även Anna-Stina Samuelsdotter som gift levde resten 
av sitt liv. De nuvarande ägarna Kenneth och Peter Bergman hade dukat upp till 
ett rejält kaffekalas och även bjudit in flera andra boende i Vena eller som på 
annat sätt hade intresse av det här besöket. Det blev ett fantastiskt och 
underbart besök med de otroligt engagerade värdarna Kenneth och Peter. 
Tillsammans gjorde den dagen här till ett underbart fint minne för livet för många 
människor inte minst för Sara Kidd och hennes familj. En av höjdpunkterna var 
när vi alla gemensamt stämde upp i ”Ja må hon leva” för att uppmärksamma 
Saras tidigare 40-årsdag och avslutades med ett sedvanligt fyrfaldigt hurra för 
både födelsedagen och Sara och Tims snart stundande 15-åriga Bröllopsdagen. 

 

                                                                          

Allan Bengtssons antavla, sida �74



 Av Dick Wåhlin 
9 december 2016

Amerikabrevet från 1873 

För att knyta ihop den här första dagen av totalt tre av vårt eget ”Allt för 
Sverige”-äventyr så återvänder jag nu till själva rubriken för det här blogginlägget. 
Tidigare i somras träffades Gösta Nyman (Helenas syssling), hans fru, Helena 
och jag hemma hos Gösta för att förbereda det här besöket från USA. Det 
visade sig att han bland alla sina gamla papper från Vena även hade ett gammalt 
brev som var skickat från Amerika till Vena. Vid närmare efterforskning så visar 
det sig att just det här brevet också var ett mycket lyckat sammanträffande i tid 
med besöket av Sara Kidd och hennes familj. 

Saras ana Jonas Peter Carlsson (1823-1902), som vi följt i fotspåren av under 
dagen, fick 1855 en dotter som döptes till Johanna Mathilda Jonasdotter 
(1855-1921). Redan år 1869, när hon endast var 14 år gammal så började hon 
att arbeta som piga hos sin morbror Carl Johan Carlsson i Härsjö, Kättilstad 
(E). När hon var 22 år gammal år 1877 så emigrerade hon till Amerika. Till saken 
hör också att en annan yngling vid namn Carl Gustav Jonsson (1851-1929) 
utvandrade, även han 22 år gammal, från Brodalen nära Härsjö år 1873. Båda 
kom att utvandra till en plats som benämns Calmar i delstaten Iowa i USA. De 
gifte sig sedan strax efter det att Johanna Mathilda kommit (4 år efter Carl 
Gustav) till USA. En inte alltför kvalificerad gissning är att de båda hade träffats 
och blivit kära i varandra under tiden de fortfarande fanns kvar i Sverige. Det här 
båda personerna som gifte sig i Calmar, Iowa är Sara Kidds förfäder och som 
båda två utvandrade från Kättilstad socken i Sverige med 4 års mellanrum. 

Det Amerikabrev daterat  den 12 oktober  1873 och som fanns bland Gösta 
Nymans gamla handlingar visade sig vara ett brev som Sara Kidds ana Carl 
Gustav Jonsson skrev hem till Sverige bara någon månad efter det att han 
kommit fram till Calmar, Iowa. Det här Amerikabrevet kommer även 
fortsättningsvis att vara den gemensamma nämnaren i de två återstående 
delarna av det här ”Allt för Sverige”- äventyret som ägde rum den 27-29 juli 
2015. 
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Berättelsen om ett besök från USA 
samt ett Amerikabrev daterat den 12 
oktober 1873. Del 2 av 3, den 28 
juli 2015 
Efter den första dagen med resan till Kättilstad kyrka och flera mycket lyckade 
besök i Vena by så var ursprungstanken att den här dagens skulle bli något 
kortare och lite mindre intensiv. Precis som inför besöket i Vena så hade jag ringt 
och försökt skapa kontakt med boende i det för dagen aktuella området. Tyvärr 
med lite mindre framgång den här gången, troligen pga av det enkla faktum att 
det är mitt i semesterperioden för många. Jag hade en del namn och 
telefonnummer men inte någon riktig tur med att få tag på de som ägde eller 
bodde på platser och resmål för dagens utflykt i Sara Kidds svenska ättlingars 
fotspår. 

När jag vaknade på morgonen så tänkte jag att jag chansar och provar att ringa 
en gång till och gör ett sista försök att komma i kontakt med markägaren. Vi 
hade även idag bokat kl 10 med Sara Kidd och hennes familj och strax innan de 
kom så fick jag tag på markägaren Elisabeth Hamilton. Hon och hennes man 
hade kommit hem sent på kvällen innan från en resa i den svenska fjällvärlden. 
Efter att ha berättat om mitt ärende så ändrade Elisabeth och hennes man helt 
och hållet på sina planer för dagen och lovade istället att följa med oss visa det 
lite svårtillgängliga torpet Brohagen. 

Brohagen, ett torp under Härsjö i Kättilstad socken är den plats där Carl Gustav 
Jonsson bodde från det att han föddes 1855 fram tills dess att han emigrerade 
till Amerika år 1873. Det var också Carl Gustav Jonsson som skrev det 
Amerikabrev som både är den röda tråden och del av rubriken till den här 
berättelsen.  

Vi mötte Elisabeth och hennes man vid Härsjö Norrgård. De körde sedan  sin 
fyrhjulsdrivna bil med stora hjul medan vi andra smög fram med våra vanliga 
personbilar över bok-stavligen stock och sten på den lilla skogsvägen fram till 
Brohagen. De som förr bodde i torpet Brohagen arbetade som kolare, så även 
Carl Gustav Jonssons och hans föräldrar. 
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– Hur ofta går man inte förbi konstruktioner i skogen och funderar på 
vad det har varit och vad det har använts till? 

Nära Brohagen finns också flera s.k. kolbottnar ute i skogen. Kolbottnar är de 
lämningar som idag finns kvar av de Kolmilor som kolarna använde för att 
tillverka kol. Runt Åtvidaberg finns de på många ställen. Koltillverkningen var 
mycket viktig för Koppargruvorna och koppartillverkningen i trakten. I tex Bersbo 
gruvor näta Åtvidaberg så tillverkades 35 000 ton koppar per år fram till år 1902. 
Bersbo gruvor fick också mottaga pris för sin koppartillverkning vid 
Världsutställningen 1889 i Paris, (Källa: Wikipedia)   

Efter Härsjö så blev vi erbjudna att följa med hem till Elisabeth Hamilton i 
Västantorp för att där kunna äta dagens medhavda matsäck. 

Efter en stunds riktig trevlig samvaro i Västantorp så åkte vi vidare mot nästa 
resmål, Fallvik. Här fanns inte det gamla bostadshuset och ladugården kvar. Men 
likväl en gammal Visthusbod som säkert också stod här när Saras släktingar 
bodde på den här platsen 

Vi avslutade sedan med ett kort besök i Hålebo även det en plats där Saras 
släktingar har bott. 

Innan vi skiljdes för dagen så berättade jag lite om morgondagens planering. 
Efter två lika intensiva dagar så bokade vi träff först till omkring kl 12 nästa dag. 
Men jag sa också att ni måste vara på plats allra senast kvart över tolv för i 
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morgon har jag planerat in en liten grej som är tidsbestämd i förväg. Sara 
undrade givetvis vad det var men jag sa bara att hon inte behövde vara orolig 
men att jag berättar mer om det i morgon när ni kommer hit. Missa inte att läsa 
avslutningen av den här berättelsen och vad som slutligen egentligen hände 
med Amerikabrevet daterat den 12 oktober 1873 

Berättelsen om ett besök från USA 
samt ett Amerikabrev daterat den 12 
oktober 1873. Del 3 av 3, den 29 
juli 2015 
Sara Kidd med familj, anlände strax efter  kl 12, givetvis väldigt nyfiken och 
undrande över vad som skulle hända idag och vad det kunde vara som jag inte 
ville berätta om igår innan vi skiljdes åt. Jag ställde då följande två korta frågor till 
henne: 

Har du någon gång tidigare avfyrat ett vapen?

Har du någon gång tidigare skjutit med en kanon? 

Svaret från henne på båda frågorna var ett tydligt nej samt att det syntes att hon 
också  var märkbart ytterligare mera  fundersam över vas som skulle ske. Jag 
berättade då att hon exakt kl 13.00 idag ska få avfyra ett skott med en kanon, 
avsett som en salut för hennes både döda och nu levande släktingar i Sverige. Vi 
satte oss i våra bilar och körde direkt till Solkanonen som ligger mitt emot 
Adelsnäs slott i Åtvidaberg. Där mötte vår guide upp samt några andra som 
också skulle vara med när Solkanonen avfyrades. 
 

Den Solkanon som finns i ett torn vid Bysjöns strand i 
Åtvidaberg är den enda idag kända fungerande 
Solkanon som finns världen. I en smal öppning i 
tornet kommer solens strålar fram några minuter 
före  kl 13.00  sommartid. Solstrålarna träffar ett 
förstoringsglas som i sin tur sedan antänder en stubin 
och kanonen avfyras exakt kl 13:00.  

Men de dagar som solen inte lyser så får man hjälpa 
till manuellt och tända stubinen med vanliga hederliga 
tändstickor. Det var också det som turligt nog 
inträffade idag, moln täckte delvis himlen och skymde 
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solen. Lite smått nervös klev Sara in i tornet och i precis rätt tid drog hon 
tändstickan mot plånet och antände stubinen. Kanonen avfyrades med en ljudlig 
knall som hördes i hela Åtvidaberg med omnejd 

Efter denna salut begav vi oss vidare till Åtvidabergs Hembygdsgård. Som ni 
kanske minns från del 1 i den här berättelsen så var vi den första dagen i Vena 
by. Där fanns alla hus kvar där Sara svenska ättlingarna har bott, alla utom ett. 
På platsen där huset i Orremåla en gång stod finns idag bara en liten skylt som 
berättar var huset en gång funnits. Själva byggnaden flyttades nämligen på 
1940-talet just till Åtvidabergs Hembygdsgård och var en av de första 
byggnaderna som kom dit. Genom att vi nu var på väg dit så kunde vi också 
bildligt och upplevelsemässigt även knyta ihop de här tre dagarna med utflykter i 
Sara Kidds och Helena Wåhlins anors fotspår. 
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Tiden rusade inte iväg lika fort för 
oss idag så vi hann även med att 
köra ner till Gärdserum kyrka för 
ett besök . 

 

 

Hela det här äventyret över tre dagar började nu att  lida mot sitt slut. Efter 
besöket i Gärdserum körde vi hem till min svärfar Allan Bengtsson i Åtvidaberg. 
Det var dags för våra gäster från USA att prova ett litet svenskt Smörgåsbord. 
Givetvis med bl.a inlagd sill, köttbullar, prinskorv m.m., samt självklart även en 
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tub med Kalles Kaviar. Den inlagda Sillen fungerade betydligt bättre än vad vi 
hade förväntat oss. Men precis som i den nu aktuella TV-reklamen så hörde inte 
Kalles kaviar till deras favorit på smörgåsbordet. 

Dags att avsluta den här berättelsen och även knyta ihop historien kring själva 
Amerikabrevet daterat  den 12 oktober  1873. När vi som en del av 
förberedelserna, till det här angenäma besöket från USA, träffades hemma hos 
Gösta Nyman så hade han räddat och sparat gamla papper och handlingar från 
Vena. Bland allt det sparade fanns även det Amerikabrevet som Saras ana Carl 
Gustav Jonsson skrev en kort tid efter det att han 1873 emigrerat från Brodalen, 
Kättilstad (E) till Calmar i delstaten Iowa, USA. 

Det är nästan helt osannolikt att just det här brevet skulle dyka upp några veckor 
före det att Sara kom till Sverige. Sara kom till Sverige i syftet att besöka platser 
där hennes svenska förfäder hade levt sina liv. Hon började att släktforska för ett 
par år sedan med allt vad det innebär att forska i ett annat land och på ett för 
henne helt okänt språk. Hon visste mycket väl att hennes rötter kom från 
emigranter från Sverige till Amerika i slutet på 1800-talet. Men det fanns inga 
foton eller något annat bevarat från hennes ättlingar som invandrat till Amerika. 
Gösta Nyman och jag pratade om det här några gånger. När vi sedan besökte 
Vena den 27 juli pratade vi igen med varandra om det här brevet som Saras 
ättling skrivit.  
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Vi kom gemensamt fram till att eftersom det här brevet var skrivet av någon 
utanför våra egna släktled så är säkert Sara Kidd den person på hela det här 
jordklotet som har allra störst glädje av brevet. Det är svårt att med ord beskriva 
glädjen i Saras ögon när hon fick reda på att det här brevet skulle få följa med 
henne tillbaka till Amerika, därifrån det skickades den 12 oktober år 1873. Både 
Gösta och jag är helt övertygade om att Sara kommer att ta mycket väl hand om 
det och även se till att kommande generationer borta i Amerika också får stor 
glädje av det. Brevet i original kommer nu att vara deras mest tydliga och 
påtagliga bevis på deras svenska rötter. Kvar i Sverige finns brevet bevarat i 
digital form hos några personer.

 

Allt roligt har tyvärr också ett slut. Det har varit tre het fantastiskt innehållsrika 
och roliga dagar tillsammans med familjen Sara Kidd från USA. Innan vi skiljdes 
fick jag en hel ”Goodie-bag” med olika saker de hade tagit med hemifrån. Bland 
mycket annat även lite foton  på Saras släktingar i USA. Vi sa inte adjö till 
varandra när de skulle åka utan vi sa istället på återseende. Jag hoppas 
verkligen att det blir så… 
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Ett särskilt tack till: 

Tänkte här att nu nämna några personer och rikta ett särskilt tack dem som på 
olika sätt har medverkat till att det här besöket förhoppningsvis blir till ett väldigt 
fint minne för livet för många. Det finns alltid en risk med att göra så här och det 
är att man riskerar att glömma att ta med och nämna någon som förtjänar det. 
Därför säger jag nu förlåt i förskott för det eventuella misstaget, hör av dig till mig 
så kommer givetvis även du att nämnas här nedanför. 

Sten Karlsson i Vena, för den kunskap du delade med dig av och de kontakter 
som du inledningsvis förmedlade 

Lars-Gösta Petterson och hans syster Margareta i Vena er deras dotter 
Carina, för den kunskap som du Lars-Gösta delade med sig av och för ert fina 
mottagande i Sandhagen samt guidningen vid Orremåla. 

Anita ”Nitan” Bergman, för att du visade ett så stort intresse och engagemang 
för det här besöket trots att du själv inte kunde vara på plats. Samt för 
kontakterna du förmedlade. 

Peter Bergman, Kenneth Bergman och Anna Kolonja, ni öppnade upp er 
sommarparadis i Vena och dukade upp till ett stort kaffekalas i er trädgård i 
Vena. Dessutom bjöd ni in många andra med intresse av det här besöket till det 
underbara  kaffekalaset. Vi överväldigade av ert engagemang och den 
generositet som ni bjöd oss andra på. 

Elisabeth Hamilton med make, trots att ni kom hem sent på kvällen före så 
ändrade era planer för den dagen som vi skulle besökta Brodalen. Att Sara Kidd 
sedan också fick komma till en kolbotten var en av hennes stora höjdpunkter 
under det här besöket. Sedan är det faktiskt tveksamt om vi hade tagit oss fram 
till torptet Brohagen utan er hjälp. Trevligt att också få besöka ert hem i 
Västantorp och höra om era framtidsplaner där. 

Solkanonklubben i Åtvidaberg, för att Sara Kidd fick skjuta salut med 
solkanonen. 

Åtvidabergs Hembygdsförening, för guidngen i Venastugan. 

Allan Bengtsson, för att du hjälpte oss att hitta runt bland husen och byarna 
samt lät oss bjuda Familjen Kidd på smörgåsbordet i ditt hem i Åtvidaberg 
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Rune Nyman Åtvidaberg, jag vet att du tyckte att det här var riktigt kul att vara 
med om. Vi uppskattar att du följde med oss första dagen i Vena. 

Gösta och Margareta Nyman, jag sparade er medvetet till sist… Ni var med 
nästan ända  från början i planeringen av det här besöket från det som är även 
era släktingar från USA. Vi träffades hemma hos er i Linghem på försommaren. 
Ni följde med oss runt i Vena och visade även upp ert sommarparadis, torpet 
Källtorp byggt 1819. Men det allra största tacket får trots allt Gösta för att du har 
tagit hand om de gamla handlingarna från huset i Vena efter din morfar och 
mormor., inte minst det Amerikabrev som nu är på väg tillbaka till USA. 
———————————————————————————————–——— 
 

Sara Kidds anor till     
Karl Jonsson & Anna-
Greta Samuelsdotter: 

 

Anna-Greta 
Samulesdotter 

Nils Karlsson 

Alma Nilsson 

Annie Bengtsson    
 

Allan Bengtsson 

Helena Wåhlin 

Christoffer & 
Emelie Wåhlin 
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Kristina Eriksdotters Antavla 
1 Kristina Eriksdotter. Född den 30 jan 1805 i Fjärsbo, Kättilstad (E).1 Kristina dog i Tolemåla, 
Kättilstad (E) den 16 apr 1884, hon var då 79 år.2


Den 26 sep 1824 när Kristina var 19 år gifte hon sig med Nils Johansson i Kättilstad (E).3


De hade följande barn:

	 	 i.	 Erik Johan (1824-1903)

	 	 ii.	 Nils Peter (1828-)

	 	 iii.	 Anna Kristina (1831-)

	 	 iv.	 Lena Carin (1834-1919)

	 	 v.	 Sara Charlotta (1837-1920)

	 	 vi.	 Karl (1840-1840)

	 	 vii.	 Karl Gustaf (1842-1928)


Föräldrar 

--------------------------------------------------


2 Erik Jonsson. Född den 25 jul 1761 i Fjärsbo, Kättilstad (E).4 Erik dog i Fjärsbo, Kättilstad (E) den 2 
jun 1853, han var då 91 år.5


Den 28 sep 1783 när Erik var 22 år gifte han sig med Anna Johansdotter.6


De hade följande barn:

	 	 i.	 Jonas (1784-1853)

	 	 ii.	 Johan (1787-1849)

	 	 iii.	 Erik (1793-1869)

	 	 iv.	 Simon (1798-<1838)

	 	 v.	 Östen (1801-1861)

	 1	 vi.	 Kristina (1805-1884)


3 Anna Johansdotter. Född i 1762 i Gärdserum (E). Anna dog i Kättilstad (E) i 1838, hon var då 76 
år.7


Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


4 Jonas Eriksson. Född den 17 dec 1715 i Vrånghult, Åtvid (E).8 Jonas dog i Fjärsbo, Kättilstad (E) 
den 8 apr 1800, han var då 84 år.9


Jonas gifte sig med Kerstin Simonsdotter.


De hade följande barn:

	 	 i.	 Johan (1749-1792)

	 	 ii.	 Helena (1753-1824)

	 	 iii.	 Anna (1757-1813)

	 2	 iv.	 Erik (1761-1853)
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5 Kerstin Simonsdotter. Född den 14 sep 1727 i Håshult, Kättilstad (E). Kerstin dog i Fjärsbo, 
Kättilstad (E) den 16 mar 1783, hon var då 55 år.10 Begravd den 25 mar 1783 i Kättilstad (E).11


6 Johan Jonsson. Född den 26 nov 1732.12 Johan dog i Gärdserum (E) den 1 okt 1814, han var då 
81 år.13


Den 25 sep 1757 när Johan var 24 år gifte han sig med Sara Persdotter.14


De hade följande barn:

	 3	 i.	 Anna (1762-1838)

	 	 ii.	 Jonas (1765-)

	 	 iii.	 Kerstin (1759-1838)

	 	 iv.	 Petter (1769-)

	 	 v.	 Sara (1775-)


7 Sara Persdotter. Född den 7 dec 1735.15 Sara dog i Gärdserum (E) i 1812, hon var då 76 år.16


G Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


8 Erik Andersson.


Den 2 okt 1704 gifte sig Erik med Anna Svensdotter.


De hade ett barn:

	 4	 i.	 Jonas (1715-1800)


9 Anna Svensdotter.


10 Simon Johansson. Född i 1701 i Fjärsbo, Kättilstad (E).17 Simon dog i Håshult, Kättilstad (E) den 
4 jun 1775, han var då 74 år.18 Begravd den 11 jun 1775 i Kättilstad (E).19


Den 27 nov 1726 när Simon var 25 år gifte han sig med Ragnhild Jonsdotter i Kättilstad (E).20


De hade följande barn:

	 5	 i.	 Kerstin (1727-1783)

	 	 ii.	 Per (1729-1789)


11 Ragnhild Jonsdotter. Ragnhild dog i Håshult, Kättilstad (E) den 26 feb 1773, hon var då 89 år. 
Född den 10 feb 1684 i Kärra, Oppeby (E).


12 Jonas Johansson. Född den 1 Ab 1701 i Stora Ved, Gärdserum (E).21 Jonas dog den 15 mar 
1758 i Stora Ved, Gärdserum (E).22


Den 25 jun 1721 gifte sig Jonas med Kerstin Larsdotter.23


De hade följande barn:

	 	 i.	 Annika (1722-)

	 	 ii.	 Maria (1724-)

	 	 iii.	 Ingrid (1727-1760)

	 	 iv.	 Kierstin (1729-)

	 6	 v.	 Johan (1732-1814)

	 	 vi.	 Margareta (1736-)
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13 Kerstin Larsdotter. Född i 1701 i Mosshult, Gärdserum (E).24 Kerstin dog i Stora Ved, Gärdserum 
(E) den 14 jan 1785, hon var då 84 år.25


GG Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


20 Johan Zackrisson. Född i 1666 i Hägerstad (E).26 Johan dog i Fjärsbo, Kättilstad (E) i 1745, han 
var då 79 år.27 Begravd den 16 nov 1745 i Kättilstad (E).28


Den 30 dec 1700 när Johan var 34 år gifte han sig med Kerstin Simonsdotter i Kättilstad (E).29


De hade följande barn:

	 10	 i.	 Simon (1701-1775)

	 	 ii.	 Zackris (1707-1774)

	 	 iii.	 Israel (1712-1774)

	 	 iv.	 Johan (1720-1795)


21 Kerstin Simonsdotter. Född i 1680. Kerstin dog i Fjärsbo, Kättilstad (E) i 1724, hon var då 44 år.


22 Joen Persson. Född i 1638.30 Joen dog i 1728, han var då 90 år.


Joen gifte sig med Elin Joensdotter.


De hade ett barn:

	 11	 i.	 Ragnhild (1684-1773)


23 Elin Joensdotter. Född i 1649 i Idhult, Oppeby (E). Elin dog i 1730, hon var då 81 år.


24 Johan Eriksson. Född den 1 Ab 1671.31 Johan dog den 24 jan 1718 i Stora Ved, Gärdserum (E).32 
Begravd den 2 feb 1718 i Gärdserum (E).33


I 1699 gifte sig Johan med Ingrid Jonsdotter.34


De hade följande barn:

	 12	 i.	 Jonas (1701-1758)

	 	 ii.	 Anna (1703-1714)

	 	 iii.	 Salomon (1706-1742)

	 	 iv.	 Erik (1711-1775)

	 	 v.	 Peter (1714-1764)
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25 Ingrid Jonsdotter. Född den 1 Ab 1671.35 Ingrid dog den 2 dec 1763 i Tingetorp, Gärdserum (E).
36


26 Lars Svensson. Född den 1 Ab 1670 i Måshult, Gärdserum (E).37 Lars dog den 3 maj 1729 i 
Gärdserum (E).38


Levde i Måshult, Gärdserum


I 1697 gifte sig Lars med Maria Gelsenia i Gärdserum (E).39


De hade följande barn:

	 13	 i.	 Kerstin (1701-1785)

	 	 ii.	 Katarina

	 	 iii.	 Margareta (1705-1771)

	 	 iv.	 Sofia (1707-)

	 	 v.	 Maria (1710-)

	 	 vi.	 Anna (1712-1717)

	 	 vii.	 Sara (1713-1800)

	 	 viii.	 Rebecka (1714-)


27 Maria Gelsenia. Född den 1 Ab 1676 i Prästgården, Gärdserum (E).40 Maria dog den 5 sep 1756 i 
Mosshult, Gärdserum (E).41


GGG Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


40 Zachris Persson. Född i 1630. Zachris dog i Fjärsbo, Kättilstad (E) den 17 dec 1693, han var då 
63 år.


I ”trädtoppen” på Allan Bentssons anor:  

Fänrik Peder Hansson Basell och hans hustru Ingeborg samt Löjtnant Hans Hansson och 
hustru Riska från Fjärsbo, Kättilstad (E). 

NOTERA: Eftersom det är många som har dessa anor så är det också få uppgifter som jag själv har 
forskat fram av detta. Det finns många släktträd publicerade på internet med dessa anor, både på 
personliga hemsidor och även på tex GENI, Ancestry, mfl. Därför ska detta endast betraktas som en 
sammanställning av uppgifter från flera andra släktforskare som  har dessa anor i sina släktträd. 

Innan vi ger oss upp i toppen på släktträdet i Allans anor så börjar jag först med att visa släktleden till 
de personer som det här handlar om:


1: F Allan Bengtsson

2: FM Annie Maria Karlsson, f. 1893.01.17 i Vena, Kättilstad (E)

3: FM F Karl Erik Albin Karlsson, f.1863.10.27 i Tolemåla, Kättilstad (E)

4: FM FM Sara Charlotta Nilsdotter, f.1837.04.14 i Fjärsbo, Kättilstad

5: FM FM M Kristina Eriksdotter, f.1805.01.30 i Fjärsbo, Kättilstad (E)

6: FM FM MF Erik Jonsson, f. 1761.07.25 i Fjärsbo, Kättilstad (E)

7: FM FM MF M Kerstin Simonsdotter, f. 1727.09.14 i Håshult, Kättilstad (E)

8: FM FM MF MF Simon Johansson, f. 1701 i Fjärsbo, Kättilstad (E)

9: FM FM MF MF F Johan Zachrisson, f. 1666 i Hägerstad (E)

10: FM FM MF MF FF Zachris Persson, f.1630, d. 1656.05.16 i Fjärsbo, Kättilstad (E) 

10: FM FM MF MF FM Regina Hansdotter, Född omkr. 1610
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11: FM FM MF MF FF F Peder Hansson Basell, f. omkr 1605

11: FM FM MF MF FF M Ingeborg Johansdotter, f. omkr 1610

11: FM FM MF MF FM F Hans Hansson

11: FM FM MF MF FM M Riska, f. 1630


Peder Hansson Basell (*) och Ingeborg Johansdotter 

Peder Hansson Basell född omkring 1605. Han var Fänrik vid Östgöta Infanteriregemente eller som 
det också ibland kallas Östgöta Fotfolk. Han tog värvning 1630 och deltog i trettioåriga kriget och 
nämndes ännu i början av 1650-talet. Han dog den 16 maj 1656 i Fjärsbo i Kättilstad (E)


Ingeborg Johansdotter född omkring 1610. Nämnd i kyrkräkningen i Fjärsbo, Kättilstad 1644. 
Anklagades den 17 maj 1650 vid tinget för att under makens långa frånvaro ha haft olovligt umgänge 
med makens legodräng Nils Holstensson och även fått ett barn med honom. De båda dömdes för 
”enfalt hor” och skulle egentligen ha pliktat med ”guds lag”, sannolikt döden. Domen måste dock 
senare ha mildrats eftersom de båda finns i handlingar flera år senare.


(*) I Anbytarform på Rötter den 11 oktober 2001 för Carl Fredrik Hanzon fram en teori om att namnet 
Basell skulle kunna komma från gårdsnamnet Basunda i grannsocknen Oppeby. Namnet Basell 
återuppstår när hans barnbarnbarn Zachris (Persson) Basell blir tullvisitatör vid sjötullen i Västervik. 
Även i nästa led hans son Bonden i Tranebo, Kättilstad (E) Israel Zackrisson (1756 – 1820) använder 
sig ibland av namnet Basell


Barn:


Zachris Persson född 1630, död 1693.12.17 i Fjärsbo, Kättilstad (E)

Han var soldat vid Östgöta Regemente till fots för Fjärsbo rote och blev efter soldatlivet bonde i 
Fjärsbo. Den 6 juli 1663 Åberopar han vid tinget det kungliga priviligebrevet på Fjärsbo som han far 
Peder Hansson Basell fått för genomförd krigstjänstgöring att nyttja av hans hustru och barn Hans 
hustru Regina Hansdotter föddes 1634 i Stetttin i Pommern, Tyskland numera Polen. Ska ha haft 11 
barn, 7 söner och 4 döttrar.


Db C:1 sid 210, dödsnotis för Regina Hansdotter:


Född Anno 1634 i Tyskland Fader Ährboren och Manhafftig Hans fändrich under Östgöta Infanterit. 
Moder, Ährboren och Gudfruchtig Hustru Riska, Hvilka först bodde i Håshult, sedan flötte till Fiärsbo, 
när Per Hansson affstod med fänrik tiensten , så blev han i sin Swerfaders ställe. Kom då hon war 7 
Åhr till Småland till herrgården Åhlhult det hon tjente i 7 åhr.


Dombok Kinda Häradsrätt den 6 juli 1663


Zachris Persson fordom Fenrikens Sa. Per Hahnsson son i Fiärsboo, framkom och ödmjukeligest 
anhölls blitwa handh. hafdh och beskyllas wijd dhet Kungl. breef och Priviligio, bn.te hans fader för 
gives Krigztjänst i sin tijdh af höga öfwer heeten sig förmält och Utmerchet. Zxx dhet Innehölld, och 
hans hustru och barn dhet och åtniuta skulle då frågades honom whem har emot giur, och hwar uthi 
hans angifaranda består, Han sade om intet Allenast befarde i längden någon skulle Förbn.de. Konkl. 
Breef. med tillbörligh respect och mynde Redten Handeredt och odisputeredt låter(s), och Zackarias 
medh Sine Intressenteter dhet werckligen dedt åtnjuta tillsades. (Göta Hovrätt – Advokatfiskalen 
Östergötlands län EVIIAAAF:21 (1663-1671) Bild 120 / sid 9 i AD)


Israel Persson född 1643, död 1696,10.01 i Fjärsbo Kättilstad (E)


Bland ättlingarna till dessa båda bröder; Zachris Persson och Israel Persson – ”Fjärsbo-släkten”, är 
namnen Simon, Zachris, Israel, Petter och Johan mycket vanliga. De flesta av ättlingarna bodde 
ännu i början av 1800-talet kvar i Kindabygden. Andra gårdar som bebotts av ovanstående släkt är 
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Hårsbo och Glysebo. Orre är en släkting från bröderna ovan. Israel var fogde i 
Gassemåla. Gassemåla låg på östra kanten, av den dalgång som sträcker sig från Söderö skola, mot 
Fallvik. Ett stycke nedanför Söderö ladugård går vägen till Fallängen, och mitt emellan denna och 
vägen till Bygget låg Gassemåla.

 

Hans Hansson och hans hustru Riska


Hans Hansson var Fänrik vid Kungliga 1 Livgrenadjär regementet, Kapten Banghes kompani 
1647-1648. Fänrik vid Kapten Schmidts kompani 1650 – 1654 med tjänstgöring i Tyskland. Löjtnant 
vid Lars Palmqvist kompani 1656 och löjtnant vid Torbjörn Svenssons kompani 1657 – 1659, det var 
samma kompani men som bytte kompanichef 1657. Troligen stupade han vid slaget vid Köpenhamn 
1659.02.11. Kring hans hustru Riska finns inga kända uppgifte


Soldat vid Östgöta Regemente till fots för Fjärbo rote. Blev efter soldatlivet bonde i 
Fjärsbo,Kättilstad. Åberopar på tinget 1663 6/7 det kungliga privilegiebrev på Fjärsbo, som hans far 
saligr fänriken Per Hansson fått för gjord krigstjänstgöring, att utnyttja av hans hustru och barn 
(domb, Kinda hd 1663 6/7)


Zachris gifte sig med Regina Hansdotter.


De hade följande barn:

	 20	 i.	 Johan (1666-1745)

	 	 ii.	 Per

	 	 iii.	 Grels (-1752)


41 Regina Hansdotter. Född i 1634 i Stettin, POLEN. Regina dog den 17 dec 1707, hon var då 73 
år.


I dödsnotisen för Regina Hansdotter (Kättilstad C:1 s. 210) står:

"född Anno 1634 i Stettin i Tyskland Fader Ährboren och Manhafftig Hans fändrich under 
Östergötlands Infanteriet Moder, Ährboren och Gudfruchtig Hustru Riska, hvilka först bodde i 
Håshult"; fortsättningen"sedan flötte til Fiärsbo, när Per Hanson affstod med fändrick tiensten, så 
bleff han i sin Swerfaders ställe. Kom då hon war 8 Åhr (?) til Småland til herregården Åhlhult. der 
hon tiente i 7 åhr..." etc.


F. 1634 i Stettin i Pommern, Tyskland (Numera Polen) ska ha haft 11 barn, 7 söner och 4 döttrar, 
enligt db


42 Simon NN. Simon dog i 1692 i Norstad, Kättilstad (E).42


I 1676 gifte sig Simon med Anna NN.


De hade ett barn:

	 21	 i.	 Kerstin (1680-1724)


43 Anna NN.


44 Per Olofsson. Född (född före 1595). Per dog den 10 maj 1685, han var då 90 år.


Per gifte sig med Karin Månsdotter.


De hade ett barn:

	 22	 i.	 Joen (1638-1728)
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45 Karin Månsdotter. Född i 1611 i Ryda, Oppeby (E). Karin dog i Ryda, Oppeby (E) den 30 maj 
1694, hon var då 83 år.43


46 Joen Håkansson. Född i Idhult, Oppeby (E).44 Joen dog i 1666 i Idhult, Oppeby (E).45


I 1649 gifte sig Joen med Margareta Joensdotter.46


De hade ett barn:

	 23	 i.	 Elin (1649-1730)


47 Margareta Joensdotter. Född i 1616 i Idhult, Oppeby (E).47 Margareta dog den 28 dec 1699, hon 
var då 83 år.


52 Sven Larsson. Sven dog i 1694 i Måshult, Gärdserum (E).48


Sven gifte sig med Karin Jonsdotter.


De hade följande barn:

	 	 i.	 Brita (1668-1748)

	 26	 ii.	 Lars (1670-1729)

	 	 iii.	 Måns (1673-)


53 Karin Jonsdotter. Född den 1 Ab 1641.49 Karin dog den 26 okt 1721 i Måshult, Gärdserum (E).50


54 Andreas Thoreri Gelsenius. Född i 1611 i Gärdserum (E).51 Andreas Thoreri dog i Gärdserum (E) 
den 17 jan 1677, han var då 66 år.52


Prästvigd 1643. Komminister 1643 i Tidersrum (E). Andreas Thoreri tycks ha varit en temperamentfull 
herre, och ett omåttligt nyttjande av destilerade drycker fick honom att kontrollen över sig själv. 
Enligt domkapitlets protokoll den 28/6 1645 "begärde Dn Nicolaus Schepperus i Norra Wij en 
förmaningsskrift till sin comministrum Dn Andreas Thoreri, ty handricker, löper galen medh byssor 
och kniffuar, kallar sigh mycket höglärdh, överfaller pastoris hustru och barn". Varningen skrevs ut till 
Andreas men tycks inte ha påverkat honom något nämnvärt. Åtta månader senare, 4/3 1646, 
tillskrevs domkapitlet på nytt av kyrkoherden iNorra Vi. Han beklagade sig över "thet stoora förtreet 
Dn Andreas Thoreri sin Pastorembe melte Dn Nicolaus in Norra Wij giordt hafwer på 2 1/2 åhrs tijdh, 
med slagsmål sampt otijdigt skiutande, ropande och skrikande, och begärer altså Dn Nicolaus sin 
Capelan qwitt blifwa,och en annan ogift prästman i hans stelle bekomma. Andreas kallades till förhör 
inför domkapitlet. Han kunde inte på något sätt försvara sitt handlande, och hans tid i Tidersrum 
syntes snart vara tillända. Med tre närvarande bönder från pastoratet begärde att få behålla honom 
"till nästkommande Petri tid". Den 29/6 1646 ingicks förlikning mellan parterna, och det bestämdes, 
att Andreas efter avbön skulle få behålla prästämbetet. Men, som det står i domkapitlets protokoll, 
"Dock skall han aldrigh mehra komma till Norra Wij at giöra tienst och wara pastori dehr städes 
under ögonen och till förargelse". Andreas fick då tjänst som adjunkt i Gärdserum, där fadern, 
Thorerus Caroli, var kyrkoherde. När fadern dog 1654 efterträddes han av Andreas. År 1655 gifte han 
sig den 44-årige Andreas med den hälften så gamla kyrkoherde dottern från Ö Ryd, Kristina Rydelia. 
De fick en hel del barn tillsammans. Sjustycken har jag noterat. Den oroliga Tidersrums-epoken 
tycktes vara ett minne blott. En delepisoder utspelades i Gärdserums kyrka under Andreas tid. Det 
kan ha varit händelser, som han själv inte varit direkt orsak till, men han tycks ändå haft förmågan att 
skapa laddad stämning omkring sej. Hur upplevde han månne sin situation, när en adlig herre 
överföll och misshandlade en spelman, som medföljde ett brudpar. Den händelsen utspelades inför 
självaaltaret. Ur ÖGF-lövet nr.39 av Bertil Södergren. Krigspräst. Kyrkoherde 1654 i Gärdserum (E).


I 1655 när Andreas Thoreri var 44 år gifte han sig med Kristina Rydelia i Östra Ryd (E).53
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De hade följande barn:

	 	 i.	 Daniel

	 	 ii.	 Samuel (-1708)

	 	 iii.	 Kerstin (1656-1734)

	 	 iv.	 Rebecka

	 	 v.	 Elsa (1663-1722)

	 	 vi.	 Margareta (2098bc-1733)

	 	 vii.	 Josef (1673-1743)

	 27	 viii.	 Maria (1676-1756)


55 Kristina Rydelia. Född i 1633 i Östra Ryd (E).54 Kristina dog i Gärdserum (E) i 1708, hon var då 75 
år.55


Nämns nyligen vara död HT 1708 * 111 Tjust hd


GGGG Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


80 Peder Hansson Basell. Född den 1 Ab 1605. Peder dog den 16 maj 1656 i Fjärsbo, Kättilstad 
(E).56 Begravd den 16 maj 1656 i Fjärsbo, Kättilstad (E).57


Fänrik vid Östgöta Fotfolk eller Östgöta Infanteriregemente, deltog i trettioåriga kriget och nämndes 
ännu i början av 1650-talet. Tog värvning 1630.


Peder gifte sig med Ingeborg Johansdotter.


De hade följande barn:

	 40	 i.	 Zachris (1630-1693)

	 	 ii.	 Israel (1643-1696)


81 Ingeborg Johansdotter. Född i 1610. Ingeborg dog i 1693, hon var då 83 år.


Ingeborg Johansdotter, f ca 1610, hustru i Fjärsbo, Kättilstads sn, nämnd där från 1644, lever änka i 
Fjärsbo ännu 1658. Anklagades 1650 17/5 vid tinget för att under sin makes långa frånvaro ha haft 
olovligt umgänge med makens legodräng Nils Holstensson. Hon ska (enl Db) ha haft ett barn med 
denne, och fyra barn med fänriken. Båda dömdes för ”enfalt hoor”, och att plikta efter ”guds lag”, 
alltså sannolikt till döden. Domen måste ha mildrats av Göta Hovrätt, (vilket f.ö snarast var praxis 
under denna tid) eftersom båda återfinns i handlingarna ännu många år senare. [Db, Kinda hd 1650 
17/5]

--------------------

Nämnd i Fjärsbo Kättilstad socken från 1644:s kyrkräkning. Lever som änka i Fjärsbo ännu 1658. 
Anklagades den 17 maj 1650 vid tinget för att under sin makes långa frånvaro ha haft olovligt 
umgänge


82 Hans Hansson.


Hans , fänrik, ska ha varit bosatt i Håshult, Kättilstads sn, och ev. i Fjärsbo eller i Glysebo, båda 
Kättilstads sn, identisk med den Hans som nämnes i Glysebo 1664-1666 [mtl] eller med fänriken 
Hans Hansson, stupad 1659 vid stormningen av Köpenhamn. Denne tillhörde liksom [32] Peter 
Schmidts kompani), deltog i trettioåriga kriget, och befann sig 1634 i Pommern, Tyskland (nu Polen) 
[dottern Reginas dödnotis, Kättilstad C:1], g m

--------------------
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Lever ännu 1654, deltar i trettioåriga kriget. Är 1633 förare, 1645-1647 öfältväbel och nämnes 1654 
som fänrik Peter Schmidts kompani (Krigskollegiets Registratur 1654) Är möjligen identisk med 
fänriken Hans Hansson, död 1659-02-11 vid stormningen av Köpenhamn (Kugelberg) Bosatt i 
Håshult Kättilstads sn (Roul 1645 och 1647). samt dottern Reginas dödsnotis, Kättilstad C:1.var vid 
Östgöta infanteriregemente


Hans gifte sig med Riska.


De hade ett barn:

	 41	 i.	 Regina (1634-1707)


83 Riska.


90 Måns Hansson. Född (Född före 1575). Måns dog i 1653, han var då 78 år.


Barn:

	 45	 i.	 Karin (1611-1694)


92 Håkan. Håkan dog i 1620.


Barn:

	 46	 i.	 Joen (-1666)


108 Thoreus Caroli. Född i 1580 i Horn (E).58 Thoreus dog i Prästgården, Gärdserum (E) i 1654, han 
var då 74 år.59


Prästvigd 1609. Kyrkoherde 1611 i Gärdserum (E). Låg i mycken delo med församlingen ochupplöste 
gudtjensten midt under pre- dikan, när han såg någon sig misshaglig person i kyrkan.


I 1610 när Thoreus var 30 år gifte han sig med Elsa Svensdotter.60


De hade följande barn:

	 	 i.	 Abraham

	 54	 ii.	 Andreas Thoreri (1611-1677)

	 	 iii.	 Sveno Theodori (1619-1678)

	 	 iv.	 Elsa (-1694)


109 Elsa Svensdotter. Född i Östra Ryd (E).61 Elsa dog i 1654 i Älvestad (E).62


110 Magnus Thesei Ignaeus (Wadstenensis). Född i 1598 i Vadstena (E).63 Magnus dog i Berga, 
Östra Ryd (E) den 30 apr 1671, han var då 73 år.64


Deltog i fältslaget vid Mewe i polska Preussen 1626 och var enbland de krigspräster, som under 
striden knäfallande bad Gud omseger och till hvilka konung Gustaf Adolf efter vunnen batalj redfram 
och sade de bekanta orden: "det hafver intet varit ondt attstrida idag, emedan Moses stod på berget 
och stridde med bönen".Stamfader för ätten Rydelius (fr Ö Ryd); vid sin död hade han 5söner och 3 
mågar, som alla voro präster i Linköpings stift.(Källa; ÖM; K.G. Odén).

Efter år 1622 avbrutna studier i Uppsala blev han informator åt Erik Göransson Ulfsparressöner 
Göran och Erik på Häradssäter i Värna sn. Kollega i Linköping 1625. Krigspräst i GustavII Adolfs 
armé 1626. I slaget vid Mewe i polska Preussen 1626 var han en av de präster somunder striden 
knäfallande bad Gud om seger och till vilka kungen efter vunnen batalj red framoch yttrade de 
bekanta orden: "Det haver intet varit ont att strida idag emedan Moses stod påberget och stridde 
med bönen." År 1629 kyrkoherde i Östra Ryd. [K.G.Odén: "ÖstgötarsMinne", medd. av B Behrendz.]
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I 1629 när Magnus var 31 år gifte han sig med Margareta Pedersdotter.


De hade följande barn:

	 	 i.	 Petrus (1631-1707)

	 	 ii.	 Daniel Magni (1632-1681)

	 55	 iii.	 Kristina (1633-1708)

	 	 iv.	 Johannes Magni (1634-1717)

	 	 v.	 Anna (1635-1719)

	 	 vi.	 Theseus Magni (1636-1708)

	 	 vii.	 Avid Magni (1643-1700)

	 	 viii.	 Margareta (1646-1727)


111 Margareta Pedersdotter. Född den 1 Ab 1605.65 Margareta dog i 1673 i Klockaregården, Östra 
Ryd (E).66


5G Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


180 Hans.


Barn:

	 90	 i.	 Måns (<1575-1653)


216 Carl NN.


Levde först i Horn (E). sedan i Könserum, Gärdserum (E). (ÖA8:2032, ÖA12:4056, 
ÖA34:3768,ÖA37:7480).


Barn:

	 108	 i.	 Thoreus (1580-1654)


218 Sveno Andreae. Sveno Andreae dog i 1610.67


Kyrkoherde 1583 i Gärdserum (E) [Linköpings Stifts Herdaminne]. Prästvigd 1580; varhuspredikant 
på Fogelvik; kyrkoherde i Gärdserum 1583; underskef Uppsala mötes beslut1593. Dottren Elsa 
Svensdotter blef gift med efterträdaren Thoreus Caroli. (Källa: LinköpingStift Herdaminne). 
(ÖA8:2034, ÖA12:4058, ÖA34:3770, ÖA37:7482).


Barn:

	 109	 i.	 Elsa (-1654)


220 Theus Larsson. Född den 5 feb 1559.68 Theus dog i Vadstena (E) den 23 okt 1637, han var då 
78 år.69


Kom med fadern till staden. Han sägs ha blivit erbjuden tjänst som slottsskrivare 1590 av 
slottsfogden Bengt Knutsson tack vare sin skicklighet och vackra handstil. Kämnär 1591-93, därefter 
rådman (formellt från 1602). Från 1595 kyrkvärd i S:t Per. Stadsskrivare 1597. Hansgård låg vid 
Storgatan snett emot det ännu delvis bevarade s.k. Engelbrektshuset. Deltog som ombud för staden 
vid 1605 års riksdag. Gravhäll finns efter honom.


Född 1559-02-05 i (i Eldsby, Västergötland enl. Lars Sparschuch) eller Vadstena 
[(ÖA8:2036,ÖA9:1016, ÖA12:4060, 19:1112, ÖA32:792, ÖA34:3772, ÖA37:7484, ÖA39:3692)].
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Theus gifte sig med Gertrud Börjesdotter.


De hade följande barn:

	 	 i.	 Magnus (-1622)

	 	 ii.	 Börje (-1622)

	 	 iii.	 Lars (-1622)

	 	 iv.	 Brita (-1622)

	 	 v.	 Ingiäl (-1622)

	 	 vi.	 Margareta

	 	 vii.	 Kristina (-1680)

	 	 viii.	 Israel (1596-1622)

	 110	 ix.	 Magnus (1598-1671)


221 Gertrud Börjesdotter. Gertrud dog den 8 nov 1622 i Vadstena (E).70


6G Far-/morföräldrar 

--------------------------------------------------


440 Lars Theusson. Född den 1 Ab 1530 i Eldsby, Västergötland.71 Lars dog i (1597 eller 1598) i 
Vadstena (E).72


Änkling före 1585, då han bötar för lönskaläge. [Gunnar Rydberg: "Theus Larsson,stadsskrivare i 
Vadstena".]

[ÖA8:4072, ÖA12:8120, ÖA19:2224, ÖA32:1584, ÖA34:7544, ÖA37:14968, ÖA39:7384].Död mellan 
1597 och 1598 i Vadstena (E). Levde i Vadstena (E).


Barn:

	 220	 i.	 Theus (1559-1637)
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Intresset för släktens historia ärvde jag ifrån min mor. Hon hade samlat 
gamla foton på äldre släktingar i ett fotoalbum och där noterat uppgifter 
om dessa släktingar. Som barn tyckte jag att det både var intressant 
och roligt att bläddra i det fotoalbumet. Jag började sedan själv att 
släktforska omkring 1980.  Mitt mål har hela tiden varit att ”någon gång i 
framtiden” skriva en släktbok. 


Förutsättningarna när jag började släktforska var helt annorlunda än vad 
de är i dag. Resultat som uppnåddes skrevs ner med penna i släktträd 
och på ansedlar av papper . Något internet fanns inte eftersom det inte 
behövdes när vi inte hade några datorer att ”surfa på nätet” med. Det 
fanns två olika sätt att släktforska på, antingen att åka till ett landsarkiv 
och bläddra direkt i de gamla kyrkoböckerna. Det andra alternativet var 
att åka till ett bibliotek och boka in sig på en läsare för så kallade 
fichekort eller lite senare microfilmer.


Det tog givetvis betydligt längre tid att forska bakåt bland sina anor än 
idag,  nu har vi både datorer och Internet till vår hjälp. Fördelen med att 
det tog lång tid var att man värderade varje nytt fynd. Minns tydligt att 
det var en speciell känsla när man hittade uppgifter om en ny ana. 


Åren går och tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Därmed skapas 
också hela tiden nya möjligheter till att kunna släktforska och därmed 
hitta nya intressanta uppgifter. Det är därför svårt att sätt punkt för 
forskningen och säga till sig själv att ”nu är du klar och kan börja skriva 
släktboken.”


Jag har nu konstaterat att jag aldrig kommer bli helt klar med 
forskningsarbetet. Resultatet av det konstaterandet håller du nu i din 
hand. Det här är den första av det som är tänkt att bli fyra olika 
släktböcker. En bok för var och en av både Helenas och mina föräldrar.


Bankeryd december 2016


Dick Wåhlin


