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Utdrag från Margots dagbok: 

Lördagen den 11 november 1950 
På morgonen kom mor och mormor in och bjöd 
mig på kaffe. Jag fick denna Dagbok av mor och 
en mockajacka av mormor. Jag började arbetet 

klockan åtta och hade sedan middag mellan halv 
ett och ett. På middagen gratulerade mormor 

mig med en sked och Hans med en Tårtspade. 
Jag slutade arbetet för dagen klockan fyra. Det 
var då tid för att klä sig för kvällen. På kvällen var 

Stig och jag i Rimforsa. 

Onsdagen de 7 februari 1951 
Stig och jag har haft sällskap ett halvår. Vi gick till 

Adelsnäs och vände och talade om gamla 
minnen och hade en trevlig kväll tillsammans. 

Min mor och far hade med andra ord träffats innan mammas 15-årsdag 
1950. Jag vet att de möttes allra första gången på en bänk i Folkets Park i 
Åtvidaberg. Det borde ha varit i början av augusti 1950 som de träffades i 
Folkets Park, eventuellt den 7 augusti, se den andra noteringen i dagboken 
ovan. 

Margot har själv skrivit många noteringar från sin barndom och därför får 
hennes egna ord utgöra den största delen av hennes levnadsbeskrivning, 
se vidare följande sidor. 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Margots egna anteckningar om sitt liv: 

Jag heter Elvy Margot Wåhlin född Adolfsson. 
Jag föddes den 11 november 1935 på 
Wessmanska BB i Linköping. Min mor var 
Elna Maria  Landberg gift Adolfson. Min far var 
Nils Adolf Herman Adolfsson. Båda mina 
föräldrar var från Åtvidaberg. När jag föddes 
så fanns inget BB i Åtvidaberg utan mor fick 
åka till Linköping och föda. 

Far och mammas bror Henrik köpte fastigheten Biet 4 på Kvarngatan 4 i 
Åtvidaberg samma år som jag föddes. Biet 4 byggdes 1906. Baron i 
Åtvidaberg var kamrat med arkitekt Claeson och tillsammans skulle 
Åtvidaberg bli en Engelsk Trädgårdsstad. Arkitekt Clason har ritat många 
slott och kända byggnader i Sverige. Biet 4 byggdes till  att vara en 
arbetarbostad åt Åtvidabergs Industrier men 1935 fick dom som bodde på 
Kvarngatan friköpa sina hus. Min morfar och mormor flyttade in redan 
1913 i Biet 4, så min mormor var uppväxt  i huset. Hon fick nu flytta tillbaka 
som gift. När mor kom hem från BB hade far köpt en kristallkrona som jag 
till min stora glädje finns i mitt hem och som jag fått till arv.  
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Andra Världskriget rasade. Även om 
Sverige inte var med i kriget så hade vi 
känningar av det även här. Männen 
blev inkallade. Många män låg i 
Norrland, nära gränsen till Finland. Min 
far Nils var inte inkallad. Han var 
invalidiserad efter att ha haft Polio som 
barn. men mammas bror Henrik fick 
åka till Norge. Hemma på Kvarngatan 
fick vi ha mörka gardiner för fönstren. 
Mor hade små barn men jag minns att 
mormor blev kallad på civil-övning. Hon 
fick ha gasmask och gå igenom en 
lokal med giftig rök. Kom hem och var 
alldeles röd i ögonen. Mamma och 
mormor stickade mössor som var som 
nutidens rånarluvor, bara näsa och 
mun syntes. 

När jag fyllde 5 år kom Henrik hem på 
permission till Julen. Då fick jag en stor 
celluloid docka av honom. Idag när jag 
skriver detta är jag 63 år och jag har 
fortfarande min docka kvar.  

Margot med sin kusin Karl-Erik Persson 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1942 när jag var 7 år skrevs jag in i skolan. På vägen till skolan första 
skoldagen stannade mor och jag och talade med min syssling Jonny som 
satt vid kanalkanten och metade. Han bodde tillsammans med sina 
föräldrar på Ågatan. Deras hus gränsade precis som vårt till Kanalen. Där 
satt Jonny på klappbryggan med ett metspö i handen. När vi gick hem var 
läkare och ambulans där Jonny hade drunknat. (Jonny Gustafsson 
barnbarn till Knuts syster Frida och son till Berta Gustafsson) 

Var rädd och blyg inför allvaret och det nya. Det fanns inga daghem och 
förskolor på den tiden och Lärarna i skolan var mycket stränga och 
högtidliga. Läraren satt vid katedern och vi fick gå fram och tala om namn 
och adress. Många var rädda och grät. Kommer ihåg en pojke som var 
blyg och rädd och inget vågade säga. Han började att gråta men fick ej gå 
tillbaka till sin mamma utan fick sitta på golvet vid katedern och gråta till allt 
var över. Jag traskade sedan hem vid min mors sida men hemkomsten 
blev ej så rolig för lilla Jonny hade ramlat i kanalen och drunknat under 
tiden vi var i skolan.  
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Jag började så 1:a klassen och fick som 
lärarinna Fru Ragnarsson. Hon var från 
Skåne en barsk kvinna som mer hade en 
mans barska sätt. Vi fick aldrig kalla henne 
fröken vilket var en vanlig titel på 
småskollärarinnor. Nej Fru Ragnarsson 
skulle det vara. Det var i början av 40-talet 
och andra Världskriget rasade ännu. Från 
Finland kom många många krigsbarn som 
adopterades i svenska hem. De sattes i 
svenska skolor och fick bli skolkamrater till 
oss.  

Det var fattigt i Sverige såväl som i andra länder. Det var minsann ingen 
modeuppvisning av skolbarn som kom till skolan i fina kläder. Långbyxor till 
flickorna förekom ej. Nej klänning eller kjol och blus skulle det vara. 
Nylonstrumpor fanns inte heller, Jag hade beige ribb-stickade strumpor, 
många barn hade grova stickiga hem-stickade strumpor. Någon skolmat 
hade vi heller inte. Barnen som hade långt till skolan hade matsäck med. 
Den bestod oftast av en flaska mjölk och smörgåsar. Jag hade så nära till 
skolan men tyckte tyckte det var spännande med matsäck så ibland fick 
mor göra matsäck till mig. Efter några år började dom som hade långt att 
få gröt i skolan. Det var Åtvidabergs första skolmat. 
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Gymnastiken låg ganska långt från skolan. Vi får därför göra en del 
gymnastikrörelser vid skolbänken tillsammans med Lärarinnan. När vi blev 
äldre och kom i 3 an fick vi börja gå till gymnastiken. På vintern var vi mest 
inomhus men ibland fick vi åka skridskor. Jag hade första tiden ett par 
skridskor som spändes fast vid ett par pjäxor med remmar. Senaste åren i 
skolan var jag lycklig nog att få ett par rörskridskor. Jag fick också skidor 
och stavar. Varje vinter var det skidans dag och vi tävlade att åka skidor.  

Tävlingen startade vid Träningsplan förbi det som senare blev Söderleden 
och bort bakom Templet. Ett år kom jag sist och fick ett trähalsband som 
jumbopris. 

Första åren hade vi ej slöjd. När jag började tredje klass fick jag en manlig 
lärare vid namn Erik P Andersson. Han var snäll. Hade alltid en cigarr i 
munnen men det var aldrig eld på den. Vi fick nu också slöjd. Som 
slöjdlärarinna fick vi vår småskolelärarinna Fru Ragnarsson. Hon var dock 
inte skicklig som slöjdlärare. Jag vet att vi fick sy ett linne och ett par byxor 
i grön blommigt tyg. När detta var klart och jag kom hem med det till mor 
och mormor som båda var sömmerskor fick båda ett gott skratt då både 
linne och byxor var så stora att inte ens mor kunde använda det. Under 
tiden som vi fick slöjda satt Fru Ragnarsson och stickade strumpeband. På 
den tiden fanns det en knapp i ett underliv och en knapp i strumpan och 
däremellan ett strumpeband. Vanligen var det ett gummiband med 
knapphål i.  

När vi blev äldre fick vi byta slöjd med pojkarna och vi flickor skulle ha 
träslöjd. Till lärare fick vår klass Rämme. Han var ingen populär magister. 
Sträng och många gånger orättvis aga. När vi kom till slöjden skulle vi tälja 
en blomsterpinne. Han talade om hur tokigt han tyckte att det var att flickor 
skulle ha träslöjd. Den första som gjorde bort sig var naturligtvis jag. Jag 
slant med kniven och skar upp ett sår som blödde ymnigt. Då tog han mitt 
finger visade upp det för hela klassen och talade om att så går det när 
flickor ger sig på träslöjd. Gissa hur jag kände mig. Är 60 år idag men kan 
ännu känna hur det var den gången.  
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På tal om att känna så minns jag en annan episod från vår gymnastik. 
Pojkarna fick ta av sig skorna. Dom som hade rena fötter fick ställa sig på 
2 led med var sin sko i handen. Dom som var smutsiga fick gå i mellan 
dom två leden och skulle hånas. En stackars pojk från Berg blev så slagen 
med de renas skor att han hade stora märken på ryggen. Den här läraren 
flyttade från Åtvidaberg för pojkens Far var en stor och stark man och 
lovade läraren stryk. Läraren vågade ej vara kvar i Åtvid. 

Ett annat minne från skoltiden var när det kom en massa krigsflyktingar 
från Estland. Vi fick ledigt från skolan i tre veckor. Runt skolagården sattes 
det upp hönsnät. Skolan blev platsen där krigsflyktingarna fick bo i 
karantän innan de slussades ut i det svenska samhället. Vi gick upp till 
skolan med bröd, äpplen och vad vi kunde frånvara hemma. och gav till 
flyktingarna genom nätet. som avskiljde oss. Flyktingarna gav oss sina 
pengar som inte längre hade något värde men som vi barn tyckte var 
spännande. 1945 tog kriget slut och jag såg en banan för första gången. 
Varje barn fick 2 bananer var. Vilken sensation det var med denna 
utländska frukt. Det var inte bara frukt som det var dåligt med. Kaffe var en 
eftertraktad vara. Kaffe var en ransonerad vara och svårt att få tag i. Smör 
och kött var det också kuponger på. Vi hade det bra tack vare att mormor 
sydde åt många Lantbrukarfruar. Dom hade dåligt med pengar och 
mormor fick betalt med varor istället. Smör, kött och ägg var många 
gånger det mormor fick istället för pengar.  

Eftersom det var krig hade vi ont om mat. Morfar och Far hade potatisland 
utanför vår häck vid Kvarngatan. Gatan var ej bred på den tiden. Förutom 
potatis satte vi gurkor och grönsaker. Odlings-landen vi hade togs bort i 
slutet på 50-talet då ÅFF kom med i allsvenskan i fotboll. Då skulle 
Kvarngatan breddas och alla som tidigare haft land fick ta bort dem. 
Tomten till Biet 4 var stor så även i fortsättningen satte Morfar, Farfar och 
Far potatis grönsaker och bär men nu på andra sidan tomten mot kanalen.  
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Varje vecka kom mormor 
Elins bror Erik och sålde 
tidningen Såningsmannen till 
mormor som bjöd Erik på 
mat. Istället fick hon ofta 
kaffekuponger av Erik. Han 
var ungkarl. Drack ej så 
mycket kaffe själv men satt 
värde på mormors mat. 
Mormor köpte varje vecka 
tidningen Allers, det var en 
m a n s o m h e t t e A l r i k 
Pettersson som kom och 
sålde den. Fisk och Läsk 
kom andra män och sålde 
varje vecka. Läskbilen körde 
Elis Rydh. Fisk kom Linberg 
cyklande med varje vecka. 

På hösten hade vi ett lov i oktober. Det lovet gick under Potatislov. Potatis 
hackades upp från jordbrukarnas land på hösten. Vi skolbarn fick åka till 
Örsätter och plocka potatis i korgar. Korgarna var stora för varje korg fick 
vi 25 öre i betalning. 

Den 1 januari 1947 blev Åtvidaberg köping. Då blev hela Åtvids socken 
köping. Förut var Åtvidaberg Municipalsamhälle. Det var fest både i kyrkan, 
skolan och på Stora Torget. Från skolan gick ett fackeltåg till Stora Torget. 
På kvällen var det kallt och snöade. Runt hela torget var det uppsatt 
brinnande marschaller. Facklorna kastades på ett bål som brann vid sidan 
av torget. Där serverades kaffe gratis. Det var många som gick omkring 
och fotograferade och filmade. Mitt på torget stod en julgran med 
brinnande lampor. Det förekom även sång och musik. Köpingens vapen 
var uppsatt över porten på Kommunalhuset. Vapnet bestod av 
kopparmärket och en hyvel. Klockan tolv avbrändes ett ståtligt fyrverkeri 
och kyrkklockorna ringde. Utställningen i skolan hette ”Åtvidaberg genom 
tiderna”. Där fanns bl.a. en modell av Åtvidabergs gamla kyrka 
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Vi gick 7 år i skolan. Efter år 6 kunde man välja på att gå ännu ett år i 
Folkskola eller fortsätta till Realskolan. För att få gå över till Realskola fick 
man tenta. Realskolan var fyra år. Jag var för feg för att tenta så jag 
fortsatte några veckor i 7:e klass. Så kom min lärare till mig och talade om 
att vi hade en ny chans om en ny tenta. På grund av att vi var för många 
barn hade många kommit in i Realskolan och klarat tentan. Det blev beslut 
på att för första gången skulle det bli två parallella ettor men det var för få 
elever i varje klass och en ny tenta skulle göras. Min lärare ville att jag skulle 
försöka. Jag var för feg att berätta för mor och far. Kom sedan hem till dom 
och berättade att jag var klar med tentan och att jag skulle börja 
Realskolan. Vi hade det så bra att min far kunde klara min skola. Det 
kostade mycket att fortsätta läsa. Alla böcker fick eleverna betala själva. I 
början var det mycket pengar till alla nya böcker. Vi läste inga språk i 
Folkskolan. 1:a året i Realen började man med engelska i 2: an fick man 
sedan välja mellan tyska och franska. Jag gick bara 2 år i skolan. Läste 
engelska och tyska. Tappade lusten att fortsätta för att börja 3:e året var 
jag tvungen att tenta upp i engelska. Språk har alltid varit mitt svagaste 
ämne. Matematik var jag duktig i. 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I maj 1950 konfirmerades jag i Nya Kyrkan Åtvidaberg. Pastor Waldemar 
Lindeborg var min konfirmationspastor. Samma dagar som jag läste fram 
gjorde 2 av mina kusiner på min pappas sida detsamma. Efter 
kyrkogången samlades vi därför alla i Adolfsons släkten hos min faster och 
farbror Ingvar och Mary Johansson och åt en gemensam middag. Det var 
mina kusiner Sonja Johansson och Lars-Erik Adolfsson som konfirmerades 
samtidigt som mig. Andra dagen när vi kom ut från kyrkan var det ett hårt 
åskväder. Regnet öste ner. Far hängde sin rock över mig. Hade gått till 
kyrkan i bara min vita klänning. Jag kom hem genomsur och när jag 
sprang stänkte jag ned min vita klänning bak så den var alldeles smutsig. 
Skulle sedan till fotografen som det var brukligt. Jag fick en psalmbok av 
Familjen Adolfsson. Psalmboken var vit. Farfar har skrivit PS.475 i den. 

Margot Adolfsson sitter i andra raden framifrån, tredje person från höger. 
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När jag växte upp på Kvarngatan 4 och fram till 1950 då huset 
moderniserades så bodde revisor Karl och Matilda Andersson där också i 
lägenheten längst ner till höger. Dom hade en son Roland och en dotter 
Valborg. Roland tog namnet Redler. Han bodde sina sista år i Norrköping. 
Roland och hans fru Inga hade tre pojkar Jan , Dick och Klas samt en 
flicka. Pappa Roland var inredningsarkitekt i Norrköping. Karl Andersson 
var revisor på FACIT. En duktig siffermänniska  men tafatt i praktiska 
sysslor. Te.x. när ved skulle huggas var det Matilda som fick göra det 
mesta. Karl och Matilda är båda begravda på gamla kyrkogården i Åtvid. 
År 2001 togs deras gravsten bort. Graven fanns nära Farmor och farfars 
grav. Karl dog först medan Matilda levde 1950 när vi byggde om huset. 
Flyttade då till Stenhusgatan. (Karl Wilhelm Andersson f.1882.12.10 i Åtvid d.
1948.02.27, Klara Matilda Andersson f. 1891.09.03 i Grebo d. 1973. 01.14 i Åtvid. 
Deras son Roland Vilhelm Redler född 1913.06.22 i Åtvid d.1982.11.17 i Norrköping 
och hans hustru Inga Kristina Redler f ödd Romberg f.1918.02.12 d.1962.10.20) 

År 1950 blev vårt hus på Kvarngatan 4 moderniserat. Men i min barndom 
hade vi ej toalett och badrum. Då fanns utedass och sophämtning i det lilla 
huset som ligger på baksidan upp mot kanalen. Dass och soptunnor 
tömdes ett par gånger i veckan då en man med hästskjuts kom och 
utförde dessa sysslor. Vi hade ändå ganska bra med mycket. I källaren 
fanns ett stort kar uppmurat och bredvid en stor kokkittel av koppar att 
koka vittvätt i. Mycket av vattnet som användes togs från kanalen. Vi 
bodde granne med en rörmokare Engström som dragit ned vattenrör till sin 
tomt och som vi fick använda och ta vatten från. Detta vatten användes till 
tvättning och vattning i trädgården. Man kokade kläder i kopparkitteln och 
klappade dem sedan med ett klappträ och sköljde i bassängen. Många 
familjer låg och tvättade och klappade sin tvätt vid ån som rann bakom 
Kopparvallen nedanför det nu rivna huset Kasern där ån var djup och strid. 
Där fanns bryggor avsedda för grannliggande bostäders behov av klapp-
bryggor till tvätt. Jag var många gånger med och såg på när det tvättades 
och en gång innan jag kunde simma halkade jag i så min kamrat Gun 
Jernbergs mor fick dra upp mig. Det var så strömt och djupt på den tiden 
att ett litet barn lätt kunde drunkna. Numera går denna å i Cementrör som 
är nedgrävda. Förr fanns det mycket kräftor både där och i Kanalen under 
augusti. 
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Inne i huset på Kvarngatan fanns en kakelugn i varje rum. Om man eldade 
upp dem på kvällen höll de värmen hela natten och var ljumma till långt 
fram på morgonen.  

I köket fanns en vedspis av Husqvarna modell. Det var det första som 
gjordes på morgonen att elda upp i spisen. Ved förvarades i utrymmen i 
det lilla huset då kallat för uthus. Morfar Knut sågade och högg ved som 
sedan lades i i vedfloder i vedbon. Dit fick vi gå med en vedkorg och 
hämta ved som sedan lades i en vipplåda bredvid spisen. Man späntade 
fyrstickor att tända med. Ibland användes också papper till att få fyr på 
elden. 

Badkar i hemmen var ej vanligt. Vi hade dock bra med badmöjligheter. 
Varje fredag kokades vatten upp i kokgrytan i tvättstugan. Sedan tömde vi 
över det heta vattnet i det stora Cementkaret som användes för att skölja 
tvätten i. Där hade far gjort en sitt-platta av trä för att ta bort kylan från 
cementkaret. Detta fungerade mycket bra som badkar. Vi gick också 
ganska ofta till Samhällets Varm-badhus och badade karbad. När jag blev 
gammal nog för skolan fick vi en badbiljett varje vecka och badade bastu 
tillsammans med skolkamraterna. De flesta av mina skolkamrater hade 
bara en liten badbalja som sattes i köket och där fick man tvätta sin kropp 
så gott det gick. Ett litet stycke från mitt hem låg också ett kallbadhus. Dit 
gick vi ofta på sommaren för att bada. Det var ett trähus där man klädde 
om till badkläder. Sedan var det det kanalen vi badade i. Där fanns en liten 
bassäng med trägolv för mindre barn som ej kunde simma och en stor 
bassäng med djupare vatten. På den ena sidan kortsidan av de plank som 
inringade bassängerna fanns en stege som användes att hoppa och dyka 
ifrån. När jag var simkunnig gick vi i vid vår brygga och simmade sedan det 
korta stycket till badhuset. på grund av närheten till vattnet och Kanalen 
blev det många och långa bad under sommaren. Varje kväll innan vi gick till 
sängs gick vi upp tillsammans med mor och far och tog ett kvällsbad och 
en liten simtur. Sedan var det skönt att krypa till sängs. 

Den 8 september 1950 fick jag min 1:a tjänst på Åtvids Hushållsförening. 
Här fanns bröd och mjölkbutik och längre bort en Mjölkbar. När jag började 
arbeta här köptes mjölk i medhavda mjölkkrukor som vi öste upp mjölk 
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med litermått i till kunden från en Mjölk-så som stod i en Mjölkkyl. Varje 
morgon kom ca 15 st 50 liters såar med söt mjölk till affären. såarna stod 
nedanför en trappa med ca 6-7 trappsteg. Varje morgon måndag t.o.m. 
lördag. Vi fick bära upp såarna för trappan. Det var tunga lyft. Sätta dem i 
ett kylrum och sedan en och en till kylen därifrån mjölken tömdes i 
kundens kruka med litermått. Mjölken kostade omkring 35 öre liten. När 
mjölken var slut i den stora mjölksån sattes den i ett rum för att diskas och 
sköljas. På kvällen bars krukorna ned till en kärra som vi körde runt huset 
till en bakgård där fanns en ställning som vi vippade krukorna på och där 
mejeriet hämtade krukorna. jag arbetade här i 2 år. 

I november 1952 började jag arbeta på som bokhandelsmedhjälpare. Min 
chef var bokhandlare Göte Bergsbo (f.1912.12.29 d.1998.05.03). Han 
övertog bokhandeln av Olga Hasselberg. Byggnaden finns ej längre 
bevarad. Den revs när Järnvägsgatan breddades.  
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Bokhandelspersonal, från höger Ulla Daun, Margot Adolfsson, övriga okända. 

Mellan 1950 och 1957 bodde Nils och Aina Eriksson i den lägenhet på 
Kvarngatan 4  där Stig och jag flyttade in när vi hade gift oss. Dom flyttade 
1957 till ett eget nybyggt hus. (Aina Eriksson f.1930.01.13 d.1988.02.28 i 
Åtvid) 

Vår familj var sällan ute och reste. Ända resor jag minns var till 
Valdemarsvik. Varje Påsk åkte vi hyrbil till mammas systers familj. på 
sommaren cyklade vi vi över Falerum. Jag kommer ihåg när mormor vid 50 
års ålder lärde sig cykla och cyklade med oss till Valdemarsvik. När vi for 
hem blev det ett häftigt åskväder och vi tog skyl under ett träd. Då kom 
Margit och cyklade ifatt oss med sina två pojkar en satt fram och en satt 
bak. Vi åkte för övrigt buss till Ringarum och sedan tåg därifrån. Ett tåg 
som gick mellan Norrköping och Valdemarsvik. I Ringarum fick vi vänta på 
Norrköpings tåget. Vi hälsade då ofta på mormors bror Kalle och hans 
hustru Nanny. Dom bodde bara några hus från stationen. Morfar hade 
också en syster som bodde i Ringarum.  
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När jag växte upp och gick i skolan bodde mors bror Holger och Karin och 
min kusin i Norrland i Gyljen. Midnattssolens land. Min morbror Holger 
hade studerat till lärare. Det fanns ingen ledig plats nära Östergötland utan 
han fick flytta ända upp Gyljen med sin familj. Karin som var Holgers fru var 
dotter till Konrad och Augusta Molander. Dom bodde också på Kvarn-
gatan och Molanders och mormor och morfar var grannar och goda 
vänner när mor och hennes syskon var små. Karin och Holger och Gun 
kom hem till Åtvid varje sommarlov och bodde då hos mormor och morfar. 
Det var trångt eftersom mormor och morfar bodde i 1 rum och kök. 
Mormors bror Henrik bodde också hemma. han var inte gift bara trolovad 
med Eva Gustavsson. Hon bodde och arbetade på Storan i Linköping. 
Deras arbeten gjorde att ingen ville flytta. Henrik for till Linköping och Eva 
kom till Henrik i veckorna. När Holger kom hem på sommaren sov Henrik 
på vinden. Det var då så varmt så det gick bra.   

Jag hade ej varit ute och rest mycket men år 1945 var mor och jag med 
mammas bror Holger och hans fru Karin till Stockholm. Han var skollärare i 
I Gyljen i Norrland. Han hade många Lappbarn i sin skola. Dessa barn 
skulle sluta skolan och Holger och Karin tog med dem på skolresa till 
Stockholm. Karin åkte till Gyljen och hämtade barnen Holger, mor och jag 
åkte tåg från Åtvidaberg till Stockholm där vi mötte skolbarnen. Gissa om 
denna resan var en upplevelse för både skolbarnen som många aldrig åkt 
tåg och för mig. Vi var i Stockholm en vecka. Besåg Slottet, 
Riksdagshuset, Skansen,  Gröna Lund, Katarinahissen och var på fotboll 
vid Råsunda. När Holgers barn ville prata om oss talade dom Lappska och 
vi förstod dom inte alls. 

Samesked i silver som Margot fått av sin morbror Holger. 
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Julförberedelserna på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 

Först kom Advent sedan Lucia. Jag fick en ljuskrona på huvudet och en 
Luciaskjorta sedan gick jag runt till alla i 4: an, sjöng och bjöd på kaffe och 
pepparkakor. Det var mormor och morfar, Henrik, farmor och farfar samt 
Karl och Matilda Andersson som bodde i nedre lägenheten mot 
Adelsnäsvägen. Matilda bodde där till vi moderniserade och byggde om 
huset 1950. Karl hade då varit död ett antal år Han var under sitt 
yrkesverksamma liv Revisor vid Åtvidabergs Industrier. När Stig och jag 
gifte oss var det denna lägenhet som vi bodde i och där föddes senare 
våra 2 barn. Veckorna före jul inköptes en hel gris av morfars släkting. Den 
kom ostyckad till Kvarngatan. Nere i källaren hjälptes sedan mor och 
morfar till att stycka den. Först blev det 2 stora skinkor som lades i 
saltlake. Av huvudet gjordes sylta och korv. Av levern gjordes pastej. Det 
styckades kotletter och revbensspjäll. Stekta Revbensspjäll fanns alltid på 
julbordet. Allt på grisen blev tillvara taget på bästa sätt. Det blev bara lite 
talg till fåglarna kvar. 2 stycken Hem-ostar inköptes också från landet. 
Ibland stöpte vi ljus.  

Mormor var sömmerska och sydde kläder till många på landet. Vi hade 
därför många vänner på landsbygden och morfar hade släktingar med 
med ganska stora gårdar. Under kriget var det svårt att få tag på kött, kaffe 
och ägg. Det var ransoneringskort på sådana saker. Vi hade tur att få att 
köpa sådana saker från bönder som vi var vänner med. Mormor som 
sydde fick ofta betalt i form av varor. Bönderna däremot hade dåligt med 
kontanter. Farfar och farmor hade också många vänner på landet. Farfar 
var lantbrevbärare och delade ut post till bönder. Han cyklade flera mil varje 
dag. Julgran köpte vi från Brukskontoret. Den kläddes alltid på Julaftons-
morgonen. 

Jag har också ett starkt minne av när det skulle bakas Jullimpor. Vi hade 
en zinkbalja där degen arbetades. Far hade ett klappträ och han låg på 
golvet och som det hette slog degen. Den skulle sedan stå och jäsa och 
surna. Det blev sedan mycket surdegs-limpor. Ja det var mycket jobb till 
julen. 
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Mina barndoms jular på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 

Jularna firade vi alltid i Åtvidaberg tillsammans med mormor, morfar, 
mammas bror Henrik, Mors syster Margit från Valdemarsvik och hennes 
man Hilding och mina kusiner Karl-Erik och Rolf. farmor och farfar och 
deras barn och barnbarn. Farfar och farmor hade 10 barn, fem flickor och 
fem pojkar. Det var Karl, Pappa, Elis, Gösta Tage, Iris, Mary, Elsie, Alice och 
Eivor. Alla kom hem till farmor och farfar med sina familjer på julafton. 
Klockan 12 mitt på dagen samlades barn och barnbarn uppe hos farmor 
och farfar. Vi doppade i grytan och åt julmat. farfar läste Julevangeliet  i 
Bibeln och vi sjöng Julpsalmer. farmor och farfar var troende, de var 
medlemmar i Smyrna och på äldre dagar i Missionskyrkan. Det var trångt, 
farmor och farfar hade ju bara rum och kök. Vi barn fick sitta på golvet och 
äta vår julmat. mammas bror Henrik var för det mesta tomte hos både 
farmor och farfar som hos mormor och morfar. Framåt eftermiddagen gick 
vi över vinden till mormor och morfar och fortsatte fira jul med mors 
släktingar. Henrik kom och var Tomte även på den sidan. Framåt kvällen 
blev det mat hos mormor. Hon hade först smörgåsbord med skinka och 
korv, leverpastej, sill, sillsallad, revbenspjäll och allt som hör Julbordet till. 
Sedan blev det lutfisk och potatis därefter risgrynsgröt med en mandel i 
och till slut frukt till efterrätt. Den som fick mandeln skulle bli kär och gifta 
sig. Gissa om vi var mätta när vi så småningom gick för att sova. 

Tidigt på Juldagsmorgonen gick vi alla till kyrkan på Julotta. Det var alltid i 
Nya Kyrkan. Kyrkan var fullsatt och Ottan började med att alla sjöng ”Var 
hälsad sköna Morgonstund” Orgeln ljöd mäktigt till sången och fick hjälp av 
trumpetare. Gamla kyrkan var bara en ruin på denna tiden. 1957 
restaurerades kyrkan efter en donation från Oili och Elof Ericsson. 
Donationen skulle vara ett minne av deras son Lars och kyrkans namn 
skulle vara Larskyrkan. men man säger alltid Gamla Kyrkan när man talar 
om den. Vi träffade ofta Familjen Molander i Kyrkan och dom följde med 
hem till Kvarngatan på Kyrkkaffe. 
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Julen 1945 

Julafton gick jag upp klockan 9. Då tände mamma julgranen. När jag 
sedan klätt mig lekte jag till kockan 12. Då gick mamma, pappa, jag och 
hans upp till farmor och doppa i grytan. Sen var jag där till klockan fem. Då 
gick jag upp till mormor ty då skulle vi få julklappar. Jag fick ett par skidor 
med stavar en svart tavla att rita på kjol och blus, en skolväska ett 
pennfodral med tillbehör mm. Henrik var Jultomte. Klockan 10 var vi uppe 
hos farmor igen nu kom tomten dit. Där fick jag ett par vantar, en 
godispåse och en parfymflaska. Om lördag ska jag ha julgransplundring.  

Trettonhelgen 

När jag var barn och växte upp i 
Åtvidaberg gick barnen trettonstjärna 
på på trettondagsafton och Tretton-
dagen. Det var föresten inte bara barn 
utan även föreningar. Vi började en tid 
före helgen med att göra en Tretton-
stjärna. Det var i princip en låda som 
det skars ut figurer på såsom en flaska 
ett snapsglas och en halvmåne. Under 
det utskurna satte vi Silkes-papper i 
olika färger. Inne i lådan gjordes en 
ljushållare. Vi barn var utklädda med vit 
skjorta och en strut på huvudet. Alla 
utom en som blev svärtad i ansiktet. 
Det var Judas och han hade en väska.  

Vi gick runt bland husen. När vi kom in sjöng vi ”Trettondagen är kall och 
mulen och snön han lyser o herre Gud. Och kaffepannan den står på 
spisen men inte finns där en enda tår.” Sedan sjöngs en del julsånger och 
som avslutning ”Vi haver och en Judas som bär vår pung. Vi tror att han 
kommer från skogen svarter uti syna som en grobian, och han kan 
skrämma bort alla små barn. Näsan den pekar mot skogen” När denna 
sång sjöngs gick Judas fram till familjen som vi gått in till och räckte fram 
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den medhavda väskan. Tanken var att vi skulle få någonting. För det mesta 
fick vi en slant. Det var var ofta en tio eller tjugofemöring. Så slutade vi med 
att sjunga ”Haven tack haven tack för denna hederliga skänk. Denna skänk 
denna skänk den är hederligt betänkt. Nu ska vi ut och vandra nu ska vi ut 
och gå. Farväl både vänner och bekanta”. Vi bockade och tackade och 
fortsatte till nästa hus. Jag hade två kusiner i Valdemarsvik. Där gick man 
inte trettonstjärna utan man gick Knutgubbe på Knutdagen efter Jul. Dom 
klädde inte ut sig som trettongossar utan till olika Knutgubbar. Dom gick 
sedan runt i husen lika som vi gjorde. Det var inte så vanligt att dom fick 
pengar  det var mest frukt och karameller i deras väska. Dom hade heller 
inte gjort någon Trettonstjärna. 

Julgransplundring 

När julen var slut skulle granen kastas ut. Då hade vi barn Julgrans-
plundring. ibland hade vi en egen Julgransplundring, ibland hade några 
föräldrar gemensam plundring för sina barn. Det var dans kring granen och 
lekar sedan fick vi saft, bullar och pepparkakor. Vi fick besök av Tomten 
som delade ut Godispåsar. Det var sedan dags att klä av granen. Julgrans 
pyntet plockades bort och packades ner till nästa jul. Vi gjorde en raket 
med händer och fötter. Tills slut sjöng vi ”Nu är julen slut slut slut. 
Julegranen kastas ut ut ut. Men till nästa år igen kommer den igen vår käre 
vän, för det har han lovat.” Granen kastades ut och användes till slut att 
elda spisen med. 
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Midsommarafton 1948. – En skoluppsats skriven av Margot 
Adolfsson när hon var 13 år gammal. 

På midsommarafton var jag hos mina släktingar i Valdemarsvik. Vi bodde i 
deras sommarstuga. Den ligger i en vik av Valdemarsviken. 

På morgonen gick vi upp klockan fyra och åkte ut och tog upp långrev. Vi 
fick två ålar. När vi sen kom hem var klockan tio och vi klädde en 
midsommarstång. Jag band kransar och morbror Hilding klädde själva 
stången. De andra bar löv och plockade blommor. Bredvid morbror 
Hildings sommarstuga har hans bror också en sommarstuga. Morbror 
Hildings bror och hans hustru har en flicka som heter Berit och de hjälpte 
också till. När midsommarstången var rest åt vi middag för då var klockan 
ett. Efter maten tog jag roddbåten och mina kusiner Karl-Erik och Rolf satt 
på ett segel på deras badbåt och vi åkte ut i viken. När vi kom ut en bit 
stjälpte deras båt och de kom i vattnet. 

Då klockan var sex på kvällen åkte mina släktingar och jag till Kättelön, där 
det var midsommarfest. Kättelön ligger vid havsbandet. Om man tittade 
utåt såg man att hav och vatten gick ihop. Från morbror Hildings sommar-
stuga är det två mil till Kättelön. På en ö nära Kättelön ligger Häradsskär 
fyr. Vi gick och tittade lite på Kättelön. Det var mycket folk där, och på ett 
ställe låg det segelbåtar från olika länder. Det skulle nämligen bli segel-
tävlingar nästa dag. Mina släktingar och jag gick sedan till festplatsen. Där 
fanns det en dansbana och stånd där man fick köpa godsaker och lotter. 

När vi åkte hem var klockan ett på natten. Då såg vi Häradsskärs fyr blinka 
På vägen åkte vi över ett djup som heter Flisdjupet. Där kan det gå ändå till 
tre meter höga vågor, men då var det bara små dyningar. När vi sedan 
kom hem till stugan var vi så trötta att vi knappt kunde gå i land. Och så 
var det slut på denna dag. 
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Bilskollärare Ahlsén lärde Margot att köra bil och körkortet blev klart 1956 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Bakom soffan står Margot med sin far Nils Adolfsson  och i soffan sitter Margots          
farfar och farmor Herman och Jenny Adolfsson med Dick  

Margot med barnen Lena och Dick, bilden är från 1961/62  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Margot Wåhlin ättlingar: 
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Dick Wåhlin 2012.11.07 (Mammas dödsdag) 

Den 7 november 2012 var dagen som skulle bli ett nytt avstamp mot 
framtiden. Emelie har haft ett par tuffa år bakom sig med inflammation i sin 
sköldkörtel och som i början av detta år också utvecklades till giftstruma, 
utöver det fick hon också fyra halsfluss under våren med tillhörande 
penicillin kurer. Den 22 oktober opererade hon bort sina halsmandlar och 
idag på förmiddagen var på vi vårdcentralen i Bankeryd för en hälso-
undersökning. Emelie hade själv sagt att hon skulle från och med idag 
börja att tänka mer på sin hälsa och börja träna. Hon fick också ett recept 
av Doktorn på träning 2 ggr per vecka i 52 veckor. Emelie och jag åkte till 
Sportlife i Bankeryd och köpte var sitt träningskort.  

Framåt kvällen åkte vi tillbaka till Sportlife och tränade. När vi kom ut från 
gymet kl 20:39 fick fick jag ett telefonsamtal från en sjuksköterska på 
Rosengården 1 i Åtvidaberg. Hon meddelade att mammas hälsa hade 
kraftigt försämrats och att man hade kallat in extra personal för vak på 
natten. Jag sa direkt att jag vill vara med min mamma så jag åker upp till 
Åtvidaberg. Såg också att jag hade ett missat samtal från Åtvidaberg kl 
20:28. Vi körde då hemåt, Emelie övningskörde, kom hem och gick in  och 
plockade ihop lite kläder och en tandborste. Telefonen ringde igen och 
sköterskan meddelade att jag tror inte att du hinner komma hit, vi tror inte 
att det är alls lång tid kvar nu kanske bara minuter, klockan var då 20:56. 
När jag precis skulle sätta mig i bilen och åka ringde det en tredje gång 
och sköterskan meddelade att mamma hade somnat in lugnt och stilla kl 
21:00, klockan var då 21:14. Jag pratade med Helena om vad som hade 
hänt och sa att jag åker i alla fall och att jag kanske sover kvar hos svärfar 
Allan i Åtvidaberg. 

Jag kom upp till Åtvidaberg strax efter kl 23:30 och gick direkt in till 
mamma som låg i sin säng. Hon var vacker att se på och hennes ansikte 
var så fridfullt, det var nästan så att det lyste om henne där hon låg i sin 
säng.  Jag satte mig en stund i fåtöljen och tog fram min Ipad och spelade 
Sonja Aldéns vackra sång “Du är allt” en inspelning med Emelie. Mamma 
tyckte mycket om att höra Emelie sjunga. Strax efter gick jag till mammas 
garderob och tittade på hennes kläder, gick därefter och hämtade 
personalen. De fick klä mamma i en svart blus med röda blommor på, den 
som hon hade på sig på pappas 80-årsdag i maj 2011.  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Margot i sin svarta blus med röda blommor. Bilden är tagen på Stigs födelsedag den 
8 maj 2011. 

Personalen ställde också ett bord med ett ljus och psalmbok bredvid 
mamma. Därefter fick jag sitta där ytterligare en stund själv. Det kändes 
fridfullt och även skönt att veta att mamma var inte ensam när hon dog, 
hon hade två i personalen hos sig. Syster hade också sagt till mamma att 
jag var på väg, med det är inte säkert att mamma hörde detta, men det 
kändes ändå bra.  

Margot dog utan smärta eller ångest. På dagen hade hon varit uppe och 
ätit men framåt kvällen blivit sämre och mått illa.  

När de ringde mig var hennes puls svagare och även andningen var 
svagare. Det gick fort på slutet och andning och puls avtog successivt till 
det hela var slut och hon tog ett sista andetag. Jag ser framför mig att hon 
successivt föll djupare och djupare in i sömn tills dess att döden kom till 
henne.  

Eftersom jag hastigt lämnat min familj så bestämde jag mig för att åka hem 
till dem istället för att sova kvar i Åtvidaberg, jag kom hem strax efter 
klockan tre på natten och kröp ner i min säng.  
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Dick Wåhlin 2012.11.08 
Jag sov ca tre timmar och vaknade sex på morgonen. Kröp ner hos Emelie 
i sängen och berättade hur det var. Jag berättade också om vad jag gjort 
under natten och att hon också hade varit med där och sjungit för sin 
farmor. Därefter körde jag Emelie till skolan och fortsatte sedan att köra 
tillbaka till Åtvidaberg där jag mötte min syster Lena utanför Rosengården. 
Vi gick tillsammans upp till pappa på Rosengården 3 och berättade vad 
som hade hänt, Pappa var ganska lugn och samlad när han hade fått 
beskedet. Vi satt tysta en stund tillsammans inne på hans rum. Efter ett tag 
frågade jag om pappa ville se mamma och ta farväl. Det ville han och vi 
gick tillsammans pappa, Lena och jag ner till mamma och tog farväl. 

Därefter åkte vi till Sandelius vid torget i Åtvidaberg och åt lunch. Fortsatte 
sedan upp till kyrkan och kyrkogården. Det regnade kraftigt men samtidigt 
kom solen fram från Bysjö-hållet när vi parkerat bilen.  

Bilden ovan är ett fotomontage av två bilder 

Då framträder en fantastiskt vacker regnbåge över himlen. Den börjar 
precis vid Nya Kyrkan där mor och far gifte sig 1957, fortsatte bakom 
klockstapeln med tuppen längst upp som min morfar har förgyllt. därefter 
kunde man se hur regnbågen slutade ner mot Kvarngatan där jag växte 
upp som barn. Kvarngatan 4 är den plats som min mamma alltid längtade 
till. Hon sa ofta att jag vill hem till Kvarngatan. Vi gick in i Åtvids G:a kyrka 
och tände ljus och väntade också på att regnet skulle upphöra. När regnet 
hade slutat gick vi ut till kyrkogården till mormor och morfars grav.  
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1:1 Nils Adolf Herman Adolfsson                   
Född: 1904.12.12 Fågelsången tomt nr 7, 
Åtvid (E) 

Gift: 1932-11-05 Åtvid (E) 

Död: 1964.11.03 Kvarngatan 4, Åtvid (E) 

Döptes i hemmet den 1 januari 1905, faddrar var hjularbetaren Gottfrid 
Ferdinand Lundgren och hans hustru Anna Charlotta Johansson. Han fick 
polio innan han hade fyllt ett år.  Som lite kom han till Stockholm till en bror 
till sin farmor. Denna släkting såg till att Nils fick en operation av sitt 
polioskadade ben annars hade han varit betydligt  mer handikappad. Nils 
började 1918 arbeta i dåvarande Hjulfabriken. När denna lades ner lärde 
han sig måleriyrket hos Bergmans målerifirma. 1932 blev han förman vid 
sprutmåleri avdelningen på FACIT. På 1950-talet renoverades Klock-
stapeln vid Åtvids G.a kyrka. Tuppen längst upp i toppen togs ned och Nils 
förgyllde om den på sin avdelning på FACIT. Nils ska även ha målat alla 
kyrkbänkarna i Åtvids G.a kyrka.  

Sonen Göran berättar att han ofta fick följa med sin pappa till 
”Spångskogen”. Nils cyklade med Göran på pakethållaren. Beroende på 
årstid plockades ibland Lingon och Blåbär. Andra gånger satt de bara i 
skogen och fikade och lyssnade på fåglar och tittade på skogens djur. Nils 
kände igen många fåglar på sitt läte. Varje år i maj kom en Bofink till 
Kvarngatan och Nils gick ut och matade den direkt ur sin hand.  

Han har tillhört både Taxeringsnämnden och Valnämnden. Har varit 
verksam i i logen Fridensberg. Nils dog av en hjärnblödning i sitt hem på 
Kvarngatan 4 i Åtvidaberg  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SGU på biltur 1926 

SGU styrelsen - Åtvidaberg, 
Nils Adolfsson på stolen till 
höger.  

SGU:s Gymnastik-
trupp 1933 
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Förlovnings annonsen från den             
28 februari 1931 

Ovan dekorationen bakom brudparet 
på bröllopsmiddagen gjord av trä och 
silkespapper. Den hade säkert även 
någon form av belysning bakom sig. 

Bröllopsfoto från den 5 november 
1932. Präst vi bröllopet var Waldemar 
Lindborg och vigseln ägde rum  i 
Östantorps Prästgård 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Bilden är från 1932 och den första Julen i Nils och Elnas första egna hem i Östantorp, Åtvidaberg. 
Bakre raden till vänster Konrad Molander, två okända (ev. Augusta Molander), Elin och Knut. 

Mitten Elna och Nils. Främre raden  Karin Molander, Hilding Persson och Margit Landberg samt 
Gösta Molander. 

Bild troligen från familjen Molanders hem. Paret längst till vänster är Karin Molander och Holger 
Landberg, nästa par okänt, därefter okänd och Margit Landberg, Nils Adolfsson och  Elna 

Landberg längst till till höger. Främre raden okänd därefter Ella och Gösta Molander 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Nils Adolfsson 
som står i mitten 
på fabriken 
1928  

Nils med arbetskamrater, 
Nils står som nummer två i  
den främre raden från 
höger 

Bilden kan vara från 
ett styrelsemöte för 
SGU. Nils Adolfsson 
längst till vänster. 
Tredje personen 
från vänster är 
Skräddare Egron 
Berg (f.1904.09.11). 
Både Egron och 
Nils hade Polio 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FACIT:s Medaljfest 1948 

Den 11 september 1948 bjöds det till en riktigt stor fest när 
Aktiebolaget Åtvidabergs Industrier belönade inte mindre än 140 
anställda med Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för lång och 
trogen tjänst. Så här står det skrivet i inledningen på inbjudan till 
Medaljfesten: 

”År 1937 belönades 202 Åtvidabergs-anställda med Kungl Patriotiska 
Sällskapets medalj. Idag ökas veteranskaran med ytterligare 140 
medaljörer. Under en långvarig, trogen tjänst som spänner sig mellan 60 
och 25 år har denna elit främjat företagets utveckling. Det kunnande, som 
de många årens erfarenhet skapat, har varit av grundläggande betydelse. 
Detta bekräftas av företagets ställning och dess produkters utomordentliga 
anseende.” 

Själva medaljutdelningen ägde rum i Åtvids kyrka Kl 14.00 lördagen den 11 
september 1948. Ceremonin inleddes med att ABF:s stråkorkester 
spelade ”Jungfrun av Orleans” av August Söderman. Därefter hölls några 
inledningsord av styrelsens ordförande Jur D:r Axel Roos. Därefter skedde 
sedan själva medaljutdelningen till 140 anställda vid företaget. Medaljerna 
delades ut av Statsrådet Axel Gjöres, Landshövding Carl Hamilton tidigare 
nämnde Axel Roos samt Disponenten Elof Eriksson. Därefter hölls också 
ett minnestal av Landshövdingen. Ceremonin som säkert tog ett bra tag 
att genomföra avslutades med att orkestern spelade ”Offertorium” av 
August Söderman samt att man tillsamans sjöng Psalm 124:1 ”Vår gud är 
oss en väldig borg” 

Margot Wåhlin Antavla, sida �36



Matsedel: Äkta sjötungsfilet med sparris och vitvinssås, Kall anka med fruktsallad, 
Glacetårta med chockladsås, Kaffe, Viner, cognac, likör. 

Efter middagen samlades gästerna i Disponentbostadens park för att där intaga olika 
 förfriskningar. Som avslutning sköts också upp ett präktigt fyrverkeri. 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Nils Adolfsson 50 år den 12 december 1954.  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1:2 Elna Maria Landberg                 
Född: 1910.04.14 Borkhult,     
Yxnerum (E) 

Gift: 1932.11.05 Åtvid (E) 

Död: 1998.09.16 Björkbacken 2,  
Åtvid (E) 

Elna föddes i Borkhult, Yxnerum. När hon var tre år gammal 1913 flyttade 
hon med sina föräldrar Knut och Elin Landberg till Kvarngatan 4 i 
Åtvidaberg. Hon gick i skolan i Åtvidaberg och hennes lärare där hette 
Stenman. Elna var skolkamrat med Mary Adolfsson och gick ofta till henne 
i Smällen och lekte och det var så hon träffade Nils första gången. De 
fortsatte också att umgås genom nykterhetsrörelsen IOGT och SGU. Det 
sägs att Nils var den första kärleken för Elna och han blev också hennes 
make. Elna flyttade till Kvarngatan 1913.07.14 . Träffade Nils första gången 
på Ordenshuset i Åtvidaberg. Förlovade sig med Nils 1931.02.28. Som 
nygifta bodde de tre år i Östantorp, flyttade sedan den 4 november 1935 
tillbaka till Kvarngatan 4 i Åtvidaberg. Elna levde som änka i 34 år på 
Kvarngatan 4. Därefter  flyttade hon 1996 till ett äldreboende på Öster-
gården i Åtvidaberg.  

Kvarngatan 4 var centrum för släkten Adolfsson och Landberg under 
mycket lång tid. Många Julaftnar har firats där med Elna som värdinna. 
Hon hade en enormt stor gästfrihet trots begränsade ekonomiska 
förutsättningar. Hon kunde verkligen hushålla med resurserna och var alltid 
generös och delade med sig. 
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Elna var mycket duktig på handarbete och vävde många mattor. När hon 
blev äldre så  gjorde hon tavlor i Flamskväv och som många i släkten har 
stor glädje av än idag.  

Elna avled i sitt hem på Björkbacken, Östergården kl 15.55 den 16 
september 1998.  Vid sin sida hade hon då sin dotter och min mor Margot 
Wåhlin,  yngsta sonen Göran och min far Stig Wåhlin. Efter det att döden 
inträffat klädde min mor henne med den klänning som Elna tyckte allra 
bäst om. Några blommor togs från balkongen och lades på det täcke hon 
var nedbäddad i. Prästen Per Boo hade en minnesstund med ett tänt ljus 
vid sidan av mormor, till minnesstunden hade även äldre sonen Hasse 
anlänt. Jag själv anlände till Östergården omkring kl 19 och fick en stund till 
att ta farväl av min mormor. Var då också mycket tacksam över att jag 
några söndagar tidigare hade fått chans och berätta för henne om hur 
trygg och fin min uppväxt varit samt vilka fina minnen jag har från 
Kvarngatan. 

Bild från 1922. Träd som planteras, sammanhanget är osäkert, men det kan eventuellt 
vara från Elnas skola tillsammans med skolkamrater.  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Skolköket, Elna står bakom handen som ligger på bordet .         

  Elna konfirmerades i Åtvids kyrka den den 29 maj 1925 
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Gökotta vid Krutkällan 1926 

Gökotta 1926, sista paret ut 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Elna, Hans, Margot och Nils Adolfsson 1950. 

Bild från början av 1940-talet. Nils längst till vänster. I Bakgrunden står Konrad och 
Augusta Molander samt Holger Landberg. Till höger står Knut och Elin Landberg och allra 

främst lite till höger Elna Adolfsson med Margot på cykelstyret.  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Nils och Elna Adolfsson ligger begravda på Åtvids Gamla kyrkogård 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Nils & Elna Adolfssons ättlingar: 
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Nils & Elna Adolfssons barn:  

Elvy Margot Adolfsson 

Född:		 1935.11.11	 Åtvid (E) 
Gift:   	 1957.04.20	 Åtvid (E)	  
Död: 		 2012.11.07 Åtvid (E) 

Se proband, sid 4 

Notis i födelselängden J.G Westmans BB i Linköping 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Hans Gunnar Landberg 

Född:		 1943.08.29	 Åtvid (E) 
Gift:   	 1965.07.25	 Åtvid (E)	  
	  

Gift med Eivor Agneta Kindstrand född den 1 februari 1945 i Åtvid (E), anor 
se nästa sida 

Barn: 

Jennie Maria	 Född 1974.05.20 Mönsterås (H) 

Johanna Helena	 Född 1977.08.29 Mönsterås (H) 
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Agneta Kindstrands anor: 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Göran Adolfsson 

Född:		 1953.05.25	 Åtvid (E) 
Gift:   	 1979.09.01 Skänninge  (E)	  
	  

Gift med Ingela Viola Nilsson född den 29 oktober 1955 i Allhelgona (E), 
anor se nästa sida.  

Barn: 

Lena-Maria ”Maria” Monica 	 	 Född 1980.05.04 Motala (E) 

Elin Maria Therese	 	 	 Född 1985.11.24 Motala (E)  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Ingela Nilsons anor 

Margot Wåhlin Antavla, sida �52



 
2:1 Nils Alfred Herman 
Adolfsson                   
Född: 1882.02.12 Eriksholm, Kisa (E) 

Gift: 1903.03.15 Kisa (E) 

Död: 1965.08.19 Södra Utkiksgatan 4, 
Åtvid (E) 

Herman var i sin ungdom med och byggde Östra centralbanan. År 1900 
bosatte han sig i Åtvidaberg. Där han arbetade vid Hjulfabriken. Från år 
1932 var han lantbrevbärare som han dock ej kunde fortsätta med p.g.a. 
sjukdom. Han var i många år medlem i Åtvidabergs missionsförsamling. 
Träffade Eugenia på en gård i Kättilstad där de var arbetskamrater. Flyttade 
till Stenhusgatan i Åtvidaberg och därifrån till "Smällen". 1938 flyttade de till 
Kvarngatan 4. För sin första lön köpte Herman en väggklocka. Bodde sina 
sista år på S.Utkiksgatan 4. Dog på Birgittas sjukhus av hjärtfel. 

En gemensam levnadsberättelse med Hermans hustru Jenny följer  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2:2 Eugenia Katharina 
”Jenny” Johansson                  
Född: 1882.02.10 Högstorp Norrby, 
Åtvid (E) 

Gift: 1903.03.15 Kisa (E) 

Död: 1962.07.15 Kvarngatan 4, 
Åtvid (E) 

Eugenia arbetade i sin ungdom i hushåll. Även hon tillhörde Åtvidabergs 
missionsförsamling och var mycket aktiv i församlingens syförening. Dog 
av hjärnblödning. Se vidare gemensam levnadsberättelse med början på 
nästa sida 

I den här gungstolen satt ofta Jenny Adolfsson och 
gungade, från början var den svart . Jag minns den 
från Kvarngatan 4 där min mormor Elna Adolfsson 
använde den flitigt. Möjligen blev den kvar på 
Kvarngatan hos min mormor när Herman och Jenny 
flyttade därifrån 1961. En gång när Herman 
gungade i stolen for han baklänges i golvet och 
gungstolen gick sönder i bitar. Nils Adolfsson tog då 
hand om den. Konrad Molander svarvade några nya 
delar och Österberg grundmålade Gungstolen. Det 
var meningen att den sedan skulle ha blivit målad i 
svart och guld. Men Nils Adolfsson avled innan det 
blev gjort. Grundfärgen är därför den färg som 
fortfarande finns kvar på Gungstolen. Elna har vävt 
och sytt det som från början var en sängbonad till 
deras säng och som klär Gungstolen. Margot har sytt 
kudden som står i gungstolen.  
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Herman o Jenny Adolfsson 

Herman Adolfsson föddes den 12 februari 1882 i torpet Eriksholm under 
Fröåsa i Kisa. Det torpet var i väldigt dåligt skick och hans far 
Stenhuggaren Adolf Salomonsson hade 1884 byggt ett nytt torp strax norr 
om Eriksholm. Det torpet kom att kallas Lövsta och dit flyttade familjen när 
Herman var två år gammal 1884. 

Eugenia ”Jenny” Johansson var född i torpet Högstorp i Norrby strax söder 
om Åtvidaberg. Hon föddes två dagar före Herman den 10 februari 1882. 

Ett av Hermans första jobb var att vara ”Rallare” och han var med och 
byggde Östra Centralbanan. Han arbetade också i sin ungdom som dräng 
på en gård i Kättilstad och det var samtidigt som Jenny arbetade på 
samma gård som piga. Det var så de också först träffades och lärde känna 
varandra. De kunde på helgerna gå ca 2 mil för att kunna träffas och de 
bodde ofta hemma hos Jenny’s föräldrar i torpet Högstorp i Norrby utanför 
Åtvidaberg. När sedan helgen var slut så var det bara att gå de två milen 
tillbaka för att kunna arbeta igen på måndagen.  

Första tiden efter det att Herman och Jenny gifte sig den 15 mars 1903 så 
bodde de hemma hos Hermans föräldrar i torpet Lövsta under Fröåsa i 
Kisa. Deras första barn sonen Karl eller ”Kalle” som han alltid tilltalades 
föddes en månad före äktenskapet den 13 januari 1903. Från Lövsta i Kisa 
flyttade de sedan till det första egna hemmet på Stenhusgatan 12 i 
Åtvidaberg den 16 augusti 1904 (Församlingsboken i Kisa Alla:1 sid 231).  
På Stenhusgatan föddes också min morfar Nils den 12 december 1904. 
Men det skulle bli ännu fler barn i familjen Adolfsson och här föddes också 
Elis den 24 juni 1906, Iris den 3 oktober 1908 och Mary den 22 juli 1910.  

Från Stenhusgatan flyttade de den 5 december 1910 (Församlings-boken 
Alla:13 sid 1540) till Kvarteret Äpplet Tomt No 8. Där föddes sonen Tage 
den 2 juni 1912.  
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Familjebild från 1910, från vänster Jenny med Mary i knät, Elis, Karl, Herman med Iris i 
knät och Nils längst till höger. 

Familjebild från omkring 1915. barnen från vänster: Karl, Nils, Elis, Iris, Mary, Tage och 
Gösta. Bakom står föräldrarna Jenny och Herman Adolfsson 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Den 9 december 1913 flyttar familjen till kvarteret Smällen Tomt nr 2, enligt 
dottern Elsie kallades själva huset för “Smällen 5”. Där föddes ytterligare  
fyra barn, Gösta den 25 juli 1914, Elsie den 25 augusti 1917, Alice den 26 
mars 1920 och slutligen Eivor den 22 september 1923.  I fastigheten 
Smällen fanns det totalt 5 rum och där bodde tre familjer och totalt 31 
personer. Familjen Adolfsson hade ett rum och kök med sina tio barn. 
Barnen fick sova två och två i olika sängar och några av flickorna kunde 
även ligga tre i en och samma utdragssoffa medan föräldrarna sov i en 
egen utdragssoffa i köket. När man skulle äta så fick det ske i omgångar 
och oftast åt pojkarna och därefter flickorna. Det gällde att hushålla med 
de knappa tillgångar som fanns och på kvällarna serverades ofta någon 
form av välling eller gröt till barnen. 

Ett foto på familjen Adolfsson utanför fastigheten ”Smällen 5” i Åtvidaberg. Kortet är 
taget år 1916 på de 31 personer som bodde här. I fastigheten fanns det 5 rum och ett 

kök att dela på. Familjen Adolfsson står längst till vänster och i följande ordning:                 
            Mary, Tage, Herman, Gösta, Jenny, Iris, Elis, Nils och Karl. 
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Herman arbetade under den här tiden på Hjulfabriken i Åtvidaberg men 
han drabbades av ett olycksfall och blev skadad i ena lungan av en 
hjuleker. Han blev sjuk av sina skada i flera år efter detta olycksfall på 
jobbet. Hans dotter Elsie berättar att hon när hon själv var omkring 10 år 
gammal så åkte till Medevi för att hälsa på sin far. Det torde 
uppskattningsvis ha varit omkring 1927. Herman var då i Medevi för att bli 
frisk och stark efter skadan i lungan och han fick där bl.a ”dricka brunn” i 
medicinskt syfte. Enligt församlingsboken (Alla:13 sid 1363) så flyttar 
familjen ifrån Smällen 5 år 1929.  

Sonen Nils (min morfar) var den som hade 
arbete hela tiden under denna svåra tid för 
familjen och han svarade också för en stor 
andel av familjens försörjning under sin fars 
sjukdomstid. Därför sa också Herman att den 
gamla klockan, ett golvur som Herman fått 
efter sina föräldrar, den ska Nisse ha. Annars 
hade klockan enligt traditionen gått i arv till 
den äldste son istället, för så hade det alltid 
varit med den klockan tidigare. Klockan har 
olika inskriptioner med årtal och det äldsta 
årtalet som står på den är 1606.  
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Det sägs också att nederdelen på klockan är utbytt en gång eftersom den 
blev förstörd när den stod i ett torp som var så lågt i tak att det fick gräva 
ner den en bit i jordgolvet för att klockan skulle få plats under taket. 

Jenny stickade ofta strumpor eller vävde mattor. Hon var också mycket 
duktig på matlagning och som gjordes på en vedeldad järnspis i köket. 
Jenny var minst lika duktig på att baka matbröd, vetebröd och kakor. Till 
julen skulle det bakas särskilda jullimpor och då hjälpte även Herman till 
med degen. För att det skulle bli ett mörkare bröd till jul så skållades degen 
med varmt vatten kvällen före själva baket. På morgonen efter att degen 
var skållad så arbetades allt annat in som skulle vara med i degen, själva 
silot, jästen och kryddor. Det var väldigt viktigt att limporna var hela och 
fina till jul och var det så att brödet sprack så ansågs det inte vara bra utan 
det var ”skämmigt”. Det svåra var givetvis att kontrollera temperaturen i 
ugnen. Det gjordes man genom att slänga in lite mjöl i hällen och därefter 
såg man efter hur snabbt detta mjölet blev brunt. Man började med att 
baka bullarna i ugnen och därefter var det limpornas tur. På kvällen när 
barnen sov gjordes slutligen maränger och kokoskakor i ugnen för då 
visste man att de inte skulle bli uppätna i förtid. Bakom huset fanns ett 
uthus med en låda där man förvarade hel säd och minst en av jullimporna 
lades sedan ner i själva säden och förvarades på så sätt ända fram till 
Påsk. Tack vare det här förvaringssättet så var jullimpan fräsch och god 
även då.  

Herman och Jenny var starkt engagerade i Missionskyrkan i Åtvidaberg 
och där fick barnen också gå i söndagsskola. Hela familjen var också 
engagerade i nykterhetsrörelsen IOGT samt SGU (Sveriges Godtemplares 
Ungdomsförbund). 

Från 1932 till 1945 arbetade Herman som lantbrevbärare och cyklade med 
post långa sträckor. På 40-talet när det var riktigt stränga vintrar så kunde 
han ibland få låna en häst istället och då fick han förstärka sin klädsel rejält 
med t.ex. vristskydd och handledsskydd för att inte få förfrysa sig i den 
stränga kylan. År 1938 flyttade de till Kvarngatan 4. 
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År 1961 flyttar de från Kvarngatan 4 till S. Utkiksgatan 4 och bodde där i 
samma fastighet som sin dotter Mary gift med Ingvar Johansson. 

Familjen Adolfsson på ett foto från omkring 1925-26 

År 1962 fyllde makarna Herman och Jenny Adolfsson 80 år. Det skiljde 
bara två dagar på deras födelsedagar så de firade tillsammans och då 
med en fest på Ordenshuset i Åtvidaberg. Jenny Adolfsson avled efter en 
hjärnblödning några månader efter sin 80-årsdag den 15 juli 1962. Herman 
fick leva tre år till och han avled på Birgittas sjukhus av hjärtfel den 19 
augusti 1965.  
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Bland barnen kan nämnas att sönerna Gösta och Tage Adolfsson under en 
tid drev den så kallade Auktionskammaren i Åtvidaberg. Dottern Alice hade 
under en period en butik med hattar  och sytillbehör på Stenhusgatan. Elis 
var både duktig i hantverk och tillverkade alltid den så kallade 
Trettonstjärnan. Men han var också duktig på att skriva, han skrev både 
visor och många dikter. 

Berättelsen om Herman Jenny bygger till stora delar på en ljudinspelning 
med Elsie Adolfsson gift Kindström. Inspelningen är gjord av Bengt ”Polo” 
Johansson och hans fru Marie-Louice, dotter till Iris Adolfsson och därmed 
också barnbarn till Herman och Jenny. Inspelningen gjordes den 19 
november 2000.  
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Makarna Herman och Jenny 
Adolfsson är begravda på 
Åtvids Gamla Kyrkogård 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Herman & Jenny Adolfssons barn: 

Carl Johan Albert Adolfsson 

Född:		 1903.01.13		 Lövsta under Fröåsa i Kisa (E) 
Gift:   	 1931.04.11 
Död: 		 1972.10.15 	 Åtvid (E) 
 

Flyttade i unga år till Åtvidaberg där han var 
anställd vid Åtvidabergs Industrier och från 
1926 vid AB Artic. 1935 bosatte han sig i 
Motala där han var anställd vid AB Electrolux. 
1969 återvände han till Åtvidaberg. Under 
åren i Motala var han en aktiv förenings-
människa och var även de sista åren medlem 
av Gamla gardet. (Källa: nekrolog 1972) 

Fick ej några egna barn, Göte Adolfsson är  
deras fosterson. 

Carl Adolfsson var gift med: 

Agnes Sofia Svensson 

Född:		 1904.01.20 	 Kättilstad (E) 

Död:	 	 1995.01.28 	 Åtvid (E) 
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Nils Adolf Herman Adolfsson 

Född:	1904.12.12	Fågelsången tomt nr 7 i Åtvid (E) 

Gift:	 1932.11.05	Östantorps Prästgård, Åtvid (E) 

Död:	 1964.11.03	 Kvarngatan 4, Åtvid (E) 

Se vidare ana 1:1, sid 31 

Nils Adolfsson var gift med: 

Elna Maria Landberg 

Född:		 1910.04.14	Borkhult, Yxnerum (E) 

Död:	 	 1998.09.16	Kvarngatan 4, Åtvid (E) 
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Elis Axel Erik Adolfsson 

Född:	1906.06.24 	 Fågelsången tomt nr 7 i Åtvid (E) 

Gift:  	 1932.11.19	 Skild: 1959.08.27 

Död: 	1981.05.08	Åtvid (E) 

Döptes den 28 oktober i kyrkan av kommunister Falk, faddrar vid dopet 
var hans morfar och mormor Johan Peter Johansson och Eleonora 
Lundgren i torpet Högstorp. Snickeriarbetare bodde på Douglasvägen 28 i 
Åtvidaberg. Elis skrev många dikter och visor. 

Elis Adolfsson var gift och senare skild med: 

Doris Kristina Berg 

Född: 	 1911.11.28 	 Klavreström, Nottebäck (G) 

Död:	 	 2009.08.27		 Linköping (E)  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Iris Viola Katarina Adolfsson 

Född:		 1908.10.03 Fågelsången tomt nr 7 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1931.04.11  	  

Död: 		 2000.12.22	Rättvik (W) 

Döptes den 8 november i kyrkan av kommunister Falk 

Iris Adolfsson var gift med: 

Erik Brynolf Valter Nilsson, köpman i Rättvik. Bodde på HSB-gatan 3A i 
Rättvik 

Född: 	 1907.12.15	Urslanda No 54, Vislanda (G) 

Död: 		 1985.10.31	Rättvik (W)  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Mary Rosalia Sofia Adolfsson 

Född:		 1910.07.22 Fågelsången tomt nr 7 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1932.04.10  	  

Död: 		 1995.11.02	Åtvid (E) 

Döptes den den 28 augusti av kommunister Falk, faddrar vid dopet var 
arbetaren Karl Johan Anton Johansson och hans hustru Selma Kristina 
Charlotta. Flyttade den 5 december 1910 till kvarteret Äpplet 8. Bodde 
1960 på Södra Utkiksgatan 2 i Åtvidaberg. Mary Adolfsson var gift med: 

Mejeriarbetare Gustav Verner Ingvar Johansson 

Född: 	 1904.04.19	Åtvid (E) 

Död:	 	 1981.07.19	Åtvid (E) 
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Tage Roland Östen Adolfsson 

Född:		 1912.06.02 	 Kvarteret Äpplet tomt No 8 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1935.12.31  	  

Död: 		 1972.11.14		 Åtvid (E) 

Döptes den 7 juli 1912. Tage drev Åtvidabergs Auktionskammare 
tillsammans med sin bror Gösta Adolfsson. Bodde 1960 på Stenhusgatan 
28 i Åtvidaberg 

Tage Adolfsson var gift med: 

Rut Astrid Larsson 

Född:		 1911.11.23	Frängsbo, Björsäter (E) 

Död:	 	 1978.11.12	Åtvid (E) 
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”Gösta” Gustav Arnold Valentin Adolfsson 

Född:		 1914.07.25 	 Kvarteret Smällen tomt No 2 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1939.04.08  	  

Död: 		 1993.05.25	Åtvid (E) 

Döptes den 23 augusti 1914 av kommunister Falk, faddrar var arbetaren 
Gustaf Teodor Axelsson och hans hustru Gerda Emerentia. Handelsbiträde 
i Kisa 1950. Målare i Åtvidaberg 1960. Gösta drev tillsammans med sin 
bror Tage Adolfsson Åtvidabergs Auktionskammare. Aktiv i Logen i 
Åtvidaberg. Aktiv som Frimärkssamlare.  

Gösta Adolfsson var gift med: 

Rut Ingegärd Viktoria Andersson 

Född:		 1915.11.07	Flaka under Haga, Horn (E) 

Död:	 	 2001.10.30	Åtvid (E)  
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Elsie Maria Karola Adolfsson 

Född:		 1917.08.25 	 Kvarteret Smällen tomt No 2 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1939.06.30  	  

Död: 		 2008.04.21	Åtvid (E) 

Döptes den 8 oktober 1917 av kommunister Falk, faddrar var torparen 
Gustav Petrus Johansson och hans hustru Anna Sofia Löfgren från 
Adelsnäs, Arknäs. Bodde på Norrgårdsvägen 22 i Berg, Åtvid (E)  

Elsie Adolfsson var gift med: 

Martin Helge Kindström, arbetare på FACIT AB 

Född:	1899.08.07	Åtvid (E) 

Död:	 1979.07.23	Åtvid (E) 
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Margit Alice Linnea Adolfsson 

Född:		 1920.03.26 	 Kvarteret Smällen tomt No 2 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1938.05.29   

Död:	  

Döptes den 22 maj 1920 av kommunister K.A. Gustafsson 

Bodde 1960 på Jan Carls väg nr 17 i Åtvidaberg. Alice Adolfsson var gift 
med: 

Erik Helge Emanuel Nilsson, arbetare på FACIT AB 

Född:		 1916.12.29	Åtvid (E) 

Död:	 	 2001.06.22	Åtvid (E) 
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Rut Eivor Ragnhild Adolfsson 

Född:		 1923.09.22 Kvarteret Smällen tomt No 2 i Åtvid (E) 

Gift:	 	 1944.11.04  	  

Död: 		 2003.04.05	Åtvid (E) 

Döptes den 27 oktober 1923 av kommunister Edvin Axelsson. Bodde 
1960 på Timmervägen 5 i Åtvidaberg. 

Eivor Adolfsson var gift med: 

Sven Helge Bertil Karlsson, Metallarbetare 

Född:		 1921.11.08	Åtvid (E) 

Död:	 	 1987.05.14	Åtvid (E) 
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Släkten Adolfsson samlade i Berg, Åtvid                                                                                 

 Bilden är ifrån 1941 Bakre raden från vänster: Nils, Tage och Elis  
Mitten: Eivor, Gösta, Iris, Alice och Elsie 

Främre raden: Eugenia (Jenny), Kalle, Herman och Mary 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2:3 Knut Henrik Landberg                    
Född: 1882.03.30 Ringarum (E) 

Gift: 1908.10.24 Yxnerum (E) 

Död: 1966.07.12 Åtvid (E) 

Knut föddes den 30 mars 1882 i Järpdalen under Häggebo i Ringarum (E). 
Det är så det står i hans födelsenotis även om Knut själv sa att han föddes 
i Grossbyn i Ringarum. Hans föräldrar var Seth Ferdinand Landberg och 
Fredrika Matilda Johansdotter. När Knut föddes så hade han fyra äldre 
syskon Karl Ferdinand född den 7 juni 1869, Anna Matilda född den 4 
september 1871, Hulda Lovisa född den 13 september 1875 alla födda i 
Åtvid. samt Alma Amalia (”Malin”) född den 28 oktober 1879 i Järpdalen, 
Ringarum.  

Familjen flyttade från Marknadsbodarna i Åtvid till Järpdalen 1876. De 
levde där ”Till Hus” och hade enligt besked från pastorsämbetet i Åtvid sex 
kronor i månaden i Livränta från Åtvids kommun och Baroniet. 

När Knut var drygt ett halvt år gammal flyttade familjen den 26 oktober 
1882, till Salvedal i Yxnerum. I Salvedal föds den 30 oktober 1884 Knuts 
yngre syster Alfrida (”Frida”) Emerentia. Familjen bor kvar i Salvedal fram till 
1890 då de flyttar till Borkhult. Den 11 november 1892 flyttar de till Ekhult 
under Berg i Yxnerums socken och 1893 vidare till torpet Uddeholm under 
Fassingstorp även det i Yxnerums socken. Där bor de kvar i fem år fram till 
1898 då på nytt bosätter sig i Borkhult. 
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Knut skrivs in i Folkskolan i Yxnerum den 11 juni 1889 och han fick sitt 
avgångsbetyg därifrån den 4 december 1895 när han var 13 år gammal. 
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Den 14 juni 1896 konfirmerades Knut Landberg i kyrkan i Yxnerum 

När Knut är 21 år gammal 1903 gör han sin värnplikt. Den 27 
september 1908 lyses det bröllop med Elin Ferm och de gifter sig den 
24 oktober samma år. Elin flyttar då från Koburg och de bosätter sig i 
Borkhult. Knut arbetar som Jordbruksarbetare. Han arbetade på 
vintern med att fälla skog och på sommaren arbetade han med att 
flotta timmer på sjön Yxningen. 
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Knut tog 1913 arbete vid Industriernas såg där han arbetade till han 
blev pensionär. Han var med och startade Sågverksarbetarnas 
fackförening och blev deras första ordförande. Denna avdelning gick 
sedan upp i Träindustrins avdelning på 1920-talet och Knut var med 
även med i denna styrelse. Han var också aktiv i styrelsen i 
Arbetarkommunen och blev deras fanbärare. Han har varit förtroende-
vald inom Åtvidabergs Municipalsamhälle och Kommunfullmäktige. 
Intresset för kooperationen gjorde att han hade förtroendeposter även 
där, han tillhörde fullmäktige inom deras första distrikt. 

 

1940 gjorde tidningen SE en artikel om Åtvidaberg 
där den här bilden på Knut var med i tidningen 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Bild från omkring 1920 på 
Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 

Andra raden från höger 
Elna och Elin, och i raden 
bakom Elna står hennes 
far Knut Landberg 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Släktträff 1925. Andra raden från höger Knut, Elin, Ferdinand Landberg. Bakre raden i 
mitten vid flaggstången Elna och Nils Adolfsson och Henrik Landberg 

Bakre raden: Nils & Elna Adolfsson, Karin, Ella, Gösta Molander,                                                             
Främre raden: Konrad Molander, Elin & Knut Landberg, Augusta Molander 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Styrelsen för Träindustriarbetare i Åtvidaberg 1926. Sittande  från vänster: David Bjärn, 
Elis Karlsson. Stående från vänster: Ivar Nelly, Knut Landberg, Ernst Dahlgren, Konrad 

Molander och Algot Svensson.  

Bilden kommer från skriften ”Träindustri  avd 47 Åtvidaberg, 60 år 1898-1958.  
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2:4 Elin Charlotta Ferm                   
Född: 1881.11.06 Yxnerum (E) 

Gift: 1908.10.24 Yxnerum (E) 

Död: 1974.06.25 Åtvid (E) Åtvid 

Elin föddes den 6 november 1881 i Vegalla, Yxnerum (E). Hennes 
föräldrar var Carl Milton Ferm och Johanna Charlotta Rahm.  

Föräldrarna gifte sig den 21 augusti 1881 drygt två månader innan 
Elin föddes och därför betraktades hon som ett oäkta barn även om 
det inte står angivet i hennes födelsenotis. Detta fick också till följd att 
Elin till stor del vistades och växte upp hemma hos sin morfar 
änkemannen Petter Rahm i Bysjötorp.  

Den 28 november 1882 får Elin en lillebror som döps till Carl Oskar. År 
1883 flyttar familjen till torpet Tripoli för att året efter 1884 flytta tillbaka 
till Vegalla igen. Den 4 februari 1885 får Elin en lillebror till som döps till 
Ernst Viktor. Den 23 oktober 1886 flyttar man sedan till Odensgöl i 
Björsäter (E) där Elins pappa arbetar som statdräng.  

År 1891 flyttar familjen tillbaka till Yxnerum och nu till torpet Koburg. I 
Koburg föds den tredje brodern och han döps till Gustav Erik. Den 8 
november 1895 flyttar familjen till Elins farfar och farmor i torpet 
Tholen 
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Den 29 augusti 1899 föds Elins 
lillasyster Elsa Hildina, hon avlider 
endast nio år gammal tillföljd av 
scharlakansfeber den 12 januari 
1909. När jag växte upp så hängde 
denna bild i stort format inramat över 
Elins symaskin i hennes hem på 
Kvarngatan 4 i Åtvidaberg. Jag har 
alltid tyckt att det varit något speciellt 
med detta foto. Jag minns väl att jag 
som barn både var förundrad och 
ledsen över denna vackra flickas 
tragiska öde. 

När jag kom hem till Elin så gick jag alltid fram och tittade på den här 
bilden som hängde över Elins symaskin i köket . 

Från Tholen flyttar man den 9 november 1905 till Koburg där de 
också bott tidigare. Även om nu Elin har har stått skriven tillsammans 
med sina föräldrar i alla år fram till dess att hon gifter sig så vet vi 
genom hennes egna berättelser att hon egentligen växte upp hos sin 
morfar Petter Rahm i Yxnerum. Petter hade blivit änkeman drygt ett år 
innan Elin föddes och bodde i många år i torpet Mittelstein innan han 
flyttade till Bysjötorp. Vid Mittelstein finns en sten som är formad som 
en stol och som Elin kallade för sin leksten. I Mittelstein bodde också 
Elins moster Gustava Sofia men hon kallades alltid för moster Stava. 

Elin arbetar från unga år som sömmerska och flyttar med sin träkista 
fylld med syattiraljer från gård till gård i Yxnerums socken med 
omnejd. Hon bor en tid på en gård och syr där upp kläder till alla som 
behöver. Därefter kommer någon från en annan gård med häst och 
vagn och hämtar Elin och så bor hon på den gården en tid och syr 
upp kläder där osv. 
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Hur Elin sedan först gången möter Knut 
vet jag inget om men när de gifter sig 
så är Elin 27 år gammal och Knut 26 år. 

Den 27 september 1908 lyses det 
bröllop mellan Knut Landberg och Elin 
Ferm, de gifter sig den 24 oktober 
samma år och de bosätter sig i 
Borkhult. Knut står där angiven som 
Jordbruksarbetare. Han arbetade på 
vintern med att fälla skog och på 
sommaren arbetade han med att flotta 
timmer på sjön Yxningen. Elin fortsatte 
med sitt arbete som sömmerska. 

I Borkhult föds också Knut och Elins fyra barn: 

Holger Josef Landberg, född den 19 mars 1909, död 4 juni 1986 i 
Ljungby (G) 

Elna Maria Landberg, född den 14 april 1910, död 16 september 
1998 i Åtvid (E) 

Folke Henrik Landberg, född den 9 september 1911, död den 12 
januari 1991 i Åtvid (E) 

Margit Elisabeth, född den 4 november 1912, död den 26 april 2013 i 
Valdemarsvik (E) 
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Från vänster Margit, Henrik, Elna och Holger, bilden är från 1914. 

Från vänster Holger, Elna, Margit och Henrik. 
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Från vänster ovan och nedan, Margit, Henrik, Elna och Holger. 

Margit, Henrik, Elna och Holger 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Den 22 september 1913 flyttar familjen Landberg till fastigheten Biet 4 
på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg.  Även på Kvarngatan hade Elin en 
syateljé i hemmet. Många Åtvidabergs damer kom till henne för att få 
en klänning sydd. Elin sydde kläder åt kunder ända upp till 80-års 
åldern. Under kriget hade familjen stor nytta av Elins sy-kunnighet då 
många fruar från landet bistod med ägg, smör och mjölk och andra 
varor som man annars bara fick köpa på ransoneringskort. Efter 
avslutad provning och köp av en klänning bjöd Elin ofta sin kund på 
en kopp kaffe eller mat. 

Elin har hämtat upp dricka från källaren på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 
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Elins pappa hette Karl Ferm och Elin bar båda efternamnet Ferm.                                            
Men enligt det här brevkortet har Elin också använt sitt Patrinymikon Karlsson. 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Kort på namnsdagen från Knuts syster Hulda, år okänt. 
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Foton från Elins 
födelsedagar.                                                                

                                                                      
Fotot i mitten är från 1971 när Elin fyllde     

90 år. 

Fotot längst ner är från 1961 när Elin fyllde 
80 år 
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Bakre raden Elna Landberg, Karin Molander gift med Holger Landberg till höger.               
Främre raden Knut och Elin Landberg samt Augusta och Konrad Molander               

Elin sitter på sin ”lekesten” på platsen där det 
tidigare torpet Mittelstein i Yxnerum en gång fanns.  

En sten som Elin lekte mycket vid som barn när hon 
bodde hemma hos sin morfar och mormor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Hemma hos Elin på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg, från vänster:                                                  
Tora Nilsson, Olivia Karlsson (*), Elin Landberg, Hanna Engström och Tora Ågren (**).  

(*) Olivia Karlsson är svärmor till Arne Engströms, Hannah Engströms son.  (**) Tora Ågren 
bodde tillsammans med sin make Teodor Ågren i byggnaden ”Kasern” som revs i slutet 
på 1960-talet för att ge plats åt Alléskolan.  
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Knut och Elin på ett besök i Borkhult, 
Yxnerum. 

De här tavlorna hängde på var 
sin sida om fönstret i köket 
hemma hos Knut & Elin. De 
finns nu hemma hos Holgers 
dotter Gun Oscarsson i 
Ljungby. De påminner mig 
mycket om min barndom i 
Åtvidaberg och givetvis även 
om Knut & Elin.  

Margot Wåhlin Antavla, sida �102



 
Brev till Dick Wåhlin från Elin Landberg skrivet någon gång under den andra hälften av 
1960-talet. Brevet lyder: 

”Till Dick min lilla pojk 

Roligt nu när du är kry o kan gå till skolan o hoppas nu att du o ni alla får vara det. så har 
vi er snart hemma hos oss. Du har ju kuskat omkring och varit Luciatomte med din syster. 
O du glömmer väl ej än du är en liten snäll o lydig gosse så inte mamma o pappa 
behöver vara ledsna. O som jag tidigare sagt så ber jag Gud varje kväll att han ska 
välsigna och hjälpa dig och de dina i allt vad vi tänker talar o gör. 

Många kramar från mormor” 
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Knut avled 84 år gammal den 
12 juli 1966 på Kvarngatan 4  
i Åtvidaberg.               

Elin levde som änka fram till 
den 25 juni 1974 då hon 
avled i en ålder av 92 år.  

Makarna ligger begravda på 
kyrkogården vid  Åtvids 
Gamla kyrka.  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Det här en Råsafts-kanna och bredvid den stod ofta en kanna 
med vatten så att gästerna kunde blanda sin egen saft. Men 
hemma hos Knut & Elin serverades istället starka drycker från 
den här kannan så på Kvarngatan kallades den istället för 
”Brännvinskannan” eller ”Spritkannan” 

 

De här kaffekopparna är tillverkade av en tysk 
porslinsfabrik som hette C. Tielsch & Co och som 
grundades 1845, firman upphörde 1948. De här 
kopparna bör vara från slutet av 1800-talet och 
benämndes som Moster Kristines kaffekoppar 

Moster Kristines ask. I asken ligger en enkrona och en 
25-öring med årtalet 1910 som är Elnas födelseår.      
I asken ligger idag även Knut & Elins vigselring 

 

Det här är Elins lekstol och den är tillverkad av 
hennes morfar Petter Rahm.  Sitthöjden på stolen är 
33 cm 
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Knut & Elins ättlingar: 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Knut & Elins barn: 

Holger Josef Landberg 

Född:		 1909.03.19 Borkhult, Yxnerum (E) 

Gift:	 	 1934.08.19  	  

Död: 		 1986.06.04 Ljungby (G) 

Distriktsöverlärare i Gunnebo (H) 1950. Rektor i 
Gunnebo (H) 1960. Skolchef i Ljungby kommun. Gift med Karin* Emma 
Viktoria Molander född den 11 mars 1907 i St Olai, Norrköping (E).  

Barn: 

Gun Karin Landberg	 	 Född 1939.02.26 Överkalix 
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Holger& Karin Landbergs ättlingar: 
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Karin Landbergs anor: 
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Elna Maria Landberg 

Född:	 1910,04.14 Borkhult, Yxnerum (E)	  

Gift: 1932,11.05 Åtvid (E)	 	  	  

Död: 1998.09.16 Åtvid (E) 

Se ana 1:2, sid 40 
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Folke Henrik Landberg 

Född:	 1911.09.09 Borkhult, Yxnerum (E)	  

Gift: 1970.07.11 Åtvid (E)	 	  	  

Död: 1991.01.12 Åtvid (E) 

Arbetsledare på metodavdelningen på FACIT AB.  Trolovad med Eva Maria 
Gustafsson född den 17 januari 1915, död 49 år gammal den 12 
november 1964. Gift den 11 juli 1970 med Maria Berta Minna Kühl, född 
den 6 november 1922 i Einbeck, Tyskland död den 3 april 1989 i Åtvid (E) 
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Margit Elisabeth Landberg 

Född:	 1912.11.04 Borkhult, Yxnerum (E)	  

Gift: 1934.08.04	 	  	  

Död: 2013.04.26 Valdemarsvik (E)	 	  

Margit föddes den 4 november 1911 i Borkhult, Yxnerum. När hon var tre 
år gammal 1915 flyttade hon med sina föräldrar Knut och Elin Landberg till 
Kvarngatan 4 i Åtvidaberg. När hon var 15 år år 1927 flyttade hon till sin 
faster i Skogshyddan för att hjälpa till i hushållet. I Valdemarsvik träffade 
hon Hilding Persson. De   gifte sig den 4 augusti 1934 i Valdemarsvik (E). 
Margit och Hilding flyttade först in i en lägenhet på Norrgatan i 
Valdemarsvik, där föddes sonen Carl-Erik den 5 september 1934, samma 
år som de gifte sig. Därefter flyttade till en lägenhet på Hamngatan 42 där 
sonen Loffe föddes den 25 maj 1938. År 1947 flyttade de till Storgatan 76 i 
Valdemarsvik 

Hilding Torvald Persson född den 21 februari 1908 i Nacka (AB) hade 
kommit till Valdemarsvik 1918. Efter skolan började han först att arbeta på 
kontoret på Lundbergs Läderfabrik i Valdemarsvik. När läderfabriken i 
Valdemarsvik lades ner 1960 så flyttade Hilding och Margit till Stockholm 
där Hilding fick arbete som kamrer på Kinnevik. Men storstaden var inget 
för dem så de flyttade tillbaka till Valdemarsvik 1961 och bosatte sig i 
Guldnyckeln. Hilding hade då fått arbete som kamrer på den nystartade 
Spånskivefabriken. Han var en duktig och framgångsrik idrottsman i 
Valdemarsviks IF. 
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Hilding och hans bror Gösta hade var sin 
sommarstuga vid Gloviken, Lilla  Syltvik 
alldeles vid Valdemarsviken i Gryt. När 
Åtvidabergs FF kom upp i Allsvenskan i 
början på 1950-talet så revs ett rött staket 
runt Kopparvallen. Nils Adolfsson lade bud på 
plankorna och fick köpa dem.  

Hildings bror Gösta hämtade plankorna med lastbil i Åtvidaberg och körde 
dem till småbåtshamnen i Valdemarsvik. Därifrån kördes de på en pråm till 
Hildings stuga och användes där för att bygga om huset. 

Hilding avlider 63 år gammal den 22 januari 1972 efter längre tids sjukdom. 
Margit har alltid satt en ära i att ha ett perfekt hem och familjen är Margits 
stora intresse. Margit bor kvar hemma som änka till år 2008 och flyttar då 
till Vammarhöjdens äldreboende när hon är 96 år gammal 

Margit 100 år den 4 november 2012 

Margit fick uppleva sin 100- årsdag och fick på sin stora högtidsdag 
telegram från Kung Carl-Gustav och Drottning Silvia. Hon var fortfarande 
”klar och redig”, men synen och hörsel var det inte så bra med. Hon kunde 
inte heller stå eller gå längre. Men humöret var för det mesta på topp! När 
man blir så gammal som hundra år har barn och barnbarn hunnit bli 
ganska ”fullvuxna” och även barnbarnsbarnen har hunnit bli ganska stora .  

Den 26 april 2013 avlider Margit, då drygt 100 år gammal. 

NOT: Texten är till stor del skriven av Loffe och Kerstin Persson, som även 
lånat ut några av bilderna till sidorna om Hilding & Margit Persson 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Hilding Persson                                         Margit & Hilding bröllop 4 augusti 1934 

  Car-Erik Persson                              Från vänster: Hilding Elna med Hans, Rolf & Carl-Erik,              
     Nils och Margot  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           Margit 100 år den 4 november 2012 

Margit med alla sina barn och barnbarn och de flesta av barnbarnsbarnen                         
på sin 100-årsdag 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         Barnbarnet Linnea gjorde den här fina teckningen till  Margits 100-års dag 

 Margits begravning i Valdemarsviks kyrka den 17 maj 2013. 

 Hilding och Margit Persson vilar i en gemensam grav på 
Valdemarsviks kyrkogård 
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Hilding Perssons anor: 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3:1 Adolf Paul Salomonsson                    
Född: 1841.01.03 Fågelberget under 
Komramåla, Södra Vi (H) 

Gift: 1865.11.26 Kisa (E) 

Död: 1931.04.19 Lövsta under Frösåsa, 
Kisa (E) 

Adolf föddes på torpet Fågelberget under Komramåla i Södra Vi socken 
Kalmar län. Har även bott i Eriksholm i Kisa, uppfört 1816 och upphört  
1884. Han byggde själv torpet Lövsta 1884 under Fröåsa i Kisa socken, 
torpet upphörde 1931. När torpet Lövsta revs återuppbyggdes det vid 
kanten av sjön Verveln och fungerade i början av 1980-talet som en 
sommarstuga.  

Adolf var stenhuggare och korg-
makare, han huggit den största 
gravstenen på Kisa kyrkogård 
som kallas ”Danbomska stenen” 

Adolf straffades för stöld 1864 
och 1869. Efter andra stölden 
förlorade han också sina med-
borgerliga rättigheter under 8 år 
efter straff-tiden som utgjordes av 
tre års straffarbete i Karlskrona 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Adolf Salomonsson och Sofia Johansdotter vid torpet Lövsta 

Adolf dömdes för 1: sta resan 5/3 1864 vid Kinda häradsrätt. 

"Af härstädes förvarade handlingar inhämtades, att Kinda Häradsrätt 
genom utslag den 5 Mars1864, dömt Adolf Paul Salomonsson att för 
första resan stöld af gods till ett värde af 40 RD, böta 120 RD eller, vid 
bristande tillgång till böterne, undergå 20 dagars fängelse wid watten och 
bröd, samt derefter hållas till straffarbete i twå månader, äfwen som att 
Adolf Paul Salomonsson tillfullo utstått berörda straff." (från avskrift 
domstolsprotokoll) 
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Adolf straffades för andra resan stöld 1869.  

Han häktades och skrevs in på Länsfängelset iLinköping 8/6 1869. 
Rannsakades två gånger i Kinda Häradsrätt, 27/6 och 11/7 1869. Den 
28/8 rannsakades han inför Hanekinds Häradsrätt på fängelset i Linköping. 
Slutligen fördes han till Länsfängelset i Kalmar 16/10 för rannsakning inför 
Sevede Häradsrätt den 9/11 1869. Han blev dömd för tre enstaka stölder 
vid olika tidpunkter, en å mark och en i samband med inbrott. Han för-
klarade sig nöjd med domen och fördes den 17/11 till Karlskrona för tre års 
straffarbete. Dessutom förlorade han sina medborgerliga rättigheter under 
8 år. Vilket bl.a. innebar att han ej hade rätt att rösta eller ta några offentliga 
förtroendeuppdrag. 

Kortfattade utdrag ur domstolsprotokollen: 

Stöld av två Fiskenät: 

Utdrag af Domboken, hållen wid Kinda härads lagtima Sommarting i Kisa 
följande dagar 1869 

Den 7 juni No79 Sedan Kronolänsmannen O Santhesson hos Domaren 
anmält att han på angivfwelse afNils Peter Nilsson från Fröåsa i häkte 
inmanat arbetaren Adolf Paul Salomonsson från Löfudden under Fröåsa 
såsom misstänkt för stöld af fiskenät från Nils Peter Nilsson, 
harrannsakning härom blifwit utsatt att denna dag ega rum. På tillsägelse 
införes den tilltalade i tingssalen och inställes inför Rätten i närvaro af 
åklagaren och målsegaren. 

Målsegaren berättar att han under Juni månad 1867 genom stöld förlorade 
twå fiskenät, somhan upphängt till torkning wid sjön Wärfweln. Han wiste 
inte hwart näten tagit wägen förr än han sistlidne års wår fick höra att från 
förre Nämndemannen Nils Peter Larsson i Thomastorp köpt nät af den 
tilltalade. Som Målsägarn ansåg uppenbart att den tilltalade icke haft egna 
nät att sälja, begärde målsegaren att hos Nils Peter Larsson få se de nät 
han har tillhandlat sig af den tilltalade. Målsegaren igenkände näten för att 
wara från honom stulna. Han hade sielf bunde dem och war derföre full 
säker att han inte misstog sig. Då näten stulos woro de i godt skick och 
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målsegaren anger att det ena war wärdt sex och det andra tre riksdaler. 
Näten förwisades wid Rätten och wärderades båda f Nämnden till sex 
riksdaler gemensamt. På fråga till den tilltalade om han begått 
ifrågawarande stöld erhålles inget swar. Han uppmanas allwarligt att 
beswara Domarens frågor, men tiger fortfarande såsom han saknade 
förmåga att tala. 

Stöld av två par mindre och två par större kängor: 

Angående åtalade brottet erkände nu Salomonsson sig hafwa detsamma 
föröfwat, samt berättade i överensstämmelse med målsegarens uppgft att 
i sistlidne April månad målsganden och Salomonsson åtföljts hemifrån för 
att söka abete. Anlände till Norrberga by qvarstannade de der öfver natten. 
Följande dagen efter att hafwa qwarlemnat hwar sin medförda säck med 
inneliggande tillhörigheter, gingo de till Kinda kanal för att söka anställning 
derstädes. Sådan erhölls likväl icke, hwarföre Salomonsson återvände till 
Norrberga, hwartefter han föranledd af sin nästlända belägenhet och 
saknaden af arbetsförtjenst i målsegndens frånwaro ut ur dennes säck 
tillegnade sig twå par större och twå par mindre kängor, dem han 
sedermera afyttrade till skolläraren Johan Axel Hansson i Wist på ätt denne 
inför Rätten upgifvit 

Fullständiga avskrifter av Domstolsprotokoll se slutet på denna Ansedel: 

Adolf dog av ålderdomssvaghet och Sopfia av lunginflammation. 

Deras son Karl bodde i Örsåsa. Han hade två barn, Gösta Adolfsson i 
kyrkobyn S.Vi och en dotter vid namn Ester som bodde i Björkhult. 
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Avskrifter av Domstolsprotokoll rekvirerade per post från 
Landsarkivet i Vadstena 

Sevede häradsrätts dombok för år 1869 A I a:247, * 127 med bilagor. (Den 
här första delen från Sevede är svårläst och renskriven endast 
fragmentariskt t.v.) 

Åttonde Rättegångsdagen den 9 november 1869. Rättens session 
börjades kl 10 f.m. 

127 A. P. Salomonsson 

S. D. Sedan Kongl. Majt  . i ... den 18 .. October, som kommit .. .. tillhanda 
den 21 i samma månad påfordret ..thing inför denna domstol med häktade 
Adolf Paul Salomonsson från SödraVi under ... för att hafva under detta år 
efter inbrott stulet åtskillige klädespersedlar och andra varor hos Torparen 
Johan Fredrik Andersson i Ra..stugan under Örsåsa, Södra Vi socken 
afdetta härad, då hade denna dag blifwit bestämd för ... föredragande ; 
Och då målet .blef, inärvaro af Åthl, .. Länsmannen E. West till, och Måls-
äganden, tilltalade Adolf PaulSalomonsson , . från Länsrätten .. 

Målsäganden att den .. Juni detta år . egndom so jemte en gammal 
piga .....   stuga kallad Råklundstugan under Örsåsa by vid allmänna 
landsvägen mellan Wimmerby och Linköping tillgaf sig på förmodligen på 
Södra Wi kyrka ..fot att hemta den gamla pigans fattig .. , och 
närMålsäganden i solnedgången återkom fann han ytterdörren, hört hur, 
när Målsäganden och pigan voro borta brukade stängas med ett . .. lås, 
ska öppen och låset skadat. Till en början misstänkte han ingenting, ingick 
i stugan, der den gamla pigan då ej var och .. syssla , när han efter en 
stund gick till en i rummet stående koffert, her oxå Målsäganden vid sin 
bortgång lagt ett par nya ullstrumpor, märkte han dem vara borta, och då 
han lyftade på locket till den olåsta kofferten, upptäckte han der ur 
försvunne  3 skjortor, 1 st grått wadmal 2 aln 15 tum, 1 paringa 
sommartygsbyxor, 1 par nya hängslen och ungefär ett skålpund twindtråd. 
Då uppfattad misstänkte att inbrottet blifvit hos Målsäganden under dagen 
försenad och då Målsägande vände sig till en närboende torpar..   .. som 
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besökte Målsäganden och upptäckte  .. förhållandet, bekräftade nämnda .. 
dithän under dagen .. nu tilltalade .. från Målsägande bostad och kärande 
under armen ett knyte i Målsägande gick då samma afton först till Örsåsa, 
der .. varit lycklig och .. till .., der .. .. under dagen gå fram och åter senare 
gången bärande något under rocken och visade stor brådska. Målsäg. 
Begaf sig då i sällskap med N P Larsson och ca på .. .. båda Lemna i 
Rättssaken till Löfudden, dit de anlände sent på qvällen och träffade der 
tilltalade liggande. På fråga nekade den tilltalade att hafva varit inom Södra 
Wi socken, och hvar därtill tilllades .. frågade den tilltalade hvar han gjort af 
ett kläde från af honom lånat, klädde den tilltalade på sig och med 
förklaring att han skulle gå efter samma kläde, förfogade sig ut utan att då 
efter vidare höras af. Nest påföljande Lördag fick Målsäganden bud att 
tilltalade var häktad i Kisa och då Målsägande begaf sig dit fick han väl 
träffa den tilltalade, men kunde ej få något af de förlorade sakerna. Wid 
hemkomsten till spörde Måls. Pigan huru hon vid bortgång lemnat dörren 
och uppgaf hon att dörren blifwit på vanligt sätt låst. Slutligen uppgaf 
Målsäg. de bortkomne varor. 

3 ne skjortor ** 6     RD Wadmalstyg ** 5,50 Sommartygsbyxor *4,251 par 
hängslen * .751 turintråd ** 1,501 par nya strumpor * 2,50  **20,50 

Tilltalade Salomonsson, till spord, ärkände fritt och otvunget det han en 
dag på sommaren detta år medelst list beredt sig inträde genom den låsta 
dörren in i Målsägarens bostad och där tillgripit de af Målseg. Uppräknade 
persedlar, hwilka han .. att sedemera använda lagt ned i en Sjö Wärfeln vid 
ett ställe Skansen kallad Tall. , .. till det få reda på Sakerna sade han det 
vartill omöjligt  . 

Utslag: Genom egen, frivillig inför Rätta afgifen , erkännande är tilltalade 
Salomonsson öfwertygad att.. Juni hafwa medelst list beredt sig tillträde uti 
målsegandens låsta hus och då tillgripit gods till ett värde af 20 RD 20 
öre .., .. tillföljd häraf förklaras Salomonsson .. answar enligt 20 cap 1,6 
och 18 Strafflagen, .. Jan Salomonsson der igenom dömd saken till 
answar enligt 3,11  och 18* samma Capitel och lag af Kinda Hdr för olofligt 
tillgrepp af två fisknät samt enligt 1 och 11 * i samma Capitel af Hanekinds 
Hdr för tillgrepp af till värde af 6,25 öre och Salomonsson till ..undergått 
bestraffning för första resan utaf stöld pröfwar Hdr nu  att i stöd af 20 Cap 
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1,3,6,11,12 och 8 * Strafflagen döma .. Salomonsson för andra resan stöld 
å 3 förskilda ställe nå i der, en gång i förening med inbrott och en andra 
gång  ute å mark att i en .. hållas till straffarbete i 3 år samt att wara 
förlustig medborgerligt förtroende i 8 år, Skolande Salomonsson ersätta 
målseganden det stulna, men som till rätta komma gods med 20 RD 50 
öre samt dennes beswär och .. med 16 RD - 

Utdrag af Domboken, hållen wid Kinda härads lagtima Sommarting 
i Kisa följande dagar 1869 

Den 7 juni No 79 Sedan Kronolänsmannen O Santhesson hos Domaren 
anmält att han på angivfwelse afNils Peter Nilsson från Fröåsa i häkte 
inmanat arbetaren Adolf Paul Salomonsson från Löfudden under Fröåsa 
såsom misstänkt för stöld af fiskenät från Nils Peter Nilsson, 
harrannsakning härom blifwit utsatt att denna dag ega rum. På tillsägelse 
införes den tilltalade i tingssalen och inställes inför Rätten i närvaro af 
åklagaren och målsegaren. 

Målsegaren berättar att han under Juni månad 1867 genom stöld förlorade 
twå fiskenät, som han upphängt till torkning wid sjön Wärfweln. Han wiste 
inte hwart näten tagit wägen förr än han sistlidne års wår fick höra att från 
förre Nämndemannen Nils Peter Larsson i Thomastorp köpt nät af den 
tilltalade. Som Målsägarn ansåg uppenbart att den tilltalade icke haft egna 
nät att sälja, begärde målsegaren att hos Nils Peter Larsson få se de nät 
han har tillhandlat sig af den tilltalade. Målsegaren igenkände näten för att 
wara från honom stulna. Han hade sielf bunde dem och war derföre full 
säker att han inte misstog sig. Då näten stulos woro de i godt skick och 
målsegaren anger att det ena war wärdt sex och det andra tre riksdaler. 

Näten förwisades wid Rätten och wärderades båda f Nämnden till sex 
riksdaler gemensamt. På fråga till den tilltalade om han begått 
ifrågawarande stöld erhålles inget swar. Han uppmanas allwarligt att 
beswara Domarens frågor, men tiger fortfarande såsom han saknade 
förmåga att tala. 
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Åklagren anhåller om wittnes förhör med ofwan bemälte Nils Peter Larsson 
och Peter WernerPetersson i Skräddarehemmet. Jäf emot wittnena kan 
icke utletas och få de att så aflägga ed, på hwilken de efter warningar för 
dess missbruk, wid förhör berätta. 

1 Nils Peter Larsson sistlidet års wår utbjöd den tilltalade till vittnet 
ifrågavarande nät tillförsäljning, men som wittnet förut hade tillräckligt med 
fiskenät föreslog wittnet den tilltalade att bjuda ut näten till någon af 
wittnets grannar, som bättre än wittnet torde behöfwa dem. Den tilltalade 
återkommit med näten och sade att han icke fått sälja dem samt 
uppmanade wittnet så enträget att köpa eller byta sig till näten för 
födoämnen att vittnet slutligen lät öfwertala sig och erbjöd den tilltalade för 
näten tolf skålpund mjöl, en stycke kalvkött och en fjerdedels kappe 
potäter, hwar med den tilltalade förklarade sig nöjd. Tre weckor senare 
hemtade målsegaren näten hos wittnet  - Widkändt. 

2 Peter Werner Petersson Då det blef kunnigt att den tilltalade sålt nät i 
Thomestorp, begaf sig wittnet och Målsegaren till Swaranden och frågade 
om han stulit målsegarens nät. Han erkände då stölden fritt och otvunget 
och omtala då äfwen hwad han af wittnet Nils Peter Larsson erhållit för 
näten. Uppgiften härom öfwerensstämde med Nils Peter Larssons 
berättelse. Widtkändt 

Peter Werner Petersson fordrar ersättning för en mils resa till tinget och 
åter. 

Åklagaren inlemnar följande Prestbetyg för arbetaren Adolf Paul 
Salomonsson från Löfudden under Fröåsa. 

Lefvnads-omständigheter före ankomsten till fängelset, Födelseår, månad, 
dag samt ställe, uppgifwet till by, socken, stad, härad och län.Född i Södra 
Wi socken af Kalmar län den 3 januari 1841 (fyratioett) 

Föräldrarnes namn, stånd och willkor, samt om de lefwa och hwarest, eller 
när och hwarest de aflidit. Föräldrarnes namn äro ej i inflyttningsattesten af 
den 23 april 1866 uppgifna, då han hitkom från Hycklinge. 
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Uppfostran, förra yrke, eller näringsfång, samt tiden och stället för första 
och sista nattwardsgången. Ej något annat yrke är af honom weterligen 
idkat än vanligt arbete tillhörande jordbruket. -Eger förswarlig 
Christendoms kunskap och warit oförhindrad att begå nattvard sedan 4/6 
65,då han blef ab solv för sitt förra brott. 

Ogift eller gift, samt om make och nära anförwandter lefva, uppgift å deras 
namn och wistelseort. Gift den 26 December 1865 (sextiofem) med Lena 
Sofia Johansdotter, med hwilken han har en son född 1868 6/2 - Hustrun 
lefwer och wistas i Löfudden under Fröåsa. 

Den församling i hwars mantalslängd personen sednast warit uppförd. 
Mantalsskrifwen i Löfudden under Fröåsa i Kisa socken för löpande året. 

Om, när och af hwad anledning tillförne häktad för brott tilltalad, frikänd, 
bestraffad eller benådad. Wid K H Rä för första resan stöld den 5 mars 
1864 absolv 4/6 65 

Betygas af Kisa den 6 juni 1869 J. Lindelius Pastor 

Och anhåller åklagaren om uppskof 

Beslut Som den tilltalade wägrar att uppgifwa swar på framställda frågor, 
föranlåtes Häradsrätten uppskjuta rannsakningen till måndag den 28 i 
denna månad, då åklagaren och målsegaren skola wid laga påföljd wara 
närwarande. Den tilltalade skall till Länshäktet införpassas att derafbida 
rannsakningens fortsättning. 

Den 28 juni 

No 110 Jemlikt Häradsrättens beslut under No 97 här ofwan i domboken 
företages till vidarehandläggning till denna dag uppsjutet rannsakningsmål 
angående Kronomlänsman O.Santhessons åtal mot häktade arbetaren 
Adolf Paul Salomonsson från Löfudden och inställes härwid den tilltalade 
för Rätten under bewakning wederbörande fånggewaldier samt i närvaro af 
åklagaren och målsegaren Nils Peter Nilsson från Fröåsa. 

Den tilltalade yttrar nu på fråga att han icke har jäf att anföra mt hörde 
wittnen, men han bestrider åtalet äfwen som riktigheten af Peter Wener 
Peterssons wittnesmål. De nät han sålde till Nils Peter Larsson hade han 
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erhållit till skänks af sin fader och dennes namn skall äfwen warit inbrändt 
sidorna till näten. 

Målsegaren angifwer den tilltalade för stöld af sex andra fiskenät som 
målsegaren sistlidet årssommar förlorade i en sjöbod wid Wärfweln. Boden 
war icke försedd med lås. Dessa nät anser målsegaren woro wärda en 
riksdaler stycket å de stulos. 

Enligt målsegarens begäran wäcker åklagaren åtal mot den tilltalade för 
stöld af senast om förmälde näten. Och som han nekar äfwen härtill 
påfodrar åklagaren wittnesförhör med hustrun Klara Åstrand i Högerum 
under Emesbo och Jonas Ålander i Åkwiken under Löfåsa, hwilka tillsades 
och ojäfwige befunne, efter gången wittnesed och warningar för mened, 
en i sender hörde berätta: 

1  Klara Åstrand sedan de tilltalade blef häktad i anledning af förewarande 
åtal har hans swärfader flera gånger warit inne i wittnets bostad och 
omtalat den tilltalade såsom oskyldig tillstölden och jemwäl i öfrigt en 
mycket rättskaffens man, men som den tilltalade icke gjort sig känd på 
sådant sätt sätt att wittnet ansåg honom förtjena beröm, motsade wittnet 
swärfadren och yttrade bland annat , att den tilltalade gerna kunnat låtit bli 
målsegendens nät. Härtill genmälde swärfadren "have Nils icke bråkat med 
de första näten, så hade han haft de andra i behåll, men nu ligga dessa 
nedtrampade i en sjö ängsmosse på Lövåsa egor"  

Wittnet yttrade vidare den förmodan att den tilltalade wäl äfwen hade stulit 
de nät som sista sommarn kommit bort från målseganden att härtill 
swarade swärfadren under wiss skadeglädje " det gör detsamma, hwem 
som tagit dem men der ligga nedtrampade och uppruttna" 

2 Ålander Under sistlidna wår påträffade wittnet på Löfåsa Sjöängsmosse 
ett hoprullat fiskenät nedtrampat i gyttjan. Wittnet tog upp nätet som då 
war förstört af röta och iaktog att stickorna woro märkta med 
målsegandens namn. Berättelserna ur protokollet upprepade widhålles af 
wittnen hwilka fodra ersättning för sin inställelse under witsordad uppgift 
att de äro boendeKlara Åstrand en och en half mil från tingsstället. 
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Åklagaren anmäler att den tilltalade blifwer hos åklagaren angifwen för 
stöld dels af kläder i Örsåsa inom Sevede härad och dels af några känger 
från skomakaren Johan Mauritz Ålander i Löfåsa under Fröåsa. Den senare 
stölden skall skett wid Torrberga i Hanekinds härad, anhåller åklagaren om 
ytterligare uppskof för anskaffandet för widare bewisning angående 
destölder för hwilka den tilltalade är under åtal wid denne Härad. 

BeslutEnligt åklagaren af den tilltalade obestridda anhållan uppskjutes 
rannsakningens vidarehandläggning fram framledes bestämd dag, då 
åklagaren och tillgängliga wittnen wid afwentyr att widare uppskof icke 
bewiljas. Den tilltalade skall till Länshäktet återföras. 

Den 12 juli No 113  

Sedan Domarens utfall denna dag för fortsättning af den rannsakning som 
den 28 sistlidne Juni senast förewarit under No 110 här ofwan i 
domboken, angående Kronolänsmannen O Santherssons åtal för stöld 
mot häktade arbetaren Adolf Paul Salomonsson från Löfudden samt 
denne blifwit från Länshäktet utreqvirerad, företages nu sagde 
rannsakningsmål der wid den tilltalade, bewakad af wederbörande fång-
gewaldier inställes för Rätten i närwaro af åklagaren och Målsegaren Nils 
Peter Nilsson. 

Sedan åklagaren påfordrat ytterligare wittnesföfhör med förut hörde 
wittnena Nils Peter Lasson i Thomestorp och Peter Werner Petersson i 
Fröåsa, samt Anders Johan Carlsson derstädes hwilka alla äro wid Rätten 
närwarande, erkänner den tilltalade fritt och otvinget att han stulit de nät 
som 1867 års sommar förkomno från målsegaren, men påstår med 
bestämdhet att han icke wet whem som tillegnat sig de öfvriga näten. 

Med anledning af den tilltalades erkännande öfwerlämna åklagaren och 
målsegaren målet till pröfning, hwart efter inkallade wittnen fordra 
ersättning för sin inställelse. Det antecknas att de äro boende Nils Peter 
Larsson tre åttondels mil och de begge öfrige en mil från tingsstället. 

Den tilltalade uppgifwer om sina lefnadsföhållanden att han är född i Södra 
Wi socken af föräldrar, som woro arbetsfolk, men äro nu begge aflidna och 
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blefwo derförinnan fattighjon. Han utstädes hos sina föräldrar till dess han 
blef så gammal att han sielf kunde försörja sig och under åtta års tid före 
sitt äktenskap innehade han drängtjenst på flera olika ställen. Han kan 
både läsa och skrifwa, och anledningen till hans brott har warit fattigdom, 
föranledd af brist på arbete. Det honom ådömda straffet för första resan 
stöld har undergått. 

Utslag: Som den tilltalade genom friwilligt af wittnen stryrkta kännande är i 
förowunnen att i hafwa under 1867 års sommar från målseganden tillgripit 
twå utom hus till torkning upphängde fisknät, warder den tilltalade, som 
förut undergått bestraffning för första resan stöld, förklarad saken till 
answar för andra resan förbrytelse, jemlikt 3,11 och 18 * af 20 kapitlet 
Strafflagen, hwar jemte den tilltalade åligger utgifwa ersättning till de i målet 
hörde wittnen med fem riksdaler till Peter Werner Petersson tre riksdaler till 
Klara Åstrand med två riksdaler 0 öre till hwar af Anders Johan Carlsson 
och Jonas Ålander i Fröåsa samt en riksdaler 25 öre till Nils Peter Larsson i 
Thomestorp, men emedan den tilltalade är angifwen för tjuvnadsbrott 
begångne utom Häradsrättens dom wärjo förwisas den tilltalade för widare 
rannsakning till wederbörlig domstol att slutligen dömas af den Rätt der 
han sist lagförs. Om den tilltalade icke förmår gälda wittnen till erkända 
ersättningar ega Peter Wernr Petersson Klara Åstrand och Anders Johan 
Carlsson att deras ersättningsbelopp af allmänna medel utfå.Som Ofwan 
på Häradsrättens wägnar 

J O Carlborg 

Utdrag af protokoll, hållit wid urtima ting med Hanekinds härad å 
länsfängelset i Linköping den 28 augusti 1869 

No 2. Från Dom.. i Kinda härad hade den 10 i denna månad t. f. 
Ordföranden tillhanda kommit utdrag af Kinda Häradsrätts domböcker för 
den 7 och 28 juni samt den 12 Juli innevarande år,utwisande, att sedan 
Kronolänsmannen O Santhesson wid nämnde Häradsrätt tilltalat häktade 
arbetskarlen Adolf Paul Salomonsson från Löfudden under Fröåsa för det 
han skall från Nils Peter Nilsson der städes olofligt tillgripit fisknät, så hade 
Häradsrätten, efter det uppgifwet blifwit, att Adolf Paul Salomonsson 
jemväl angifvits för stöld del at kläder wid Örsåsa by inom Sevede härad 
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och dels af skodon från skomakaren Johan Mauritz Ålander i Löfåsa under 
Fröåsa, hwilken sistnämnde skall föröfvats vid Torrberga inom detta härad, 
genom utslag sist nämnde dag, sig utlåtit att om Adolf Paul Salomonsson 
frivillgt erkänt, att an under 1867 årssommar från Nils Peter Nilsson 
olofligen twå, utom hus till torkning upphängda fisknät, förklarades Adolf 
Paul Salomonsson som förut undergått bestraffning för första resan stöld, 
saken till ansvar för andra resan dylik förbrytelse enligt 20 kapitlet 3,11 och 
18 * Strafflagen, men emedan Adolf Paul Salomonsson der jemte angifits 
för tjyvnadsbrott begångna utom Häradsrättens domvärjo, förvisades Adolf 
Paul Salomonsson för widare rannsakning till wederbörlig domstol för att 
slutligen dömas af den Rätt, der han sistr komma att lagföras. Med 
anledning häraf hader rannsakning med Adolf Paul Salomonsson blifwit 
utsatt denne dag härstädes företagas, dero in Kronolänsmannen i häradet 
Anders Ekholm underrättats med försändigande att dertill hafwa inkallat 
målsegaren 

Johan Mautitz Ålander, Och tillstädes kom, wid rannsakninens före-
tagande, Kronolänsmannen Ekholm, såsom åklagare, hwar jemte tilltalade 
Adolf Paul Salomonsson för Rätten framfördes, men målsegaren lät sig 
icke sig afhöra. Sedan ofwannämnda handlingar bilfwit föredragne 
anmälde åklagarenatt han uti skrifvelse den21 i denne månad har 
wederbörande anhållit och målsegaren inkallande till Rätten denne dag, 
men att swar samma skrifvelse ännu icke ankommit. Under förmälan att 
han sistlidne Maj månad warit i sällskap med målsegaren dels wid 
Sturefors och dels wid Norrberga by inom Wist socken, förnekade den 
tilltalade så wäl att han begått tjuvnad från målsegaren, som äfen att an 
gjort sig skyldig det brott som skall blitvit föröfvad wid Örsåsa. 

Angående den tilltalade företeddes följande prestbevis: ( samma uppgifter 
som i protokollet från Kinda Häradsrätt ) 

Efter uppläsandet häraf uppgaf den tilltalade, rörande sine lefnads-
omständigheter att han wistats hemma hos sine föräldrar, som warit av 
arbetsfolk, till dess han wid 16 års ålder begått Herrans Nattvard, att han 
derefter kommit i lära hos skomakare och sedermera innehaft tjenst såsom 
dreng å åtskillige ställen, att han sedan 1865 warit boende  å torpet 
Löfudden på Fröåsa ägor, samt att han som kunde läsa och något skrifva, 
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bifvit år 1864 af Kinda Häradsrätt dömd för första resan stöld till fängelse 
samt straffarbete i tre månader, hvilken bestaffning han undergått å 
härvarande länsfängelse. 

Af härstädes förvarade handlingar inhämtades, att Kinda Häradsrätt 
genom utslag den 5 Mars 1864, dömt Adolf Paul Salomonsson att för 
första resan stöld af gods till ett värde af 40 RD, böta 120 RD eller, vid 
bristande tillgång till böterne, undergå 20 dagars fängelse wid watten och 
bröd, samt derefter hållas till straffarbete i twå månader, äfwen som att 
Adolf Paul Salomonsson tillfullo utstått berörda straff. Efter antecknandet 
häraf, anhöll åklagaren om uppskof för målsegarend hörande, och widare 
förekom icke. 

Utslag: Rannsakningen utställes att åter förekomma å ultima ting härstdes 
den 18 nästkommande September, klockan tio på förmiddagen, då åklag-
aren bör sig infinna försedd med bevis, att målsegaren dertill blifvit i 
behörig ordning kallad, och kommer den tilltalade att under tiden 
länsfängelset förvaras. Genom t.f. Ordförandens försorg skall Konungens 
Befallningshafwande i .. Infodra upplysning angående werkligheten af det 
tjufnadsbrott, som skall af den tilltalade föröfvats i Örsåsa af Sevede härad, 
äfven om hurvida rannsakning der om af wederbörande påfodras. 

År och dag som ofvan     

På Häradsrättens vägnar 

Beckman 
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Utdrag af protokoll hållet wid urtima ting med Hanekinds härad å 
Länsfängelset i Linköpingden 9 Oktober 1869. 

S.D. Företages dt från urtima ting härstädes den 18 nestledne Septmber, 
under No 2 i protokollet till denna dag uppskjutna rannsakningsmålet 
angående Adolf Paul Salomonsson från Fröåsa, häktad och af 
Kronlänsmannn Anders Ekholm tilltalad för olofligt tillgrepp från 
skomakaren Johan Mauritz Ålander i Löfåsa under Fröåsa, och förekomma 
wid upropåklagaren och Målseganden, hwarjemte Salomonsson för rätten 
infördes. 

Protokollet för sista rättegångstillfället upplästes och lemnades utan 
anmärkning. 

Angående åtalade brottet erkände nu Salomonsson sig hafwa detsamma 
föröfwat, samt berättade i överensstämmelse med målsegarens uppgft att 
i sistlidne April månad målsäganden och Salomonsson åtföljts hemifrån för 
att söka arbete. Anlände till Norrberga by qvarstannade de der öfver 
natten. Följande dagen efter att hafwa qwarlemnat hwar sin medförda säck 
med inneliggande tillhörigheter, gingo de till Kinda kanal för att söka 
anställning derstädes. Sådan erhölls likväl icke, hwarföre Salomonsson 
återvände till Norrberga, hwartefter han föranledd af sin nästlända 
belägenhet och saknaden af arbetsförtjenst i målsegandens frånwaro ut ur 
dennes säck tillegnade sig twå par större och twå par mindre kängor, dem 
han sedermera afyttrade tillskolläraren Johan Axel Hansson i Wist på ätt 
denne inför Rätten upgifvit 

Utan lösen 

Till vitnen hade åklagaren inkallat pigorna Charlotta Läckström och carolina 
Andersdotterhvilka nu var tillstädes, men från hvilkas hörande åjklagaren 
afstod till följd af Salomonssons erkännande. 

Bemälda vitnen fordrade ersättning för inställelsen med förmälan att de hit 
hade en mils väg. 

Domaren tiikännagav att till följd af den aflåten skrifvelsen Konungens 
Befallningshafvareinfodrat uplyningar, hwilka med skrifvelse komma 
Domaren den 26 nästledne September tillhanda och hvilka innefattades i 
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memrial. 

"Till Kongl. Majts Befllninghafware i Calmar Åberopande Kongl. Majts 
Befllninghafware skrifelse dennes No 4156, rörande inom Linköpings här 
ad häktade Adolf Paul Salomonsson från Löfudden, som upgifvit att han 
begått stöld i Örsåsa inom Sevede härad, får ja upplysa att uppgiften vi 
grundar och får bilaga förteckning å stulna warorna och från målegaren 
infordradt yttrande, han begär rannsakning öfwer brottet i Wimmerby i 
Kronolänsmanskontoret den 17 September 1869 

Wilh. Westling 

Med der wid fogade så lydande skrift 

"Till efterföljande af från Konungens Befallningshafvare i Kalmar utfärdade 
skrifvelse hwilken denna dag blifvit mig delgifwen rörande häktade 
arbetaren Adolf Paulus Salomonsson från Löfudden hos mig den 1 
sistlidne Juli detta år föröfvade inbrottsstöld, får jag härmed uppgifva 
belopp å de persedlar som blifwit mig frånstulna samt wärde derå. 
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3:2 Lena Sofia Johansdotter                    
Född: 1841.06.27 Brännstugan, Fröåsa, Kisa (E) 

Gift: 1865.11.26 Kisa (E) 

Död: 1913.01.28 Lövsta under Fröåsa, Kisa (E) 

Sofia Johansdotter föddes den 27 juni 1841 i Brännstugan under Fröåsa i 
Kisa. Hon hade två äldre bröder och fick senare tre yngre systrar. När hon 
den 26 november 1865 gifte sig med Adolf Salomonsson så flyttade han in 
hos henne och hennes föräldrar i Lövudden under Fröåsa. Adolf och Sofia 
bodde kvar hemma hos Sofias föräldrar i sju år fram till den 11 november 
1873 då de flyttade till sitt första egna hem i torpet Eriksholm under 
Fröåsa.   

Adolf och Sofia får åtta gemensamma barn, fyra av dessa barn avlider 
innan de uppnår vuxen ålder. Den 16 januari 1887 begraver Adolf och 
Sofia två av sina barn på samma dag. Dottern Helena Karolina 12 år och 
sonen Anders Viktor 8 år som båda avlidit med några dagars mellanrum av 
scharlakansfeber. 

År 1896 flyttar familjen till torpet Lövsta under Fröåsa. Sofia avlider i torpet 
Lövsta den 28 januari 1913 i en ålder av 71 år av lunginflammation.  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Adolf Salomonsson & Sofia Johansdotters ättlingar:  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3:3 Johan Peter Johansson                   
Född: 1847.11.01 Aspelund, Norra 
Bjässerum, Åtvid (E) 

Gift: 1872.03.13 

Död: 1928.06.21 Högstorp, Norrby, 
Åtvid (E) 

3:4 Catharina Eleonora 
Lundgren                   
Född: 1849.08.19 Ramshult under 
Tyllinge, Dalhem (H) 

Gift: 1872.03,13 

Död: 1928.06.21 Högstorp, Norrby, 
Åtvid (E) 
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Torparen Johan Petter Johansson och hans hustru Eleonora 
Lundgren som enligt en muntlig släkttradition skulle komma från en 
”finare familj”. 

Johan Petter föddes den 1 november 1847 i Torpet Aspelund på Norra 
Bjässerums ägor i Åtvids socken (C7 sid 297) och han döptes den 4 
november. Faddrar vid dopet var Rusthållaren Abraham Gustafsson och 
hans hustru Lena Carin Jaensdotter samt Drängen Gustaf Achilles och 
Pigan Anna Charlotta Gustafsdotter, alla från Norrby. 

Hans far Johannes Andersson var född den 26 juni 1814 i Oppeby (E) och 
hans mor Lena Maja Carlsdotter var född den 18 augusti 1823 i Tjärstad 
(E). Föräldrarna gifte sig den 31 maj 1845 i kyrkan i Oppeby och flyttade 
därefter direkt till torpet Aspelund i Åtvid (E). Fadern Johannes kom vid 
vigseln från Dalhem (H) och modern Lena Maja från Oppeby (E) När vigseln 
ägde rum så var redan Lena Maja gravid och den 10 september 1845 
föddes deras första barn sonen Carl Gustaf, Johan Petters storebror. 

Den 29 november 1849 flyttar familjen till Korestorp, Ukna (H) (Bl:2 sid 23). 
Här arbetar Johannes som Dräng (AI:9 sid 201) och den 19 oktober 1850 
föds här Johan Petters lillasyster Emma Charlotta 

År 1851 flyttar de tillbaka igen till torpet Aspelund i Åtvid och står där 
noterade i Husförhörslängden (AI:21 sid 135). I nästa Husförhörslängd (AI:
23 sid 143) för åren 1851 - 1857 noteras de istället som skrivna på torpet 
Westra Lund, även det torpet ligger under Rusthållet Norra Bjässerum.   

Johan Petter får totalt sju syskon förutom tidigare ovan nämnda: Antina 
Christina född 22 oktober 1853, Augusta född den 11 maj 1856, Emilia 
Helena född den 17 oktober 1858, Wilhelmina född den 13 januari 1861 
samt Frans Otto född den 16 augusti 1863. Syskonen är alla födda i torpet 
Westra Lund. 

Augusta flyttar till Kyrkbyn i Ramsjö i Gävleborgs län och hon var gift med 
Johan Albin Nilsson. Även hennes storebror Frans Otto flyttar till Gävleborg 
till Huskanäs i Ramsjö socken och han var gift med Karolina Wilhelmina 
Karlsdotter.  
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År 1861 flyttar Johan Petters storebror Carl Gustaf 16 år gammal till 
Österby i Norra Bjässerum och står där skriven som gosse hos 
nämndemannen Gustaf Samuelsson. Han återkommer sedan 1867 till 
torpet Westra Lund år 1867 och står där skriven ”Till Hus” hos sina 
föräldrar. Han har då gift sig den 3 november 1867 med Emma Helena 
Lovisa Dahlgren och de får den 22 november 1867, 19 dagar efter vigseln, 
sonen Carl Johan Albin. 

År 1863 flyttar Johan Petter 16 år gammal från Westra Lund (AI:28 sid 135) 
till Norrgården i Östra Bjässerum och står där skriven som gosse hos 
Brukaren Carl Adam Nilsson. (AI:28 sid 73) År 1865 flyttar han till Göthult 
(AI:28 sid 141) och arbetar som Dräng hos Brukaren till 1/4 mantal 
Johannes Svensson. År 1867 flyttar han som Dräng till Norra Bjässerum 
(AI:28 sid 127). År 1871 flyttar han till Dalhems socken (H) med attest No 
33 (AI:32 sid 126) Enligt inflyttningslängden i Dalhem (BL:2 sid 39) så 
flyttade han till Fagerdal. Han återfinns också på Fagerdal i 
Husförhörslängden (AI:19 sid 428) och även noterat att han 1872 flyttar till 
Gammalskeda.  

I Husförhörslängden Gammalskeda, Dalhem (H) (AI:19 sid 94) står han 
sedan skriven ”I en stuga” tillsammans med Catarina Eleonora Lundgren  
och dottern Christina Augusta Helena född den 9 april 1872. Samtidigt 
finns en notis om att de har gift sig 9 dagar före dotterns nedkomst den 30 
mars. I vigsellängden för Dalhem finns de dock inte med för detta år. Det 
finns också en notering om att de flyttar till Tufvebo (AI:19 sid 491) Men på 
den sidan finns de ej upptagna. Däremot så bor Eleonora Lundgrens bror 
Gustaf Edward där, skriven som Dräng och senare utflyttad till Danmark 
1875. Men på sidan 492 står familjen Johan Petter och Eleonora upptagna 
i Tufvebo.  

I Tufvebo står Johan Petter först angiven som Dräng som sedan strukits 
över med en ny notering och noteras istället som Arbetaren. Familjen har 
nu också utökats med sonen Carl Johan Anton född den 24 juli 1874. I 
Tuvebo (AI:21 sid 149) bor de kvar fram till år 1876 då de flyttar till Fagerdal 
och till Eleonoras föräldrar Svante Lundgren och Sara Josefina Eriksdotter. 
I Fagerdal bor även Eleonoras farfar och farmor Eric Lundgren och Lena 
Cajsa Sjöholm. Fagerdal ägs då av O. Sjöholm i Borgholm, Gärdserum (E) 
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Den 27 juli 1877 flyttar de igen och nu till Åtvid och till Norrby (AI:36 sid 
108) Här föds dottern Anna Charlotta den 12 januari 1879.  Samma år 
1879 flyttar de till Backstugan Högstorp angivet som ”eget” och lever ”Till 
Hus” hos Johan Petters föräldrar. Från och med nu skriver också prästen 
Johan Peter istället för Johan Petter som namn.  Den 5 april 1880 avlider 
Johan Peters mor Lena Maja Carlsdotter i en ålder av 57 år.  

Torpet Högstorp i Norrby, Åtvid (E). I förgrunden står Johan Peter och Eleonora. Framför 
dörren står dottern Hanna med sin dotter Stina (gift Björling). Bakom förstugan står Johan 
Peters bror i Kalle i Strängen” och hans hustru Emma och kikar fram.  

År 1882 den 19 augusti (AI:40 sid 127) föds min ana och Johan Peters och 
Eleonoras fjärde barn min morfars mamma Eugenia Katharina ”Jenny” 
Johansson. Den 27 juni 1885 föds dottern Johanna Matilda och den 3 
februari 1888 (AI:44 sid 1099 så föds dottern Gerda Emerentia. Den 18 juli 
1890 avlider Johan Peters far Johannes Andersson i torpet Högstorp i en 
ålder av 76 år. Den 8 februari 1891 föds Johan Peters och Eleonoras 
sjunde och sista barn Gustaf Petrus.   
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I Församlingsboken för åren 1896 - 1900 (Alla:2 sid 623) anges Johan 
Peter som Lantbruksarbetare. Likaså i Församlingsboken för åren 1900 - 
1904 (Alla:4 sid 529) och nu bor bara yngsta sonen Gustaf Petrus kvar 
hemma hos sina föräldrar.  

I Församlingsboken för åren 1904 - 1914 (Alla:7 sid 478) så anges att 
sonen Gustaf Petrus flyttar till Viresjö den 1 november 1906. Dottern Gerda 
Emerentia har flyttat hem till föräldarna från Slättfall den 1 november 1906 
och hade då med sig sin oäkta son Nils Johan Rikard född den 29 oktober 
1906. Hon flyttar sedan den 19 november 1909 till Åtvidsnäs och 
kvarlämnar då sin son hos föräldrarna som fosterson i huset. Även en 
Johan Alfred Johansson från Fjärås bor då hos Johan Peter och Eleonora 
och han har erkänt sig sig vara fader till Gerdas barn, även han flyttar till 
Åtvidsnäs samtidigt som dottern Gerda. Johan Alfred och Gerda flyttar 
sedan tillbaka till Högstorp den 1 november 1910. De flyttar sedan igen 
och nu till Slättfall för att komma tillbaka igen den 4 november 1912.  Den 
12 november 1912 flyttar även dottern Johanna Matilda hem med sina 
båda oäkta barn Astrid Maria Eleonora född den 10 oktober 1909 samt 
Stina Maria Elisabet senare gift Björling, född den 17 december 1911.  

Den 31 januari 1916 avlider Eleonora Lundgren av sockersjuka i 
Backstugan Högstorp i en ålder av 66 år hon begravs på Nya Kyrkogården 
i Åtvid.  

I Församlingsboken för åren 1912 - 1933 (Alla:11 sid 479) framgår att 
Johanna Matilda flyttar till Kvistberg som hembiträde 1922. Att oäkta 
dottern Astrid Maria Eleonora flyttar två år senare den 1 november 1924 till 
Närstad och oäkta dottern Stina Maria flyttar till Adelsnäs fyra år senare 
1828. Det är samma år som Johan Peter Johansson avlider av 
Arterioselero (Åderförkalkning) i Högstorp den 21 juni i en ålder av 80 år (FI:
6 sid 228). Även han begravs på Nya Kyrkogården i Åtvid men inte 
tillsammans med sin avlidna hustru Eleonora utan i en egen grav på annan 
plats på kyrkogården. Ingen av deras gravar finns tyvärr idag inte kvar.  
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Kom Eleonora Lundgren från en ”finare släkt” ? 

Johan Petter var dräng och arbetare som sin far och han fick flytta 
hemifrån när han var 16 år för att försörja sig själv. Eleonora var dotter till 
en Rättare och Brukare av egen jord och hennes mor var dotter till en 
Rusthållare och Nämndeman. Så visst var det en så kallad klasskillnad 
mellan de båda även om det idag kan vara svårt att helt utläsa det. Elenora 
hade heller inte patrinymikon (faderns förnamn + dotter) som efternamn 
utan ett eget släktnamn Lundgren. Vilket också antyder att hon verkligen 
kom från en ”finare släkt”.  

Under andra hälften av 1970-talet gjordes en s.k Torpinventering i Norrby, 
Åtvidaberg. Jag tog kontakt med de som gjort inventeringen och de visade 
mig platsen där torpet eller rättare sagt backstugan Högstorp hade legat. 
Det är roligt när engagerade personer inventerar och dokumenterar gamla 
torp och här har de även satt upp Malmskyltar gjutna i Bersbo på de 
platser där torpen har legat. När vi besökte platsen för där Högstorp 
funnits visade de också på några hål i marken. Det var s.k Potatishål där 
man förvarade potatisskörden och hålen eller groparna  i marken var den 
tidens skafferi för att potatisen skulle hålla sig fräsch under längre tid. 
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Några citat från  artikeln i Ösgöta Correspondenten den 27 april 
1979 

”På våren 1925 var det auktion efter Kalle i Strängen. Torpet Strängen på 
Norrby i Åtvids socken blev därmed öde. På lördagen var det åter vandring 
 - sannolikt lika stor som till auktionen för mer än ett halvt sekel sedan – på 
den obande stigen till Strängen. Nu för att sätta upp en minnestavla över 
torpet och dess brukare.” 

”Lördagens avslutning var  i övrigt förlagd till platsen där torpet Högstorp, 
nästgårds Strängen, legat och vars sista brukare var bror till Kalle i 
Strängen. Kalle i Strängen och hans Emma bodde f ö hos Johan och 
Eleonora Johansson i Högstorp under tiden de byggde Strängen på 1860-
talet.” 

”Åter vid Högstorp berättade barnbarnen till Johan och Eleonora i 
Högstorp som hade sju barn om sina far och morföräldrar. Övriga som 
vuxit i Bjässerum mindes också hur de båda torparna vid sidan av 
dagsverken på huvudgårdarna i Bjässerum också ofta gick hela vägen till 
Åtvidaberg morgon och kväll för arbete vid Adelsnäs. Och till foder åt egna 
kor slog de vass, kärr och annat höslåtter vida omkring och bar hem i bylor 
på ryggen” 
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Johan Peter Johansson & Eleonora Lundgrens  barn: 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3:5 Seth Ferdinand 
Landberg                    
Född: 1839.12.05 Marknadsbodarna, 
Åtvid (E) 

Gift: 1871.04.10 Åtvid (E) 

Död: 1927.11.03 Borkhult, Yxnerum (E) 
 

I den här vaggan har både jag själv och Ferdinand Landberg sovit som barn och den finns 
nu i mitt hem. När jag föddes stod den på vinden på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg. Den var 

då fylld med sand från tiden för andra Världskriget. Från början hade vaggan längre 
medar men när en av dessa gick av så sågades alla av till samma längd. 

Den här skyffeln använde Ferdinand Landberg som snöskyffel i Borkhult och den 
återfanns på den så kallade ”Luffarvinden” på Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 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Vem var Seth Ferdinand Landbergs riktiga pappa? 

Ett intressant levnadsöde och som samtidigt tydligt också speglar ett 
dilemma som släktforskare ibland ställs inför. Dilemmat handlar om att det 
finns en klar och tydlig berättelse från äldre släktingar men som inte går att 
verifiera i några källor. Åtminstone har inte jag i det här aktuella fallet lyckats 
att hitta någon källa som kan styrka de muntliga uppgifterna jag har fått. 
Det är uppgifter som ofta också kallas för uppgifter ”enligt muntlig 
släkttradition”. Givetvis finns det saker som jag tycker att man ska ta med i 
sin släktforskning av det som är muntliga släkttraditioner. Men att byta ut 
en fader som står angiven klart och tydligt i födelseboken till en annan och 
kanske mer intressant fader är enligt min uppfattning att gå lite väl långt. 
Men självklart så skriver jag i själva levnadsberättelsen också om att det 
finns en intressant muntlig tradition i släkten om att den verkliga faderns 
eventuellt kan vara någon annan än den som står angiven som far i 
kyrkoboken. För er som eventuellt inte vill läsa hela levnadsberättelsen 
rekommenderar jag att ni nu hoppar fram till nästa rubrik: ”Ferdinand 
Landbergs far enligt den muntliga släkttraditionen”, men givetvis hoppas 
jag att ni läser hela levnadsberättelsen- 

Marknadsbodarna  i Åtvidaberg, nuvarande Bruksgatan. 
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Ferdinand Landberg föddes den 5 december år 1839 i de så kallade 
Marknadsbodarna, Östantorp i Åtvid (E) I födelselängden CI:7 sid 171 står 
föräldrarna angivna till Arbetaren Johannes Landberg och Anna Beata 
Landström. Faddrar vid dopet den 8 december 1839 är Anders Fredric 
Sandström och hans hustru Lisa Eriksdotter i Bertilsbo, drängen Carl Eric 
Lund och hans hustru Matilda Carolina Stålbom i Marknadsbodarna samt 
Carl Bergqvist och pigan Mathilda O? 

Ferdinand har sju syskon varav sex av dem är äldre samt en yngre bror. 
Den som är född närmast före honom är en syster född den 17 september 
1835 och som hette Anna Josefina Landberg. Hon avlider den 8 
december 1850 och då har Ferdinand själv precis fyllt 11 år bara tre dagar 
innan. Han bor kvar med sina föräldrar och övriga syskon i 
Marknadsbodarna fram till 1855 då han är 16 år och då ensam flyttar till 
Gärdserum och Forsaströms Bruk. Där står han skriven som gosse hos 
spiksmeden Gustav Thörngren, han tar också nattvarden i Gärdserum den 
10 juni 1855. År 1857 flyttar han hem till sina föräldrar i Marknadsbodarna 
för att  sedan 1860 flytta till Östantorp under Adelsnäs och där arbeta som 
dräng. Men redan efter ett år är han tillbaka igen hos sina föräldrar i 
Marknadsbodarna och året efter det åter igen till Östantorp och 1863 är 
han tillbaka hos sina föräldrar åter igen. Den 17 januari 1865 så avlider 
hans far Johannes Landberg av lunginflammation. I dödboken (FI:3 sid 55) 
så står det att han är född i Småbäck i Åtvid (E) och att han dog i W. Eneby 
socken men att han begravdes i Åtvid den 22 januari 

År 1870 står Ferdinand skriven i Husförhörslängden (Åtvid AI:32 sid 38) på 
”Löslistan för 1870” och då tillsammans med Matilda Johansdotter från 
Grebo och då även med en son, Carl Ferdinand född före äktenskapet den 
7 juni 1869. I nästa Husförhörslängd står det angivet att det är hennes 
barn före äktenskapet och i födelselängden (CI:11 sid 27) så står han som 
oäkta barn till Mathilda Johansdotter skriven i Grebo men upptecknad vid 
Marknadsbodarna i Åtvid. I den kommande vigselnotisen (Åtvid (E) EI:4 sid 
7) så står dock tydligt angivet att Seth Ferdinand även erkänner sin son 
Carl Ferdinand.  
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Den 26 mars 1871 lyses det till äktenskap mellan Ferdinand Landberg och 
Matilda Johansdotter. De gifter sig sedan den 10 april 1871 i Östantorp 
och vigseln förrättas av Communister Fr. Allard som också döpte den 
oäkta sonen Carl Ferdinand. Samma år den 17 april tar de ut flyttbetyg till 
Kättilstads församling och detta står tydligt angivet i både Husförhörslängd 
(AI:32 sid 36) samt i Utflyttningslängd (BI:6 sid 25). Däremot så finns de 
inte sedan inte alls angivna i Inflyttningslängden i Kättilstad (E) Utan när 
man går tillbaka i Husförhörslängden i Åtvid så står det också angivet att 
de aldrig flyttade till Kättilstad så som det ändå måste ha varit tänkt. En 
orsak kan eventuellt vara den att den 4 september 1871 så föds dottern 
Anna Mathilda. Födseln sker alltså endast fem månader efter vigseln i 
Östantorp, men trots detta så står dottern inte angiven som ett oäkta barn.   

I den följande husförhörslängden i Åtvid (E) för åren 1876-1881 (AI:36 sid 
27) så står det att Seth Ferdinand Landberg vistas i Borkhult och även att 
hela familjen tar ut flyttbetyg den 24 oktober 1876 till Ringarum (E). 
Däremot så finns de inte upptagna i inflyttningslängden i Ringarum (E)  

Men när dottern Alma Amalia (kallar sig själv senare för Malin) föds den 30 
oktober 1879 så står föräldrarna skrivna som Landberg Seth Ferdinand 
arbetare och Fredrika Mathilda i Hjerpdalen och detta enligt födelsboken 
(C:10 sid 211) i Ringarum (E) Här i Hjerpdalen så föds också sonen Knut 
Henrik Landberg, min mormors far, den 30 april 1879. I Husförhörslängden 
(AI:43 sid 290) för Hjerpdalen står även familjen skrivna men även att de 
flyttar till Yxnerum den 26 oktober 1882.  

I Yxnerum (AI:10 sid 77) finner vi familjen i Salvedal och där står Ferdinand 
Landberg angiven som Statkarl men det finns också flera andra som är 
boende i Salvdal då. I nästa husförhörslängd för åren 1884-1888 (AI:11 sid 
75) står familjen ensam på ett 1/2 mantal Salvedal. Här föds också den 30 
oktober 1884 Ferdinand och Matildas sjätte och sista barn, Alfrida 
Emerentia som senare kommer att kallas sig för Frida. 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 Salvedal i Borkhult , Yxnerums socken 

År 1890 är dags för att flytta igen och då inom socknen till Borkhult (AI:12 
från sid 122 till sid 52). Samma år den 11 november flyttar de igen och nu 
till Ekhult under Berg (AI:12 sid 39). Men flyttningarna tar inte slut här utan 
1893 så flyttar de till Uddeholm under Fassingstorp (AI:12 sid 108) där de 
bor kvar till 1898 (AI:13 sid 103). Efter 5 år i Uddeholm flyttar de nu tillbaka 
till Borkhult  (AI:13 sid 12). I Församlingsboken för 1900-1910 (Alla1 sid 16) 
så bor de kvar i Borkhult och Ferdinand står där angiven såsom 
Jordbruksarbetare. Likaså i Församlingsboken för åren 1911-1917 finns de 
kvar i Borkhult men då är det enbart deras första barn den oäkta sonen 
Carl Ferdinand som bor kvar hemma hos föräldrarna och han står där som 
Stalldräng.  
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Den 3 oktober 1927 avlider Ferdinand Landberg i Borkhult och begravs på 
kyrkogården i Yxnerum där han nu vilar tillsammans med sin hustru 
Mathilda som avled i Borkhult den 14 oktober 1935. I och med detta så 
avslutas också den levnadsberättelse om Ferdinand och Mathildas liv  som 
kan verifieras i olika källor.  
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Ferdinand Landbergs far enligt den muntliga släkttraditionen 

Ferdinand Landberg var en av de första personerna som jag började att 
släktforska på för drygt 30 år sedan. Jag har många gånger och intensivt 
letat efter källor som skulle kunna bekräfta hela eller delar den historia som 
berättats för mig flera gånger och av olika personer. Den berättelsen 
handlar om att Ferdinand Landbergs far i själva verket skulle vara 
dåvarande Baronen Seth Adelswärd vid Adelsnäs Slott i Åtvidaberg. 
Berättelsen lyder som följer: 

Ferdinands mor var piga på Adelsnäs Slott i Åtvidaberg och blev vid en 
tillfällig förbindelse med självaste Baronen gravid med honom. Eftersom 
Adelsnäs är ett så kallar Fideikommiss så var det viktigt för honom att få en 
son som gjorde att Fideikomisset kunde gå vidare i hans eget släktled. Så 
var nämligen reglerna för just Fideikommiss att det enbart var den äldsta 
sonen som kunde ärva och fanns det ingen son så går det istället vidare till 
faderns yngre bror om han har någon son som kan ärva istället. Baron 
Seth Adelswärd ingick två giftermål men fick aldrig någon egen son som 
nådde vuxen ålder. Därför ville han adoptera Ferdinand Landberg men det 
ville inte hans mor gå med på. Däremot så betalade Baronen för hans 
skolgång och gav även Ferdinands mor ett hus att bo i med sin familj. 

Enligt den muntliga släkttraditionen så skulle detta ha varit torpet Småbäck 
som ligger i Håcklaskogen precis nedanför den så kallade Håcklamasten i 
Åtvidaberg. Men Ferdinands far var aldrig nöjd över situationen att ha en 
son som skulle vara avlad av Baronen. Vid ett tillfälle när han besökte 
”Rennare marknad” och var påverkad av starka drycker så spelade han 
också bort äganderätten till torpet Småbäck på kortspel (eventuellt poker). 
Ferdinands mor flyttade till Stenhusgatan i Åtvidaberg och försörjde sig på 
att väva mattor. 

Det finns säkert många berättelser på olika platser i landet om 
utomäktenskapliga barn till fäder i det som kan betraktas som lite finare 
släkter. En del av dessa berättelser är säkert också sanna men långt ifrån 
alla och problemet är att kunna få dem verifierade. Trots att denna 
berättelse har gått i flera olika släktled och att ordalydelsen i berättelsen är 
nästan ordagrannt den samma så har jag valt att inte ange Baronen som 
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far till Ferdinand Landberg i min släktforskning och Antavla, Däremot 
givetvis att ändå skriva ner berättelsen i hans levnadsbeskrivning och då 
angivet som muntlig släkttradition. Bara det faktum att familjen aldrig själva 
har bott i torpet Småbäck skapar tillräcklig osäkerhet kring berättelsen. Jag 
kan inte heller finna att Ferdinands mor någon gång skulle ha bott på 
Stenhusgatan i Åtvidaberg. Men det som ändå är lite spännande i 
sammanhanget är att också kunna konstatera att Ferdinands far däremot 
är född i just torpet Småbäck.  

Det finns också en version i den muntliga traditionen som säger att det 
istället skulle ha varit Salvedal i Borkhult som de i så fall längre fram i så fall 
skulle ha fått av Baronen. Men inte heller det styrker berättelsen eftersom 
när de flyttar dit 1879 så är den som är angiven i källorna som Ferdinands 
far död sedan 14 år tillbaka och kunde då givetvis inte ha spelat bort 
gården i berusat tillstånd i något kortspel på en marknad. Men ingen rök 
utan eld brukar man också säga och alla som lekt viskleken vet också hur 
berättelser förändras när de berättas vidare. Kan det vara så att det finns 
något eller några saker i berättelsen som faktiskt är sant och att eventuellt 
flera olika saker som hänt i denna släktgren sedan har sammanblandats till 
ett enda skede i denna berättelse. Vad vet jag och jag får säker inte heller 
reda på den verkliga sanningen bakom berättelsen. Såvida jag nu inte 
missat några källor som eventuellt kunde verifiera hela eller delar av detta. 
Jag tar givetvis emot all tänkbara tips från er som läser detta!    

Det enda som kan tilläggas i övrigt från den muntliga delen är att när han 
bodde i Borkhult så var han Bondkomiker i Borkhult och umgicks där ofta 
med Godsägare Carl Theorell på Borkhults Herrgård.  
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Han var också intresserad av trädgårdsodling och anlade odlingar i 
terasser nedanför berget i Borkhult. För sina vackra och fina odlingar fick 
han diplom från Hushållningssällskapet. 

Ferdinand & Mathilda Landberg vid sina terassodlingar invid berget i Borkhult, Yxnerum. 

Hoppas att ni också tyckte att detta levnadsöde var intressant att läsa om . 
För självklart så har det här väckt stort intresse för mig själv genom åren. 
Jag kan också medge att jag i början av mina trevande försök i 
släktforskningens underbara värld så skrev jag in Baron Seth Adelswärd 
som en självklar far till Ferdinand Landberg och därmed också som en ana 
i min egen Antavla. Men bara det faktum att både Baronen och Ferdinand 
båda bar på namnet Seth är långt ifrån tillräckligt för att med tillräcklig 
säkerhet ge sig själv lite finare anor än vad man eventuellt i själva verket 
har.   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3:6 Fredrika Mathilda 
Johansdotter                    
Född: 1848.01.15 Skälstorp, Grebo 
(E) 

Gift: 1871.04.10 Åtvid (E) 

Död: 1935.10.14 Yxnerum (E) 

Mathilda Landberg med sina dotter Alma och barnbarn Ester med ett barn på armen 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Ferdinand & Mathilda Landbergs barn: 

Margot Wåhlin Antavla, sida �160



Son: Karl Ferdinand  Landberg 

Född:	 1869.06.07 Marknadsbodarna, Åtvid (E) 	 

Gift: 1892.10.24 Borgerligt inför Magistraten i Linköping	 	  	  

Död: 1952.11.03 Hallstahammar (U) 

Föddes den 7 juni 1869 (Åtvid CI:11 (1868-1881) Bild 32 / sid 27) i 
Marknadsbodarna i Åtvid (E) Bodde kvar i Marknadsbodarna fram till den 
24 oktober 1876 (Åtvid AI:32 (1868-1875) Bild 47 / sid 38). då han flyttade 
till Ringarum (E) (Åtvid AI:36 (1876-1881) Bild 34 / sid 27). 

Levde i Salvedal i Yxnerum från 1878 (Yxnerum AI:10 (1878-1883) Bild 
83 / sid 77) till den 26 oktober 1885 (Yxnerum AI:11 (1884-1888) Bild 89 / 
sid 75). Flyttade då till Vist (E) 

Gifte sig borgerligt den 24 oktober 1892 med Ida Vilhelmina Aronsdotter 
född den 14 juli i Veta (E) 

Sonen Karl Emanuel föddes den 21 september 1893 (Sandhem C:5 
(1862-1894) Bild 175) i Dintestorp, Sandhem (R), Skaraborgs län. NOT: 
OBS!, barnet icke döpt. Fadern anges som Statdräng 

I Husförhörslängden (Sandhem AI:13 (1891-1898) Bild 434 / sid 417) 
noteras: Båda dessa makar haffa utträtt ur statskyrkan till Baptist-
församlingen. De hafva ingått borgerligt äktenskap inför magistraten i 
Linköping. Barnen uppfostras i Baptistförsamlingens lära. Flyttat till 
Rasbokil i Uppsala län den 8 november 1894. 

Dottern Adina Teresia Concordia föddes den 4 augusti 1895 (Rasbokil C:6 
(1895-1934) Bild 100 / sid 2) i Rasbokil (C), Uppsala län. Fadern anges 
som Ladugårdsdräng. Familjen finns i Husförhörslängden (Rasbokil AI:20 
(1888-1895) Bild 27 / sid 17) samt i (Rasbokil AIIa:1 (1896-1904) Bild 230 / 
sid 9) noteras ha flyttat till Ytterselö (D) 18 oktober 1897 

Sonen James Elie Artur föddes den 2 november 1898 (Ytterselö C:10 
(1895-1908) Bild 220 / sid 16) i Ytterselö (D), Södermanlands län. Fadern 
noteras som Ladugårdsförman i Mälsåker. Familjen finns i Husförhörs-
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längden (Ytterselö AI:23 (1896-1900) Bild 212 / sid 195). Noteras att de 
flyttat till Askersunds Landsförsamling den 20 oktober 1900. 

Levde 1900 som Koherde i Stjernsund, Askersund (Askersund lands-
församling AII:2 (1896-1904) Bild 2870 / sid 610) Notering: Båda makarna 
har lämnat statskyrkan och övergått till baptistsamfundet. Barnen 
uppfostras i baptisternas lära. Barnen noteras i Församlingsboken som 
odöpta.  Den 24 oktober 1904 flyttar familjen till Berg i Västmanlands län 
(Askersund landsförsamling AII:3 (1903-1912) Bild 2770 / sid 266) I 
Församlingsboken noteras att Karl Emanuel är döpt den 4 maj 1919 i 
Kalvsvik (G), Kronobergs län. 

I Församlingsboken för Berg (U) (Berg AIIa:1 (1899-1917) Bild 3000 / sid 
288) finns familjen skrivna i  Åsby. Karl Ferdinand är där Ladugårdsförman. 
Noteras också att sonen Karl Emanuel flyttar till Västerås den 25 oktober 
1916 

Foto från sonen Karls Emanuel Landbergs bröllop den 9 juni 1919 

Margot Wåhlin Antavla, sida �162



Karl & Ida Landbergs ättlingar: 
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Karl F. Landberg besöker  sin bror Knut Landberg 
 Bild från Åtvidabergs Järnvägsstation 1921



Dotter: Anna Matilda  Landberg 

Född: 1871.09.04 Åtvid (E) 	  

Gift: 1900.06.03 	 	  	  

Död: 1961.07.22 Vänersborg, Viggestorp, 
Finspång (E) 

Anna Mathilda flyttar till Östra Skrukeby (E) 
1887och 1890 flyttar hon till Björsäter (E). 
1898 bor hon i Överselö (DF) och träffar där 
sin man Albin Vallin. Fick två oäkta barn före 
äktenskapet med Albin Wallin 

Anna Landbergs son Carl Emanuel Landberg 
född utom äktenskap den 6 mars 1895 i 
Yxnerum (E). Död 69 år gammal den 30 
januari 1965 vid Bersbo gruva Värna (E). 
Arbetade som dräng på en gård Fröjerum 
under många år, flyttade sedan till Bersbo när 
han blev äldre. Han hade två hushållerskor 
och enligt muntlig släkttradition så skulle den 
första ha förstört hans ekonomi. Den andra 
hushållerskan levde han med fram till sin död. 
Hon hette Ingeborg och var både snäll och 
mycket duktig, hon tog hand om Carl på allra 
bästa sätt. Carl var ofta och hälsade på 
hemma hos Knut & Elin Landberg på 
Kvarngatan i Åtvidaberg.  

En gång när Carl skulle komma på besök hade Elin gjort två stora köttfärs-
limpor. Hon skar upp den ena helt och den andra bara till hälften. Henrik sa 
då till sin mamma , - tänk om Calle tar hela den stora biten själv. Det kan 
jag inte tänka mig svarade Elin. Calle kom och som gäst tog han först av 
maten och sa, - det här ska bli gott moster Elin och lade upp den stora 
biten som inte var skuren på sin tallrik.  Har var aldrig gift och fick inga barn 
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Calle Landberg plöjer en åker, troligen på gården i Fröjerum. 

Anna Landbergs dotter född utom äktenskap 
när hon var piga i Sunnebo, Björsäter (E).  
Hulda Concordia ”Cordis” Landberg född den 
9 mars 1897 i Sunnebo, Björsäter (E) död 88 
år gammal den 24 december 1985 på 
Kronvägen 15A i Falerum, Gärdserum (E). Gift 
med Erik Valdemar Krantz och de fick tre dött-
rar tillsammans. Bodde i Arknäs åtminstone 
från 1950-talet och framåt.  

Anna Landberg gifte sig den 3 juni 1900 med 
Albin Wallin född den 11 januari 1879 
Överselö (D) död 78 år gammal den 16 maj 
1957 i Vänersborg, Viggestorp Finspång (E) 
Anna behöll efternamnet Landberg efter 
giftermålet.  

Albin Wallin föddes i Överselö (D) flyttar till 
Strängnäs 1893. Tillbaka till Överselö i oktober 
1894. I oktober 1898 flyttar han till Ytterselö. 
Där träffar han Anna Matilda Landberg och de 
gifter sig den 3 /6 1900.  
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I Överselö (D) födds 8/12 1900 dottern Svea Albina Mariana. Familjen 
flyttar till Markim i april1901. I oktober samma år flyttar de till Färentuna, I 
oktober 1902 flyttar de till Järfälla, där föddes sonen Knut  Folke Herbert 
den 10/1 1903. I november 1903 flyttar de till Bromma. I november 1904 
flyttar de till Spånga där föds dottern Sara Lydia Eugenia den 13/4 1905. 
De flyttar till Kungsholmen 1905 och sedan tillbaka till Spånga där föds 
Anders den 8/3 1907, död den 12 maj 1972. De får en son till som döps 
till Allan. Anna & Albin fick 5 gemensamma barn. (NOT: Texten om Albin Wallin 
och även porträttbilderna på Albin, Anna, Anders & Ingrid kommer från Anders Wallins 
dotter Nina) 
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Dotter: Hulda Lovisa  Landberg 

Född: 1875.09.13 Marknadsbodarna, Åtvid (E) 	 

Gift: 1901.12.27	 	  	  

Död: 1951.04.14 Ringarum (E) 

 

Hulda föddes den 13 september 1875 i 
Marknadsbodarna (Nuvarande Bruksgatan) i 
Åtvidaberg. När hon är 17 år gammal 1892 flyttar 
hon från Yxnerum (E) till Högboda i Björsäter (E) 
och arbetar som piga, (AI:19, sid 83). När hon är 
18 år gammal flyttar hon den 11 november 1893 
(AI13 sid 419), från Högboda, Björsäter (E) till 
gården Dintestorp, Sandhem (F), arbetar även där 
som piga. Från Dintestorp flyttar hon den 6 
november 1894 (AI:13 sid 136) till Fröjerum No2 i 
Yxnerum (E).  

År 1895 finns hon skriven vid Borkhults Trämassefabrik i Yxnerum, (AI:13 
sid 42) När hon är 21 år gammal flyttar hon från Yxnerum (E) till Västervik 
No 92-94 den 20 oktober 1896 (AI:83 sid 292), arbetar där som piga hos 
familj Johan Peter Bergman. År 1898 finns hon skriven som piga i St Olai 
församling i Norrköping, (AI:107, sid 2714).Den 1 juni 1900 flyttar hon till 
sin yngre syster Malin (Alma Amalia) Landberg gift Andersson i Hjulerum, 
Ringarum (E), (AIIa:4 sid 1645). 

Den 27 december 1901 gifter hon sig med arbetaren August Viktor 
Andersson och flyttar till honom i Skönberga (E) den 3 januari 1902. Den 
10 april 1906 flyttar familjen från Skönberga (E) till Källhagen, Bredal i 
Yxnerum (E), (AIIa:4 sid 1493). Med sig hade de då tre barn födda i 
Skönberga (E), Agda Viktoria f. 1902, Aina Linnea f. 1904, Estrid Lovisa f. 
1905. Den 28 november 1915 flyttar familjen från Källhagen i Yxnerum till 
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Hjulerum i Ringarum (E), August Viktor står där som arrendator och 
hemmansbrukare 3/16 Hjulerum. Hulda och Viktor August får tio 
gemensamma barn. Sönerna Eric och Herbert tar senare efternamnet 
Steiring, 

Hulda Lovisa Landberg och Viktor August Andersson 
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Hulda Landberg & Viktor August Anderssons barn: 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Dotter: ”Malin” Alma Amalia Landberg 

Född: 1879.10.28 Ringarum (E) 	 

Gift: 1899.11.03 Ringarum (E)		  	  

Död: 1956.01.30 Valdemarsvik (E) 

Malin föddes i Hjerpdalen, Ringarum (E) den 28 oktober 1879. År 1895 
arbetar hon som piga i Germundebo i Björsäter (E). År 1896 flyttar hon till 
Häggebo i Ringarum (E). Den 2 november 1898 flyttar hon till Sefverum i 
Ringarum. Den 3 november 1899 gifter hon sig med Karl Oskar 
Andersson, född den 8 oktober i Skönberga (E). Drygt en månad efter 
vigseln,  den 14 december 1899,  föds dottern Ester Matilda i Sefverum, 
Ringarum. Malin och Karl Oskar får tillsammans sex barn, 4 pojkar och två 
flickor. De bodde under många år i Skogshyddan (Stg 503)  i Valdemarsvik.  
Både Karl och Malin och även deras barn är begravda på kyrkogården i 
Valdemarsvik 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Karl och Malin i Skogshyddan, Valdemarsvik 

Karl  och Malin Anderssons barn 1917.                                                                                             

Bakre raden från vänster: Alvar, Alva, Karl 
Edvin, och Ivar.                                                                           

Främre raden från vänster : Hilmer och Ester  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Karl & Malin Anderssons ättlingar: 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Karl Berglund, hade en frisörsalong i Valdemarsvik

Hilda Andersson,  hade en Hattaffär i Valdemarsvik

Ivar Andersson, direktör på Valdemarsviks Bostads AB

Alvar Andersson,  ägde BP bensinstation vid hamnen 
i Valdemarsvik



Son: Knut Henrik Landberg 

Född: 1882.03.30 Ringarum (E) 	 

Gift: 1908.10.24 Borkhult, Yxnerum (E)		  	  

Död: 1966.12.07 Kvarngatan 4, Åtvid (E) 

Levnadsbeskrivning se sid 84 
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Dotter: Alfrida (Frida*) Emerentia Landberg 

Född: 1884.10.30 Salvedal, Yxnerum (E) 	 

Gift: 1906.12.22	  	  

Död: 1950.06.16 Bruksgatan 10, Åtvid (E) 

Frida gifte sig den 22 december 1906 med snickeriarbetare Karl Adolf 
Gustafsson född den 4 maj 1877 i Åtvid (E), död den 9 december 1952 på 
Bruksgatan 10 i Åtvid (E). Huset de bodde i på Bruksgatan 10 kallades 
allmänt tal för ”Japan”.  

Till vänster sitter Elin Landberg med Margit i sitt knä och Henrik och Elna bredvid sig.        
I mitten sitter Malin Landberg med två söner bakom sig. Till höger sitter Frida Landberg 
med Bertha och Britta framför och Alvar längst till höger på bilden. Bilden är  tagen 
omkring år 1916. 
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Alvar Gustafsson (Greven)                                          Tvillingarna Bertha & Britt    

                                    Alvar Gustafsson och tvillingarna Bertha och Britta 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3:7 Carl Milton Ferm                    
Född: 1859.08.31 Rössletorp, 
Holmbo, Hannäs (E) 

Gift: 1881.08.27 Åtvid (E) 

Död: 1929.10.13 Borum, Skärkind (E) 

En statdräng som flyttade 16 gånger i sitt liv. 

Statdräng var en person som ofta helt saknade egna tillgångar förutom 
sina egna kläder och livsnödvändiga husgeråd. Ordet statdräng kommer 
ifrån att man fick sin lön i form av olika naturaförmåner från den gård där 
man arbetade, s.k. stat. Lönen (”staten”) kunde utbetalas i form av ett 
enkelt boende, mjöl, mjölk, ved och andra saker som behövdes för att 
kunna klara av att leva. Statdrängen arbetade på kontrakt ett år i taget och 
många flyttade runt nästan varje år i samma trakt på olika gårdar. 
Kontrakten löpte från 1 november varje år och den sista veckan i oktober 
kallades för ”slankveckan”. Det var också under den veckan som många 
packade sina saker och flyttade till nästa gård i hopp om att få det lite 
bättre. Det som också ingick i de s.k statarkontrakten var att även hustrun 
skulle arbeta på gården ofta i ladugården med mjölkning och annat. 
Statarsystemet upphörde i Sverige 1945 och man blev därefter istället 
anställd som jordbruksarbetare och fick riktig lön för sitt arbete. 

Carl Milton Ferm föddes den 31 augusti 1859 i torpet Rössletorp, Holmbo, 
Hannäs (E). Han var son till arbetaren Jonas Peter Ferm, f.1832.07.29 i 
Gärdserum (E),  d.1921.09.06 Yxnerum (E)) och Carolina Gillström, f.
1834.07.29 i Hannäs, d.1910.05.03 i Yxnerum (E). 

Carl Milton var familjens tredje barn i en syskonskara på totalt sex barn. 
Hans äldre bror Sven Peter hade  dock avlidit samma dag som han föddes 
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1858.07.15. Levande vid hans födsel fanns hans storasyster Emili 
Charlotta Ferm född den 31 januari 1857. Han fick därefter tre systrar, 
Alma Catharina född den 18 januari 1865, Hilma Vilhelmina född den 10 
december 1871 samt Hulda Alfrida född den 1 december 1874. Hulda 
Alfrida dog knappt 21 år gammal en tragisk död den 13 september 1895. 
Dödsorsaken står i dödboken angiven så här: ”Sjelfmord genom 
fosforintag för fosterfördrivning” 

När Carl Milton är fyra år gammal år 1863 så flyttar han för sin första gång i 
ordningen. Han flyttar från Rössletorp, Holmbo, Hannäs(E) till Fridhem, 
Hällingsfall, Hannäs (E). Där bor han kvar ända fram till 1878 då han flyttar 
sin andra gång till torpet Tholen under Vegalla gård i Yxnerum (E).  

Carl Ferm arbetar 1881 som statdräng på Wegalla gård och träffar där 
pigan Johanna Rahm. Johanna blir gravid och föder samma år den 6 
november en flicka med namnet Elin Charlotta, min mm m. Elin är trots att 
Carl och Johanna gifter sig den 27 augusti 1881 ett så kallat oäkta barn. 
Elin får därför växa upp hos sin morfar Petter Rahm i Mittelstein och 
Bysjötorp, Yxnerum (E). 

När Carl Ferm och Johanna Rahm bor i 
Smedstorpet Örtomta från 1916 så har de 
en 12-årig flicka inackorderad hos sig. Hon 
hette Tyra Maria Trygg och var född 
1904.03.05 i Örtomta (E). Hennes mor 
Emma Karolina Trygg var fattig och bodde 
själv i Fattighuset när hon födde sin oäkta 
dotter Tyra Maria. Flickan Tyra flyttade även 
med familjen Ferm 1917 till Hjälmsäter i 
Örtomta. År 1918 flyttar hon själv till 
Ånestad i Vårdsberg (E) och börjar där att 
arbeta som piga.   
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Sammanfattning av de platser där Carl Milton Ferm har bott: 

1859 - 1863	 Rössletorp, Holmbo, Hannäs (E) 

1863 - 1878	 Fridhem, Hellingsfall, Hannäs (E) 

1878 - 1881	 Tholen, Wegalla, Yxnerum (E) 

1881 - 1883	 Wegalla, Yxnerum (E) 

1883 - 1884	 Tripoli, Yxnerum (E) 

1884 - 1886	 Wegalla, Yxnerum (E) 

1886 - 1891	 Odensgöl, Björsäter (E) 

1891 - 1906	 Koburg, Wegalla, Yxnerum (E) 

1906 - 1908	 Björkekrog, Dahla, Björsäter (E) 

1908 - 1909  	 Höfversby, Örtomta (E) 

1909 - 1916	 Lilla Ljungstorp, Åsarp, Örtomta (E) 

1916 - 1917	 Smedstorpet, Brunsås, Örtomta (E) 

1917 - 1918 	 Hjälmsäter, Örtomta (E) 

1918 - 1925	 Eriksberg, Broby, Örtomta (E) 

1925 - 1929	 Lyckhem, Gistad (E) 

1929 - 	 	 Borum, Skärkind, Örtomta (E) 
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Carl Ferm avlider 70 år gammal den 13 oktober 1929 i Borum, Skärkind (E) 
av Kräfta och Ålderdomsavtyning. Johan Rahm avlider den 15 december 
1934 i Borum, Skärkind (E) av en Hjärnblödning. Båda är begravda på 
kyrkogården i Örtomta.  

Carl & Johanna Ferms grav på Örtomta kyrkogård 
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3:8 Johanna 
Charlotta Rahm                     
Född: 1855.12.15 Mittelstein, 
Yxnerum (E) 

Gift: 1881.08.27  

Död: 1934.03.01 Borum, 
Skärkind (E) 

Carl Ferm och Johanna Rahm har många ättlingar, både levande och 
döda, i min databas finns hittills 94 st personer med Carl o Johanna som 
sina stamfäder. Johanna Rahm föddes den 15 december 1855 i torpet 
Mittelstein under Vegalla i Yxnerum (E). Hon träffar Carl Ferm när han 
arbetar som statdräng på Vegella gård. De gifter sig den 27 augusti 1881 
och då är Johanna redan gravid med Elin Ferm gift Landberg, se ana 2:4. 
Eftersom Elin då räknas som ett oäkta barn får hon till stor del växa upp 
hemma hos sin morfar Petter Rahm, se ana 4:15. Carl och Johanna får 
tillsammans fem barn, två flickor och tre pojkar. Yngsta barnet Elsa Hildina 
avlider endast nio år gammal av scharlakansfeber 
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Carl & Johanna Ferms barn: 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Carl Oscar Ferm 

Född: 1882.11.28  Vegalla, Yxnerum (E)	  

Gift: 1906.08.04	 	  	  

Död: 1969.11.30 Dagsbergsvägen 20C i 
Norrköping (E)	  

Carl Oskar föddes den 4 november 1912 i 
Borkhult, Yxnerum (E). Den 4 augusti 1906 
gifter han sig i Yxnerum med Anna Matilda 
Svensson, född den 26 juli 1886 i Mossen, 
Björsäter (E).  

De får tio barn tillsammans, 5 pojkar och fem flickor. Hustrun Anna avlider 
den 31 december 1930 i en ålder av 44 år. Yngsta baner Aina är då bara 
fyra och ett halvt år gammal. Carl träffar sedan Anna Elisabeth kallad för 
Nanny” och de gifter sig den 11 juni 1938. De bodde först nära stationen i 
Ringarum och flyttade sedan till Dagsbergsvägen 20c i Norrköping.  Nanny 
avlider där den 11 mars 1968. 1969 får Carl en hjärnblödning och vistas 
därefter på Sandbyhovs sjukhem där han avlider den 30 november 1969.  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Carl Oskar Ferm och Anna Svenssons barn: 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Manfred Ferm hade 4 söner bosatta i Skarphagen i Norrköping 
som 1963 startade ett åkeri tillsammans, Tage, Arne, Bernt och 

Stig Ferm. De hade också en egen verkstad för att underhålla och 
reparera sina lastbilar

Astrid Ferm har en dotter i USA som heter Linnea Andersson och 
två döttrar Arvefalk som bor i Norrköping

Axel Ferm hade en husvagn uppställd på Bodavikens Camping i 
Kolmården tillsamman med sin sambo Rut på 1970-talet.

Aina Ferm har en dotter i Skövde som heter Janet Johansson

Knut Ferm har en dotterson som heter Stefan Edlund som också 
släktforskar



Ernst Viktor Ferm 

Född: 1885.02.04 Yxnerum (E)	  

Gift: Ogift	 	  	  

Död: 1948.01.24 Stockholmsvägen 64 i 
Norrköping (E)	  

Ernst Ferm var  aldrig gift och fick inga barn. 
Bodde tillsamman med en kusin som hette 
Lydia 

Ernst Ferm sitter ner 
på stolen i mitten  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Gustav Erik Ferm 

Född: 1892.02.15 Borkhult, Yxnerum (E)	  

Gift: 1913.08.31	 	  	  

Död: 1974.05.23 Linköpings Johannelund (E)	  

Erik Ferm föddes den 15 februari 1892 i Borkhult, Yxnerum. Den 31 
augusti 1913 gifte han sig med Anna Matilda Svensson född den 14 
januari 1890 i Slaka (E). Erik arbetar vid den tiden som Ladugårdsskötare i 
Lambohov. De bodde senare också i Västerlösa (E), flyttade sedan på 
äldre dagar in till Linköping och bodde på Majeldsvägen 1D. Anna Matilda 
avlider 64 år gammal den 22 februari 1954. Erik avlider 82 år gammal den 
23 maj 1974. Två av hans döttrar spelade dragspel och var ute och 
uppträdde tillsammans.  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Erik Ferm och Anna Matilda Johanssons barn: 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Stina Ferm, gift Wulcan har en dotter som heter Birgitta Karin, gift 
med min svärfars barndomsvän Hans Willensjö från Vilebo by



Elsa Hildina Ferm 

Född:	 1899.08.29 Borkhult, Yxnerum (E)	  	  

Död: 1909.01.12 Höfversby, Örtomta (E) 	 

Död av scharlakansfeber 9 år gammal. Begravd 
alldeles invid kyrkan på Örtomta kyrkogård. 
Graven är borta sedan många år och på platsen 
fanns senare en gravsten med namnet Allard.  

 

            Broschen som Johanna Rahm 
bär på bilden till vänster har sedan Elin 

haft i sin ägo. Nu är det Ingela 
Adolfsson som har fått den här 
broschen av Göran Adolfsson. 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4:1 Salomon Nilsson                   
Född: 1796.03.03 Komramåla, Södra Vi (H) 

Gift: 1825.10.13 Södra Vi (H) 

Död: 1866.12.17 Lötaborg, Södra Vi (E) 

4:2 Sara Lisa Persdotter                    
Född: 1805.04.19 Bofall, Södra Vi (H) 

Död: 1852.11.08 Lötaborg Södra Vi 

Salomon Nilsson föddes den 3 mars 1796 i Komramåla, Södra Vi (H)  
Mellan år 1816 och 1825 arbetar han som dräng på gården Älö No 2 i 
Södra Vi. År 1825 står han skriven som dräng på gården Dabbetorp, 
Södra Vi (H).  

Sara Lisa Persdotter föddes den 19 april 1805 i Bofall, Södra Vi. Den 13 
oktober 1825 gifter sig drängen Salomon Nilsson i Dabbetorp med pigan 
Stina Persdotter från Bofall. Fem månader senare den 6 mars 1826 föds 
deras första barn, dottern Christina Carolina i Älö No 2 där föräldrarna 
bosatte sig efter vigseln. Nu står Salomon noterad som brukare och ägare 
av 1/16 Älö No 2, istället för som tidigare dräng. Den 6 juni 1830 föder 
Sara Lisa ett dödfött gossebarn. I Älö No föds därefter barnen Sara Sofia 
den 6 oktober 1831, hon avlider knappt två månader senare den 4 
december 183, den 15 augusti 1833 föds sonen Nils Peter August.   

År 1835 flyttar familjen till Älö No 3 och i Husförhörslängden anger prästen 
att Sara Lisa ”Läser språken”. Den 15 september 1836 föds sonen Sven 
Johan, men han fick bara leva i en enda dag, han avled den 16 september 
och begrovs den 18 september år 1836.  

År 1838 flyttar familjen till soldattorpet Fågelberget under Komramåla, 
Södra Vi (H). Den 12 september samma år föder Sara Lisa ett dödfött 
flickebarn. Tre år senare föds Adolf Paul Salomonsson i Fågelberget, 
Komramåla den 3 januari 1841, se vidare ana 3:1.  Under tiden de bor i 
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torpet Fågelberget så bygger Salomon en Backstuga som sedan benämns 
för Lötaborg. Stugan är klar för inflyttning 1842 och familjen flyttar dit den 
14 april detta år. I Husförhörslängden på sidan för Fågelberget står det att 
Salomon ”avträder utan försvar” och i Lötaborg anges han som Torpare.  

I Lötaborg föds paret Salomon och Sara Lisas sista barn, en flicka Josefina 
Albertina född i januari år 1846. De får således 8 barn tillsammans varav  
två av barnen föddes  dödfödda och ett barn som avled efter två månader   
samt ett barn som levde i endast en dag.  

Den 8 november 1852 avlider Sara Lisa Persdotter i Lötaborg. Hon är då 
48 år gammal och det yngsta barnet Josefina Albertina ska snart sju år. I 
Husförhörslängden för åren 1844-1850 står noterat att Salomon ”har dålig 
hälsa understöd”.  I Husförhörslängden åren 1850 - 1856 står fortfarande 
noterat ”understöd” samt att sonen Nils Peter August är ”liten till växten”.  

I Husförhörslängden 1857-1861 har alla barn, förutom sonen Nils Peter 
August, flyttat iväg från Lötaborg utan angivelse vart eller när de flyttat. 
Sonen Nils Peter Salomonsson har då övertagit ansvaret för backstugan 
Lötaborg, mer om honom och hans öden kommer här nedanför. Salomon 
noteras fortfarande ha understöd.  

I Husförhörslängden 1862 - 1867 noteras att Salomon varit på Kurhuset 
1862 samt att han är fattig.   

Salomon levde. i Lötaborg som änkling i totalt 24 år efter sin hustruns 
tidiga död. Han avlider där den 17 december 1866 som änkling och 
fattighjon i en ålder av 70 år 9 månader och 14 dagar. Dödsorsaken anges 
i dödboken som Kräfta.  

En tragisk levnadshistoria förtjänar väl ändå att få ett lite bättre och 
lyckligare avslut. Detta även om sonen Adolf Paul Salomonsson, ana 3:1,  
har ett levnadsöde som för honom innebar att han ställdes inför  
domstolen för stöld 2 gånger, så gick det däremot betydligt bättre för hans 
storebror Nils Peter August Salomonsson.  

Nils Peter August Salomonsson gifte sig den 24 mars 1859 med Sara 
Greta Johansdotter från Ingatorp (H). De får fyra barn tillsammans och bor 
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kvar i Lötaborg fram till år 1874. På Hemsidan Bygdeband på Internet för 
Södra Vi och Backstugan Lötaborg kan man läsa följande text: 

”Sonen Nils Peter Salomonsson bodde kvar i Lötaborg till 1874, då han 
byggde fastigheten Norra Vi och flyttade dit med sin familj. I det nya 
huset öppnade han en affär. Förutom handlare var han även skomakare, 
dödgrävare och ringkarl.” 

Vidare på sidan Bygdeband för fastigheten Norra Vi står bl.a. följande 
text att läsa: 

”Backstuga, affär och telefonstation. Norra Vi byggdes 1874 av 
dödgrävaren och ringkarlen August Salomonsson (Salman), född 1833 i 
Älö. Han kom med hustru Sara Greta Johansdotter och tre barn från 
Lötaborg 1874. I Norra Vi föddes det fjärde och yngsta barnet. Stugan 
byggdes delvis av virke från Grindstugan-Bälingebo under Vi 2. August 
var tydligen en mångkunnig man, ty från 1880 står han även skriven 
somskomakare och handlande. Affären drevs sedan av barn och 
barnbarn till omkring 1918. Affärslokalen finns ännu kvar, helt intakt”.  
  

Salomon Nilsson & Sara Lisa Persdotter har båda två omfattande antavlor 

Salomon Nilssons anor rakt nedstigande till Magnus 
Minnessköld (Folkungaätten) född  år 1150, sidan: 245 

Sara Lisa Persdotters anor sidan: 293 
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Salomon Nilsson & Sara Lisa Persdotters barn: 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4:3 Johannes Jonasson                   
Född: 1805.08.01 Månstorp, Tidersrum (E) 

Gift: 1834.01.07 Tidersrum (E) 

Död: 1888.11.27 Lövudden Frösåsa, Kisa (E) 

4:4 Brita Lena Samuelsdotter                    
Född: 1809.01.29 Örsjöboda Frösåsa, Kisa (E) 

Död: Lövsta Fröåsa, Kisa (E) 

Johannes Jonasson föddes den 1 augusti 1805 i Månstorp, Tidersrum (E). Hans 
föräldrar var Jonas Jonsson och Maria Andersdotter. Men föräldrarnas anor är 
sedan svåra att utreda vidare. Det beror främst på att Johannes pappa Jonas 
Jonsson avled när Johannes bara var två år gammal. Jonas Jonsson föddes 
1777 och avled av hetsig feber den 23 juni 1807 som inhyses i Elfsmålastugan i 
Tidersrum (E). Vad som sedan skedde med Johannes mellan 1807 och 1834 är 
också svårt att utreda,1834 återfinns han som Dräng i Hult, Tiderrum (E). Det är 
samma år som han den 7 januari gifter sig med pigan Brita Lena Samuelsdotter.  

År 1835 finns familjen i torpet Eriksholm under Fröåsa i Kisa (E) och här föds 
Johannes och Brita Lenas första barn Johan Fredrik den 23 februari samma år.  

Brita Lena Samuelsdotter föddes den 29 januari 1809 i Örsjöboda under Fröåsa 
i Kisa (E), hennes anor redovisas längre fram 

Johannes och Brita Lena får sex gemensamma barn, 4 flickor och två pojkar 

Brita Lena avlider i torpet Lövsta under Fröåsa, Kisa (E) den 11 april 1882 i en 
ålder av 73 år, som dödsorsak anges lamhet. Johannes Jonasson avlider den 27 
november 1888 av ålderdomssvaghet i en ålder av 83 år  
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Brita Lena Samuelsdotters anor: 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Johannes Jonasson & Brita Lena Samuelsdotters 
barn: 
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4:5 Johannes Andersson                    
Född: 1814.06.24 Fredriksdal under Frösvik, Oppeby (E) 

Gift: 1845.05.31 Oppeby (H) 

Död: 1890.07.18 Högstorp Norrby, Åtvid (E) 

4:6 Lena Maja Carlsdotter                    
Född: 1823.08.20 Pukerums Såg , Tjärstad (E) 

Död: 1880.04.05 Högstorp Norrby, Åtvid (E) 

Johannes är född 1814-06-26  i Oppeby enligt Hfl i Åtvid.  

I Hfl Fredriksdal,Oppeby finns 1814 en enka Catharina Månsdotter i 
Fredriksdal med en oäkta son Johannes född 1814.  

I Hfl Oppeby Fredriksdal finns 1826 en Enka Catharina Månsdotter med en 
oäkta son som heter Johannes född 1814-06-24 vilket belägger att detta 
är rätt person med rätt moder. Här finns även oäkta sonen Carl angiven 
född 1817-04-16 i Oppeby 

Flyttade till Björkesbo Utjord 1827 enligt Oppeby Hfl AI:6 sid 118 och 
återfinnes där i samma bok på sidan116. 

Modern Catharina bor då “Till Hus” hos Arbetskarlen Anders Pet. 
Pettersson och hans hustru och två döttrar 

Johannes Andersson flyttar 1829 till Carlsberg och återfinns där på sidan 
110 i samma bok I Carlsberg bor han hos Torpare Jonas Magnus Larsson 
och flyttar vidare ensam därifrån 1830 till Kättilstad, utflyttningsbetyg nr 38 

Den 23 november 1830 står han angiven i Inflyttningslängden för Kättilstad 
BI:1 på sidan 29 som inflyttad till Tolebo. I Tolebo, Kättilstad arbetar han 
som Dräng hos Bonden Jonas Persson enligt Hfl AI:9 SID 98.Han arbetar 
kvar där till 1832-10-24 då han enligt Hfl AI:10 sid 189 flyttar tillbaka till 
Oppeby. 
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Han flyttar då till Utdala Säteri i Oppeby och arbetar som Dräng fram till 
1834 då han flyttar till Stjärnevik Säteri Rusthåll nr 13 enligt Hfl Oppeby AI:
7 sid 185 och återfiines där i samma bok på sidan 155. 

På Stjärnevik Säteri arbetar han som Dräng fram till 1836-09-25 enligt Hfl 
Oppeby AI:8 sid 191 då han flyttar till Dalhem med flyttbetyg No 26 

År 1845 återfinns han i Korsberga, Kävringe, Ukna (H) Ukna BI:2 sid 23 
och samma år den 31 maj gifter han sig med Lena Maja Carlsdotter 

År 1851 Aspelund, Norrby ägor, Åtvid (E) Hfl Åtvid AI:23 sid 143  

År 1857 Västra Lund, Norrby, Åtvid (E) Hfl AI:25 sid 150   

Johannes bor fram till sin död den 18 juli 1890  i Högstorp, Norrby Åtvid. 
Han avlider av lunginflammation i en ålder av 76 år och begravs den 22 juli 
1890 av Kyrkoherde N Rosenqvist. 

Lena Maja Carlsdotter föddes den 20 augusti 1823 i Pukerums Såg i 
Tjärstad (E). Hennes far Carl Olofsson var sågare och daglönare. Lena 
Maja avled 57 år gammal den 5 april 1880 i torpet Högstorp, Norrby, Åtvid 
(E) 
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Lena Maja Carlsdotters anor: 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Johannes Andersson & Lena Maja Carlsdotters barn: 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4:7 Sven ”Svante” Gustaf Lundgren                   
Född: 1822.06.07 Ramshult eget u. Tyllinge, Dalhem (H) 

Gift: 1848.06.16 Dalhem (H) 

Död: 1891.04.30 Fagerdal, Dalhem (H) 

 

4:8 Sara Josefina 
Eriksdotter                  
Född: 1824.02.24 Svenserum, 
Gärdserum (E) 

Död: 1901.04.22 Fagerdal, Dalhem (H) 

Josefina Eriksdotters fortsatta antavla finns på sidan 306 
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Släkterna Lundgren Sjöholm och Josefsson i Fagerdal och Ramshult, 
Dalhem (H). En berättelse som avslutas med en begravning på samma 
dag som sonen föddes. 

Sven ”Svante” Gustaf Lundgren föddes den 7 juni 1822 i Ramshult, 
Dalhem (H) Hans föräldrar var Rättaren Erik Stefansson Lundgren född den 
27 november 1791 i Skärdal, Dalhem (H) död den 17 januari 1881 i 
Fagerdal, Dalhem (H) och Lena Cajsa Sjöholm född den 20 april 1798 i 
Qvarnsveden, Oppeby (E) död den 8 mars 1879 i Fagerdal, Dalhem (H). 

Svante Lundgren föds och växer upp i Ramshult i Dalhems socken. 
Gården Ramshult ägs då av hans morfar Gördelmakaren Olof Sjöholm 
född den 18 mars 1772 i Qvarnsveden, Oppeby (E) Hans mormor Ulla 
(Ulrika) Strömmerstedt född den 16 november 1768 i Björby Kvarn, Rystad 
(E) har avlidit av Lungsot, 2 månader innan Svante föddes, den 1 april 
1822 i Fagerdal, Dalhem (H). Hans morfar Olof Sjöholm gifte om sig drygt 
ett och ett halvt år senare, den 12 november 1823,  med Lovisa Ekström 
född 1788 i Kimstad (E). Olof Sjöholm avlider 52 år gammal i Ramshult den 
5 januari 1825 av hetsig feber.  

Svante får i Ramsdal två yngre systrar Carolina Ulrika född den 5 april 1824 
och Sophia född den 26 december 1832. Men den yngsta systern Sophia 
avlider när hon bara är 1 år och knappt två månader gammal den 21 
februari 1834. I dödsnotisen står följande; Sjuknande i januari månad uti 
mässlingen tillfrisknande något men insjuknande ånyo den 15 dennes 

Sara Josefina Eriksdotter föddes den 24 februari 1824 i Svenserum, 
Dalhem (H). Hennes föräldrar var Rusthållaren och Nämndemannen Erik 
Josefsson född den 22 september 1792 i Svenserum, Gärdserum (E) död 
7 juni 1856 i Fagerdal, Dalhem (H) och Stina Catharina Persdotter född den 
31 oktober 1796 i Gärdserum (E) död i Fagerdal den 8 april 1873 i 
Fagerdal, Dalhem (H).  
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Josefina Eriksdotter flyttar 1841 till Fagerdal rusthåll med sin far och mor. 
Josefinas far är då ägare och rusthållare på Fagerdal, Dalhem (H). 

Svante och Josefina gifter den 16 juni 1848 i Dalhem. Han anges då 
som Rättarson från Ramshult och hon som Nämndemansdotter från 
Fagerhult. 

Deras första gemensamma hem blir hos Svantes föräldrar i Ramshult. Där 
föds också min motar mormor Catharina Elonora Lundgren den 19 augusti 
1849. De bor kvar i Ramsdal fram till år 1852 då både Svantes föräldrar 
och de själva flyttar gemensamt till Möckelhult, Dalhem (H) År 1856 flyttar 
de hem Josefinas mor Stina Catharina Persdotter Fagerdal. Josefinas far 
Erik Josefsson som då var ägare till gården hade då avlidit av bröstfeber 
den 7 juni 1856 i en ålder av 63 år.  Den 28 juli 1856 föds Svantes och 
Josefinas andra barn, Gustaf Evald. År 1859 står även Svantes föräldrar 
skrivna på gården och Svantes far Erik Lundgren som står då angiven 
ägare till Fagerdal 1/12 och Svante står angiven som Brukare. Med andra 
ord så köpte och övertog Erik Lundgren svärdotterns föräldrars gård efter 
Josefinas pappas död. Den 26 mars 1861 föds deras tredje barn, Per 
Albert. 

Den 8 mars 1879 avlider Svantes mor Lena Cajsa Sjöholm av tarmvred i 
en ålder av 80 år. Svante och Josefine lever nu i Fagerdal fram till 1881 då 
Svantes far Erik Lundgren avlider den 17 januari detta år.  När Erik 
Lundgren avlidit så står Svantes  morbror Olof Sjöholm d. y i Borgholm, 
Gärdserum (E) som ägare till 1/24 Fagerdal och Svante till lika mycket 1/24 
Fagerdal. Samtidigt står det att Svante och hans familj inhyses hos Olof 
Sjöholm i Borgholm, Gärdserum.  Svantes morbror Olof Sjöholm är född  
den 26 juli 1813 i Ramshult, Dalhem (H). Den 18 november 1885 flyttar 
Olof Sjöholms son Frans Olof Sjöholm in i Fagerdal från Gärdserum och 
övertar sin far Olof Sjöholms andel av Fagerhult. Frans Olof Sjöholm har då 
tidigare varit i Nordamerika en tid, Han reste dit 1872 men har kommit 
tillbaka till Sverige någon gång efter det. Hans 3 år äldre bror Johan Oscar 
Sjöholm är då Fjärdingsman skriven i Borgholm under Broddebo i 
Gärdserums socken.  
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Frans Olof Sjöholm gifter sig den 6 november 1886 då 39 år gammal med 
den 19 år yngre Anna Katarina (Christina, enl Fdl), född den 10 mars 1866 i 
Gärdeserum (E) De får tillsammans sonen Ernst Olof född 5 maj 1887 och 
dottern Hulda Kristina Regina född 7 september 1888, båda födda i 
Fagerdal.  

Samtidigt står Svante Lundgren och Josefina Eriksdotter som inhysta hos 
Frans Olof Sjöholm fram till Svantes död den 30 april 1891. Svante var då 
68 år gammal och avled av reumatism. Josefina Eriksdotter bor kvar i 
Fagerdal i ytterligare 10 år som änka och fortfarande inhyst hos Snickaren 
Frans Olof Sjöholm med familj, hon avlider den 77 år gammal den 22 april 
1901 av lunginflammation.  

Även Frans Olof Sjöholm avlider av lunginflammation skriven i Fagerhult 
några år senare närmare bestämt den 29 november 1904. Han begravs i 
Åtvid den 4 december samma år. Han är då far till 7 barn och det yngsta 
barnet Otto Emanuel föds på samma dag som hans far Frans Olof 
begravs. Änkan Anna Katarina med barnen står därefter fortfarande skrivna 
i Dalhem utan fast bostad men det är även noterat att de bor i Åtvidaberg.  

Semestern 2014 med utflykter i förfädernas spår: 

På väg från Kalmar mot Åtvidaberg kom jag på det att på kyrkogården i 
Dalhem (H) har det funnits en stor svart fin gravsten rest på Svante och 
Josefina Lundgrens grav, min mf mm f och m. De har också bott platser i 
Dalhem som jag många gånger tänkt att jag måste hitta och besöka 
eftersom jag aldrig varit där. 

Kyrkogården i Dalhem, Svante och Eleonora Lundgrens grav 

När jag kommer in på kyrkogården så ser jag att många gamla gravar finns 
kvar. Jag känner mig därför ganska förhoppningsfull om att den grav jag 
letar efter också ska finnas kvar. Går runt på den äldre delen av 
kyrkogården och letar inte bara ett varv utan flera varv. Nära att ge upp 
letandet men bestämmer mig ändå för att ta ett sista varv och nu riktigt 
noggrant titta på varje grav. Det var tur för ganska nära kyrkan står en svart 
gravsten något lägre än vad jag hade föreställt mig. När jag tittar noga så 
kan man svagt urskilja några bokstäver som skulle kunna vara Lundgren. 
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Jag hämtar en hink med vatten och en diskborste och börjar att skrubba 
stenen och nu blir det tydligt att jag hittat rätt grav. På något sätt känns det 
ändå bra när gamla gravar får stå kvar och att man kan åka dit och veta att 
här vilar mina förfäder. Självklart inser jag också att det totalt omöjligt att 
bevara alla enskilda gravplatser. Den här graven är nu mer än 120 år 
gammal, Svante Lundgren avled år 1891 och hans hustru Josefina tio år 
senare år 1901. 

Sven ”Svante” Gustaf Lundgrens födelseplats i Ramshult, Dalhem (H) 

Svante Lundgren föddes den 7 juni 1822 i Ramshult och det blev därför 
nästa plats vi letade upp efter besöket på kyrkogården. Hans far hette Erik 
Stefansson Lundgren och var rättare till yrket, Svantes mor hette Lena 
Cajsa Sjöholm. Gården Ramshult ägdes då av Svantes morfar, 
gördelmakaren Olof Sjöholm och hans mormor Ulrika Strömmerstedt. Det 
fanns inga skyltar in till gården från riksvägen men med lite hjälp av en 
vägbeskrivning från en man som bodde nära kyrkan så lyckades vi hitta in 
till gården Ramshult. 

I kyrkoböckerna anges Ramshult som ”eget under Tyllinge” och gården var 
en s.k. Kronoskatte gård och den var på ett halvt mantal. I projekt 
Runeberg - Historiskt och statistiskt  lexikon över Sverige kan man läsa i 
texten om gården Tyllinge ” Vid hufvudgården och med den i sambruk 
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liggande 1/2 mantal Ramshult har utsädet varit 3o tunnor vete och råg 
samt 40 á 60 tunnor potates”, ”Å en höjd vid Ramshult hafva höga resta 
stenar samt ättehögar m. m blivit funna”. 

Tyvärr var ingen hemma i Ramshult när vi var där. Men gården ligger väldigt 
vackert med stora öppna ytor. Det fanns också en loge som såg riktigt 
gammal ut. Hur gamla övriga byggnader som finns på platsen idag var 
svårare att avgöra. 
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Svante Lundgren lever i Ramsdal från sin födelse 1822 och det blir även 
hans första hem med sin hustru Josefina när de gifte sig 1848. Deras 
första barn, dottern och även hon min ana Eleonora Lundgren föds 1848 
på den här platsen. År 1852 flyttar familjen härifrån till Möckelhult. När 
Josefinas far Nämndemannen Erik Josefsson avlider år 1856 i Fagerdal, 
Dalhem (H) så flyttar de till Fagerdal och då tillsammans med Svantes 
föräldrar. Svante står därefter som ägare till 1/24 mantal Fagerdal och hans 
morbror Olof Sjöholm d.y även han 1/24 mantal Fagerdal. 

i Fagerdal, Dalhem (H) levde sedan Svante och Eleonora från 1856 fram 
tills dess att de avled 1891 respektive 1901. 

Fagerdal är en by med flera gårdar som vi också fick information om av 
samma person som hade givit oss vägbeskrivningen till Ramshult. Därmed 
tänkte jag att det kan bli svårt att hitta exakt den gård och den plats som 
mina släktingar hade bott på. 

Vi körde in vid den första gården som vi kom till söder ifrån och träffade där 
på en sommargäst i en liten stuga bredvid huvudbyggnaden. Han sa att 
gårdens ägare inte var hemma men att han troligen kunde ha hjälpt oss att 
hitta rätt. Men han sa samtidigt att ägaren var uppe vid en annan av 
Fagerhults gårdar och där träffade en person som sitter med i styrelsen i 
hembygdsföreningen och som säkert kan berätta ännu mera. 
Förhoppningsfulla fortsatte vi ett stycke till norr ut längs riksvägen och 
stannade vid den angivna platsen. Där under ett träd satt en samling 
människor och drack kaffe och jag gick fram och pratade med dem. Vilken 
lyckoträff det var för här satt personer som kunde berätta mycket om 
Fagerhult och dessutom hade hört namnen på mina anor tidigare. Efter ett 
tag gick vi upp i husets övervåning och där plockades det fram 
originalhandlingar från Laga skiftet mellan åren 1855 och 1861. 
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Med hjälp av de handlingarna kunde vi ganska snart peka ut platsen för var 
Svante och Eleonora Lundgren hade bott. Platsen syntes också från där vi 
befann oss så det skulle inte bli några problem alls att hitta dit. Men det 
visade sig också vara så att just där vi befann oss så var det den plats 
samtliga gårdar hade legat samlade innan Laga skiftet. Den äldre av de två 
bostadsbyggnaderna på platsen där vi var visade sig också vara den 
fastighet och byggnad som Eleonora Lundgrens farfar Nämndemannen 
Erik Josefsson hade bott i före Laga skiftet. 

Det var också så min ana nämndemannen Erik Josefsson som är 1849 
skrev till kungens befallningsman med begäran om genomför det av Laga 
skifte 
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Till Konungens Höga Befallningshafvande över Östergötland 

Anhålles ödmjukast om förordnande för Herr Kommissions Landtmätaren 
E. Theodor Marin att verkställa Laga skifte över alla ägorna till 1 mantal 
kronoskatte Rusthåll Fagerdahl uti Dahlhems Socken och Kinda Härad. - 
Betydlig skog finns på ägorna.  

Fagerdahl den 5 April 1849. 

Eric Josephsson 

eger 1/6 mtl Fagerdal 

I Skifteshandlingarna kunde man också läsa följande text: 

Nämndemannen Erik Josephsson förklarade det han heldst önskade att få 
qvarbo , och härute instämde äfven Dahlbom för sin del. Men det var flera 
av byns innevånare som också ville bo kvar så Erik Josephsson och hans 
hustru fick flytta ut eftersom det annars skulle bli för trång mellan 
bostadshusen i byn. De flyttade då till den plats som sedan Svante och 
Eleonora levde på fram tills dess att de slutade sina liv, i början tillsammans 
med Svante Lundgren föräldrar och senare efter deras död själva. 

Rättaren Erik Lundgren, som äger 1/12 dels mantal, kommer att utur byn 
avflytta och bygga på ägofigurerne N:o 241 och 889 belägne 1600 alnar 
från gamle tomteplatsen samt erhåller alla sine ägor uti ett skifte, såvida ej 
behovet ej fodrar att han tager ett utskifta på norra ändan af Fagerdahls 
Ö . Lundgrens hufvudskifte kommer att ligga mellan Dahlboms och 
Bäckmarks ängskiften, begränsade af åarna genom Ryttare och 
Kärrängen, Nämndemannen Erik Josephssons skogsskifte, Örshults 
rågång och Ryttaretorpet. Som Lundgren ej inom detta skifte kan erhålla 
sin fulla proportion af hårdmarker måste antaga kärrmarksåker i stället, 
varemot om han ej uppbär all kärrmarken norr om Mörtgölen, får han 
därför lemna wedelag i hagmarken 
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Tillbaka till bilen och en liten kort körning ytterligare en lite bit norr ut på 
riksvägen mot Åtvidaberg. På den plats vi nu kom till syntes från vägen två 
lite nyare bostadshus. Men jag visste också att bakom det första 
bostadshuset så låg det gamla huset kvar som Svante och Eleonora 
bodde i. Jag pratade med ägaren och förklarade mitt ärende och fick gå in 
på gården och titta på det hus där mina släktingar hade bott under den 
andra halvan av 1800-talet. 

 

Sammanfattningsvis så var även det här en väldigt lyckad utflykt i mina 
förfäders spår. Det här var helt nya upptäckter att både hitta gården 
Ramshult och även den exakta gården i Fagerdal. Jag var därför riktigt 
nöjd vi och oss i bilen och körde upp till svärfar uppe i Åtvidaberg.   
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Svante Lundgren & Josefina Eriksdotters barn; 

Sonen Gustav Edvard Lungren var kypare senare 
Vinhandlare i Stockholm 

Per Albert Lundgren övergick till Baptismen och 
vägrade döpa sin barn. Han var först Målare-
gesäll, blev därefter Diversehandlare i Dalhem No 
2 Davidsborg (H). Se notis här till vänster från den 
13 november 1895 
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4:9 Johannes Appelqvist Landberg                  
Född: 1800.04.22 Björksveden, Åtvid (E) 

Gift: 1821.07.01 Åtvid (E) 

Död: 1865.01.17 Marknadsbodarna, Åtvid (E) 

4:10 Anna Beata Johansdotter 
Landström                    
Född: 1800.03.28 Skogen, Åtvid (E) 

Död: 1876.03.10 (E) Fattighuset, Åtvid (E) 
 

Johannes Landberg och Anna Beata Johansdotter är Ferdinands 
Landbergs  (ana 3:5) föräldrar enligt källorna. Det finns en muntlig 
släkttraditionen som säger att Baron Seth Adelswärd vid Adelsnäs slott är 
den rätta biologiska fadern till Ferdinand Landberg. Men att jag har valt att i 
min antavla skriva in den person som står angiven i alla källor som far till 
Ferdinand Landbergs t.ex i hans födelsenotis (Åtvid CI:7 sid 171). Det hade 
kanske varit lockande att få in ”blått blod” i anorna, men då hade inte 
följande levnadsberättelse skrivits ned, i vart fall inte av mig. Sedan är det 
absolut mest korrekt att följa det som står i källorna och inte bara tro på 
det som sägs muntligt och inte kan styrkas. Tack vare att jag valde att följa 
mina anor enligt källorna så kommer du också att få läsa en annan 
intressant levnadsberättelse om Johannes Landbergs far 
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Johannes Landberg föddes den 22 april 1800 i torpet Björksveden Åtvid(E) 
(CI:5 sid 48) Hans föräldrar var Dagarbetaren Johan Landberg och Stina 
Jonsdotter. Anna Beata Johansdotter föddes den 28 mars 1800 i torpet 
Skogen under Bäckfall i Allserums rote i Åtvid(E) (CI:5 sid 48) Hon står 
uppskriven på samma sida i födelselängden som sin blivande make ovan 
och som ni också kan se så skiljer det endast 6 dagar på deras födelse. 
Hennes föräldrar var Smältaren Johan Landström och Maja Andersdotter. 

I berättelsen om deras son Ferdinand Landberg har jag skrivit en del om 
torpet Småbäck och även att det skulle ha varit födelseplatsen för hans far 
Johannes Landberg. Detta motsägs då av det som jag skrivit här ovanför, 
det att Johannes föddes i torpet Björksveden. Det finns stöd i källorna för 
båda dessa födelseplatser eftersom Småbäck står angivet som födelseort i 
Johannes Landbergs dödsnotis men självklart borde födelsenotisens 
angivna plats vara den som är riktig. Men trots det så kommer även torpet 
Småbäck in i den här berättelsen inom kort. 

Johannes Landberg och Anna Beata Johansdotter gifter sig den 1 juli 
1821 i Åtvid. I samband med giftermålet så tar Johannes tillbaka sitt 
ursprungliga efternamn Landberg. Han har då tidigare under ett antal år 
istället kallats för Appelqvist efter sin styvfar Elias Appelqvist. Johannes och 
Anna Beata har vid vigseln en son född före äktenskapet Anders Magnus 
Landberg född den 29 april 1821 i Torpet Skogen under Bäckfall. Anders 
Magnus gifter sig senare (17 maj 1845) med Eva Charlotta Lundal. 
”Vigde 1821 1/7 Johannes Appelqvist, Anna Beata Johansdotter. Brudgummen: Dräng 
i torpetSkogen. Född och vistats ständigt i socknen. Är ej slägt med bruden. Bruden: 
Piga uti torpet Skogen. Född uti socknen och vistats der merendels. Kom 1817 ifrån 
Grebo med bevis omhinderslöshet. Fadren Torparen Johan Landström i Skogen, gifvit 
munteligit bifall. Lyst den 15,22 och 29 April. Chartan 12 skilling” (C:6 sid 343) 

Johannes och Anna Beata lever de flesta  av sina år tillsammans i  de så 
kallade Marknadsbodarna i Åtvidaberg. De får åtta barn tillsammans och 
min mormors farfar Ferdinand Landberg föds som deras sjunde barn den 
5 december 1839 (CI:7 sid 171).  
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I Johannes Landbergs dödsnotis kan man läsa att han avled av 
lunginflammation den 17 januari 1865 i en ålder av 64 år 8 månader och 
27 dagar. Han avled i Västra Eneby socken, begravdes i Åtvid den 22 
januari 1865, var då skriven vid Marknadsbodarna i Åtvid. 

Anna Beata Johansdotter levde som änka i  Marknadsbodarna under tio år 
fram till 1875. Hon flyttade då till Församlingens Fattighus där hon avled 
den 10 mars 1876 till följd av Bröstsjukdom i en ålder av 75 år 11 månader 
och 2 dagar. Sonen Ferdinand bodde också kvar i Marknadsbodarna fram 
till 1871 då han gifte sig med Matilda Johansdotter. Sonen  Jonas Reinhold 
bor kvar i Marknadsbodarna även år 1876 och i en notis under frejd i 
husförhörslängden kan man läsa: ”lärer hafva barn med Augusta Westling - 
skall bifvit frikänd” 

Johannes Landbergs far Johan Landberg Mars deltog i Napoleon 
kriget och dog under fångenskap i Frankrike. 

Johan Landberg föddes i torpet Kägglan den 24 februari 1781.  

När Johan han är 18 år gammal så arbetar han vid Adelsnäs Slott och 
gifter sig den 9 juni 1799 med Stina Jonsdotter från Bjönsveden där hon 
arbetar som piga. Tio månader senare föds deras som Johannes 
Landberg. 

1801 blev Johan antagen i det militära som livgrenadjär vid Andra 
Livgrenadjärregementet och blev tilldelad som soldatnamn Johan Mars. 
Familjen flyttar till Livgrenadjär torp No 34 Winäs under Håckla i Allserums 
rote.   Detta skedde   under det i Europa pågående Napoleon kriget där 
Sverige 1805 anslöt sig till Frankrikes fiendeländer. Detta innebar också att 
Johan Mars tillsammans med ca 1 200 andra soldater från Andra 
Livgrenadjärregementet fick dra ut i fält 1806 och själv delta i kriget mot 
Napoleons trupper. Han deltog i de stridskrafter som Sveriges kung Gustav 
den 4 Adolfs samlat i det pommerska kriget i Tyskland till Lauenburgs 
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försvar. Hösten 1806 förstärktes den av Livgrenadjärregementets 
Rusthållsbataljon. Då de preussiska trupperna i oktober 1806 blivit slagna 
av fransmännen och dessa hastigt utbrett sig över norra Tyskland blev 
situationen i Lauenburg ohållbar varför hären tvingades dra sig tillbaka till 
Lübeck för att embarkera till Stralsund. Embarkeringen var dock illa 
planlagd och misslyckades. Så gott som hela kåren tillfångatogs av 
fransmännen den 6 till 7 november och återfördes till Lübeck. Fångarna 
plundrades och fick utstå svåra lidanden. Den 13 november sändes 
fångarna till Frankrike och efter en lång och mödosam marsch nådde de 
nyårsdagen 1807 staden Metz. Där skildes officerarna från truppen som 
över Longay och sedan fortsatte till Donchery, där de inkvarterades. I 
oktober 1807 flyttade de till det närbelägna Rocry, som blev dess 
uppehållsplats till 1 december 1809 då för de överlevande befrielsens 
timma slog och de fick anträda marschen hem. 484 korpraler och meniga 
grenadjärer tillfångatogs. Den 1 december 1807 hade 48 grenadjärer och 
korpraler flytt fångenskapen. Krigsfångarna arbetade med b.la 
snickeriarbete och många tog tjänst i närbelägna bondgårdar. Ett 50-tal 
grenadjärer förflyttades till staden Reims. I januari 1808 fördes en del 
fångar till Bellecourt, för kanalarbete 
Generalmönsterullor: Andra Lifgrenadierregementet, Östegötland och Kalmar län Tjust 
Companie 

1803   nr 34  Håckla     Johan Mars     23 år     2* tjensteår       5 fot 10 tum    gift 
1806    nr 34  Håckla.   Johan Mars     26 år     5* tjensteår       Commenderad 

Hfl 1806-1811 Johan Mars död i Frankrike 

BoU: Åhr 1810 d 18 juni blefv på begäran af Grenadiers Enkan Christina Jonsdotter i torpet 
Småbäck på Bäckfalls ägor af Åtvids socken laga bouppteckning förrättad efter des man i 
livssidan Lifgrenadieren  Johan Mars som med döden aflide under den franska 
fångenskapen men har icke derom fått någon underrättelse förr än genom de Svenska 
fångarnas hemkomst som skedde den 16 sistliden maj och efter sig lämnade jämte enkan 
en son Johannes 10 åhr gammal på den omyndiges vägnar att bevaka des rätt inställde sig 
närmaste släktingen på den avlidnas sida Måns Nilsson i Brink på Bråstorps ägor af 
Gärdserums socken sedan enkan blivit tillsagd om boets redliga uppgivande sådant det 
befanns när hon det veta fick om mannens död sedan före uppteckningen och befanns som 
följer nämligen.  
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Soldattorp No 34 Winäs under Håckla i Åtvidaberg. Bilden är tagen i maj 2014.  Torpet 
fanns kvar vid mitt senaste besöket där i början på 2017, men det riskerar att rivas snart 
på grund av sitt förfall.  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De fångna soldaternas hustrur i Sverige fick behålla soldattorpen så länge 
soldaten var i livet. Änkor måste däremot lämna torpet åt efterträdande 
soldat med kort tidsfrist. Vilket år och exakt var som Johan Landberg Mars 
avled i fångenskap är ännu oklart. Men i Husförshörslängden för åren 
1806-1810 står det noterat att han dog i Fångenskap i Frankrike. Här finns 
m.a.o mer att senare forska vidare kring.År 1810 så gifter Johannes 
Landbergs mor Stina Jonsdotter   född den 21 september 1771 i 
Björnsveden Åtvid (E) om sig med den 16 år äldre Skogvaktaren Elias 
Appelqvist född den 8 juli 1760 i Vårdsberg (E) och de flyttar då in i torpet 
Småbäck under Håckla i Åtvidaberg. Så även om detta inte var den 
korrekta födelseplatsen för Johannes Landberg så är han ändå uppväxt 
här med sin mor och sin styvfar under några år från 1810 till 1814. 
Johannes som då mist sin biologiska far i kriget innan han fyllde 10 år 
flyttade sedan redan som 14 åring år 1814 till Stensätter (Hfl AI.7 sid 58) 
Medan hans mor och styvfar bor kvar i Småbäck till år 1828 med deras 
gemensamma son Jonas Magnus född den 31 januari 1812.  (AI:12 sid 
120).  År 1828 flyttar till torpet Nybygget under Håckla (AI:12 sid 124) samt 
AI:14 sid 137a) Den 9 november 1837 avlider Stina Jonsdotter i Nybygget i 
”Torr Werk” (AI:16 sid 128 samt F1:1 sid 81). Elias bor sedan kvar i torpet 
fram till sin död av ålderdom 83 år gammal den 23 juni 1843 som f.d 
Skogvaktare (AI:18 sid 128 samt F1:1 sid182). 

Min fru är uppväxt väldigt nära Håckla skogen i Åtvidaberg. Hela hennes 
familj har varit engagerade i orienteringssporten och hennes pappa Allan 
Bengtsson i Åtvidaberg var också med och grundade orienteringsklubben 
OK Eken i Åtvidaberg. Därför har de också under åtskilliga och oräkneligt 
antal timmar vistats i Håckla skogen. Jag har själv många gånger gått på 
grusvägen som går från Eksätersvägen bredvid järnvägen och vidare på 
stigen upp mot den så kallade Håcklamasten där torpet Småbäck då 
fortfarande fanns kvar. Minns också mycket väl en genteman vid Nils 
Ahlström som då bodde i torpet Småbäck. Det gör också att det är lite 
extra roligt när man sedan finner just detta torpet i sin egen släkthistoria.  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Johannes Landbergs anor:  
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Anna Beata Johansdotter Landströms anor: 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Johannes Landberg & Anna Beata Landströms barn: 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4:11 Johannes Larsson                    
Född: 1789.03.25 Sluttorp, Värna (E) 

Gift 1: 1811.06.16 Grebo (E). (med Greta Jonsdotter) 

Gift 2: 1842.10.28 Åtvid (E). (nästa ana) 

Död: 1863.02.17 Skälstorp, Grebo (E) 

4:12 Sofia Mathilda Broman                    
Född: 1822.12.13 Åtvidabergs Klädesfabrik, Åtvid (E) 

Gift: 1842.10.28 Åtvid (E) 

Död: 1894.12.20 Skälstorp, Grebo (E) 

Torparen Johannes Larsson som fick sex barn i sitt första äktenskap. 
Levde sedan som änkling i 14 år. När han var 53 år gammal gifte han om 
sig med sin tidigare tjänsteflicka som då var 19 år gammal, de fick också 
sex barn tillsammans.  

Johannes Larsson föddes den 25 mars 1789 i Sluttorp i Värna socken. 
Hans föräldrar var Lars Månsson och Ingrid Månsdotter. När han var 22 år 
gammal flyttade han 1811 till Åsmestad, Slaka (E) och arbetade som 
dräng. I Åsmestad finns också pigan Greta Jonsdotter, hon är född den 28 
oktober 1787 i Grebo (E). Greta blir gravid och gifter sig den 16 juni 1811 
med Johannes Larsson, bröllopet äger rum i Grebo. Johannes och Greta 
arbetar kvar på gården i Åsmestad. Den 14 september 1811, tre månader 
efter bröllopet, föds deras första barn Sara Greta. År 1813  flyttar 
Johannes och Greta till Skälstorp i Grebo. Den 12 juni 1814 föds dottern 
Inga Helena där. Men hon får bara leva i fyra månader, hon avlider av 
”Slag” den 22 oktober 1814. Johannes och Greta får sex barn 
tillsammans, minst två av barnen avlider unga. Dottern Johanna föds den 
21 januari 1817, sonen Lars Peter föds den 14 november 1819. Sonen 
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Johan Magnus blir bara fem år gammal, han föddes den 1 maj 1822 och 
avled den 19 mars 1828 av ”Rosfeber. Slutligen föds Anders Gustav den 
14 april 1824. Men dessa barn kom att bli moderslösa i mycket unga år. 
Modern Greta Jonsdotter avlider 38 år gammal i Skälstorp den 20 januari 
1826. Hon begravdes den 29 januari 1826 i Grebo. Yngsta barnet Anders 
Gustav hade då inte ens fyllt 2 år och äldsta dottern Sara Greta var drygt 
14 år gammal när barnen miste sin mor.  
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Johannes var nu änkling med sina fyra kvarvarande levande barn i Sluttorp. 
I Husförhörslängden 1826-1831 (AI:5 sid 169) anges också att det utges 
”fattigdel” för att äldsta dottern Sara Greta har ”fallande sot” vilket betyder 
att hon hade epilepsi. Sara Greta avlider 23 år gammal den 14 september 
1811 och dödsorsaken anges till ”Bröstfeber” 

Torparen Johannes får säkert slita hårt för att både kunna försörja sig själv 
och samtidigt ta hand om barnen. Sonen Lars Peter noteras i Hus-
förhörslängden som liten till växten och klen.  År 1826-1827 finns två pigor 
till hans hjälp, men de flyttar båda två till Värna 1827. År 1837 flyttar Sofia 
Matilda Broman 15 år gammal från Åtvid (E) in som Tjänsteflicka hos 
Johannes. Hon bor kvar där till år 1839 då hon flyttar tillbaka Åtvid (E). Men 
hon kommer 3 år senare att flytta tillbaka igen till Grebo och har då även 
gift sig med Johannes.  

Den 28 oktober 1842 ringer klockorna till bröllop i Åtvid mellan Johannes 
Larsson 53 år gammal och Sofia Mathilda Broman då 19 år gammal. I 
vigselnotisen i Åtvids församling kan man läsa följande notis: 

”Brudgummen Torpare och Enkoman uti Skälstorp på Tollstorps ägor hit 
Grebo socken. Född därstädes den 25 mars 1789. Dess förra hustru Greta 
Jonsdotter dog den 20 januari 1826 och efterlämnade omyndige sonen 
Anders Gustaf och omyndige Dottern Johanna Vilka av moderne bifvit 
lämnat till morbrodern Nils Larsson i Dahla i Grebo, och att de således till 
honom bifwit afvittonde? , enligt attester No21 Uppvist Bouppteckningen 
inlämnat även kyrkoherde Sörmellis Bevis, attest No 22 af den 6 oktober 
innevarande år att Brudgummen är obehindrad till äktenskap och Fri för 
Bevillning efter den 2 Oct så som Torpare. Lyst den 9, 16 och 23 Och. 
Chartan 12 Rdr. 

Brudgummen Piga uti Åtvidstorp. Född i Åtvid den 13 december 1822. 
Kom ifrån Grebo 1839 medan hon var för ung till Äktenskap. Fadren 
Dagarbetaren Johan Petter Broman vid Lantbruket lämnat muntligt bifall. 
Sammanvigde vid Åtvidaberg af Adjutanten Lindelius.” (Åtvid EI:1 sid 123). 

Sofia Mathilda Broman föddes den 13 december 1822 skriven vid 
Åtvidabergs klädesfabrik.  År 1825 flyttar hon med sina föräldrar Johan 
Peter Broman och Inga tjäder till Åtvidabergs Lantbruk där fadern fått tjänst 
som arbetare. År 1828 flyttar familjen vidare till Kammarbo där Johan Peter 
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får tjänst som dräng hos grosshandlare Wellander. År 1829 flyttar familjen 
tillbaka till Åtvidabergs Lantbruk. Här bor Sofia Mathilda kvar hemma hos 
sina föräldrar fram till 1837. Då när hon har fyllt 15 år 1837 så blir hon 
Tjänsteflicka hos Änkomannen Johannes Larsson i Skälstorpet i Grebo. 
Men det  kommer också att innebära att det utvecklas till något mer än att 
hon enbart arbetar som Tjänsteflicka hos honom. Men hon fortfarande för 
ung för att kunna gifta sig och flyttar därför hem till sina föräldrar igen under 
tre års tid.  När hon fyllt 18 år kan hon gifta sig med Johannes och flyttar 
tillbaka till honom i Grebo, men denna gång som hans hustru.  

Johannes Larsson och Sofia Mathilda Broman får sex barn tillsammans. 
Det är stor ålderskillnad mellan dem, det skiljer 33 år. När deras första 
gemensamma barn föds år 1843 så är Johannes 54 år gammal och Sofia 
Mathilda 20 år, ska snart fylla 21. När det sjätte barnet föds så är Johannes 
72 år och Sofia Mathilda 39 år gammal.  

Barnen blir faderslösa tidigt eftersom Johannes Larsson avlider den 17 
februari 1863 73 år gammal i Skälstorp Grebo (E) av Lungsot. Yngsta 
dottern Emelie Charlotta är då bara drygt 3 månader gammal. Johannes 
blir far till totalt 12 barn under sin levnad med två olika hustrur. De första 6 
barnen, varav fem levde när den hans första hustrun Sara Greta avled, de 
blev moderslösa tidigt. De följande sex barnen blev istället faderslösa tidigt 
då Johannes avled.   

Sofia Mathilda Broman levde som änka i ytterligare 33 år. Hon bodde kvar i 
Skälstorp fram till sin död år 1894. År 1863 anges hon som fattig i 
Husförhörslängden och 1871 lever hon ”till hus” som fattighjon samtidigt 
som sonen Johannes står som svagsinnad och även med orden ej 
arbetsför angivet, men som senare har strukits över igen. Sofia avlider i 
Skälstorp den 20 december 1894. Hon är är då 72 år 7 månader och 1 
dag gammal och dödsorsaken anges till hög Ålderdom. Hon begravs på 
annandag Jul, den 26 december 1894.  
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  Johannes Larsson & Sofia Mathilda Bromans barn: 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Sofia Mathilda Bromans anor: 
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Sofia Mathildas Mf Samuel Tjäder, socken skomakare 
i Åtvidaberg, se nästa sida.



Sofia Mathilda Bromans Mf Samuel Tjäder: 

Att vara sockenskomakare innebar att man hade blivit förordnad till 
sitt arbete eller uppdrag. Förordnandet kunde ha skett i form av ett 
beslut i en tingsrätt eller som i det här fallet av sockenstämman i 
Åtvids socken. Samuel Tjäder  antogs som sockenskomakare för 
”hela församlingen” på sockenstämman den 18 maj 1781.  

Samuel Tjäder  föddes i Kättilstad den 19 december 1754 (Kättilstad CI:3 
(1750-1790) Bild 129 / sid 249), hans födelsenotis är lite svår att tyda så i 
vissa släktutredningar kallas fadern för Simon Persson och i andra för Sven 
Person. Modern heter Anna Jonsdotter. Det saknas husförhörslängder i 
Kättilstad för den här tiden varför hans första år blir lite svåra att forska på. 

Den 7 november 1779 (Åtvid CI:3 (1745-1791) Bild 56 / sid 217) gifter sig 
skomakare Samuel Tjäder med Maria Larsdotter född den 30 september 
1757 i Närstad, Åtvid (E). Den första  husförhörslängden som  jag finner 
Samuel Tjäder och Maria Larsdotter i så bor de i torpet Tjäderslund, 
Åtvidsnäs, Åtvid (E) mellan åren 1793 och 1800, (Åtvid AI:3 (1793-1800) 
Bild 19 / sid 23). Han står där angiven som sockenskomakare tillsammans 
med hustrun och sju barn. 

I följande tre husförhörslängder finns familjen i Tjädersdal  
1801-1806, Åtvid AI:4 (1801-1806) Bild 13 / sid 13, 1806-1811, Åtvid AI:5 
(1806-1811) Bild 187 / sid 357, 1811-1816, Åtvid AI:7 (1811-1816) Bild 13 
/ sid 13. 

Makarna får följande 8 barn tillsammans: 

Petter Tjäder, f.1780.08.18 i Närstad, Åtvid (E)   d.1857.03.09 i Önhult, 
Åtvid (E) 

Anna Tjäder, f.1784.06.11 i Åtvid (E)  d.184311.16 i Falla, Åtvid (E) 

Lars Tjäder, f.1786.06.16 i Åtvid (E)  d.1837.04.10 i Opphem, Ukna (H) 

Ingrid Tjäder, f.1793.08.24 Dalslund, Alserum, Åtvid (E)  d.1858.09.09 
Åtvidabergs Lantbruk, Åtvid (E), min mm. fm. mm. 
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Samuel Tjäder, f.1796.10.12  i Tjädersdal, Åtvid (E) 

Sven Tjäder, f.1800.07.18 i Tjädersdal, Åtvid (E)  d.1841.11.15 i  i Tjäders-
dal, Åtvid (E) 

Johannes Tjäder, f.1804.09.30 i Tjädersdal, Åtvid (E) 

Samuel Tjäder avlider 61 år gammal till följd av en olycka den 9 mars 1816. 

Utdrag från bouppteckningen: 

Åhr 1816 Den 18:de Mars blef uppå Begäran af under Tecknande för Rätta 
Laga Bouppteckning Efter Torparen Samuel Tjäder uti Tjäders Dahl på 
Åtvidsnäs ägor och Åtvids Socken som med döden avled den 9:de i 
Samma månad och lämnat Efter sig sin kjära Hustru nuvarande Enkan 
Maria LarsDotter Samt 7 Barn 5 Söner Och 2 Döttrar Älsta Son Petrus 36 
åhr Lars 30 åhr Samuel 20 åhr   Sven 16 åhr Johannes 12 åhr Älsta 
Dottern Anna 32 åhr gift med Sochne mannen Jonas Pettersson i Falla 
Dottern Inga 23 åhr på Begäran av Enckan och de myndige Barnen Blev 
Sochne mannen Jonas Pettersson i Falla kallad vid när svarande 
Bouppteckning till att Bevaka De omyndigas Rätt, Enckan förmantes af 
under Tecknande att Redligt uppgifva qvarlåtenskapen    Så dan som den 
vid Dödstimman Befans och xxx företogs och upptecknades i den ordning 
Som följger. 

Bland boets tillgångar fanns bl.a följande saker som berättar lite om hur de 
också levde sina liv och klarade sitt livsuppehälle: 

Braxennät och Läggnät som visar att de fiskade. 

Harv och Hövagn samt diverse andra jordbruksredskap som visar att de 
odlade marken. 

1 oxe, 2 Kor, 2 Qvigor, 1 Kalv 2 Baggar och 1 Gris 

Som arfvingarna har Befallit Sig Enckan att ingen Delning skulle företagas 
förr än Auctjion Blifver hållen Som skall skje nästa Höst 
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att allting med vett och vilja är uppgifvet och ingenting undanholt Som jag 
med Lifvlig Ed kan Betyga 

Maria Larsdotter                                                                                       
       M.L.D 

föregående Bouppteckning förklarar vi till alla Delar nöjda 

Petrus Hedlund, Lars Tjäder, Samuel Tjäder, Jonas Pettersson i Falla Å de 
omyndigas vägnar, Jonas Abrahamsson i Falla. 

Bouppteckningsmän 

Jonas Ahlberg, Wärderingsman 

Anders Pährsson, nämndeman 

Livet går vidare för resterande del av familjen Tjäder i torpet 
Tjädersdal: 

Tjädersdal 1816 – 1820, (Hfl Åtvid AI:8 (1816-1820) Bild 16 / sid 17).  

Efter faderns Samuel Tjäders död så övertar sonen Samuel Tjäder d.y. 
ansvaret som torpare på Tjädersdal fram till 1820, han flyttar då till 
Wrånghult. Min egen ana Ingrid Tjäder gifter sig den 18 oktober 1818 med 
Fattighus-drängen Johan Peter Broman och de flyttar samma år till 
Åtvidabergs Klädesfabrik där Jonas Peter arbetar som klädvävar-dräng. 

Tjädersdal 1821 – 1826, (Hfl Åtvid AI:10 (1821-1826) Bild 18 / sid 11) 

Från och med år 1820 övertar sonen Sven Tjäder ansvaret för torpet 
Tjädersdal. Sven gifter sig den 6 oktober 1822 med Maja Lisa 
Alexandersdotter från Västervik. Redan efter drygt 2,5 månad den 22 
november 1822 föds deras första barn, dotter Maria Augusta Matilda. Två 
år senare den 10 november 1824 föds deras son Sven August. Någon 
gång efter år 1820 återvänder Samuel Tjäder till Tjädersdal för att år 1825 
packa kofferten igen och flytta till Stockholm. Året innan Samuel flyttar så 
avlider hans mor Maria Larsdotter av feber den 18 november 1824. 
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Tjädersdal 1826 – 1831, (Hfl Åtvid AI:12 (1826-1831) Bild 20 / sid 12) 

Sven och Maja Lisa får två barn till Emelie Charlotta född 17 januari 1827 
och Sophia Constantia född den 27 juni 1829. Dottern Emelie Charlotta 
avlider av frossa den 20 april   år 1830, endast 3 år 4 månader och 19 
dagar gammal. 

Tjädersdal 1841 – 1846, (Hfl Åtvid AI:18 (1841-1846) Bild 20 / sid 12) 

Den 15 november 1841 avlider Samuel Tjäder .d.y. i torpet 
Tjädersdal. Hans hustru Maja Lisa Alexandersdotter flyttar två år senare år 
1843 till Mormorsgruvan och hon får med sig sin yngsta dotter Sophia 
Constantia dit. Dottern Maria Augusta Mathilda flyttar samma år till 
Västervik. Även sonen Sven August flyttar år 1843 till Gladhammar. 

Mormorsgruvan 1841 -1846, (Åtvid AI:19 (1841-1846) Bild 423 / sid 412) 

Anledningen till att Maja Lisa flyttar till Mormorsgruvan visar sig i den här 
husförhörslängden. Hon har den den november 1843 gift om sig med 
Gruvarbetaren Carl Johan Renhorn vars hustru avlidit året innan. 

Familjen Tjäder bodde i torpet Tjädersdal i 60 år, från 1793 till 1843. 

Efterföljande torpare i Tjäderslund: 

1843 – 1848 Jonas Roxström, f, 1801.05.09 i Lofta (H) 

1848 – 1852 Jonas Wilhelm Jonsson, f.1820 i Dalhem (H) 

1852 – 1872 Hans Persson, f.1793.01.30 i Dalhem (H) 

1873 – 1898 Otto Malcum Carlsson Skoglund, f.1844.03.02 i Skeda (E) 

1897 – 1903 Gustaf Bengtsson Närstedt, f.1848.08.07 i Kättilstad (E) 

1902 – 1907 Skomakare Karl Albert Karlqvist, f.1882.02.19 i Odensvi (H) 

1907 – 1932 Snickeriarb. Gustaf Emil Lejonqvist, f.1871.05.23 Ukna (H) 

Efter 1932 går det f.n inte längre att följa torpet och dess inneboende 
eftersom de församlingsböckerna som är filmade slutar här. Men Gustav 
Emil Lejonqvist flyttar i vart fall ifrån torpet Tjädersdal år 1932 
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4:13 Jonas Petter Ferm                  
Född: 1832,07.29 Björkekullen 
Svaltorp, Gärdserum (E) 

Gift: 1856.09.28 Hannäs (E) 

Död: 1921.09.06 Tholen Yxnerum (E) 

4:14 Carolina Gillström                    
Född: 1834.07.29 Giltebo Hannäs (E) 

Död: 1910.05.03 Tholen Yxnerum (E) 

Jonas Petter Ferm föddes den 29 juli 1832 i soldattorpet Björkekullen 
under Svaltorp i Gärdserum (E). När han var 20 år gammal 1852 arbetade 
han som dräng i Hällingsfall i Hannäs. Det var också där han träffade sin 
blivande hustru Carolina Gillström. De gifte sig den 28 september 1856 i 
Hannäs socken. Carolina Gillström var då redan gravid med deras första 
barn Emili Charlotta som föddes den 31 januari 1857. Carolina Gillström  
föddes den 29 juli 1834. Hon arbetade som piga i Hällingsfall när hon gifte 
sig med Jonas Petter Ferm.  Jonas Petter och Carolina flyta 1857 till 
Rumhult i Hannäs och två år senare till Rössletorp i Hannäs. Därifrån vidare 
år 1862 till Fridhem i Hannäs. Från och med år 1878 bor de i Tholen i 
Yxnerum fram till år 1895 då de flyttar till Weimar i Yxnerum. De får sex 
barn tillsammans, ett av barnen avlider samma dag som hans föds, Sven 
Peter född och död den 15 juli 1858. Carlolina Gillström avlider i Tholen 
den 3 maj 1910 i en ålder av 75 år, dödsorsaken anges som 
Ålderdomsavtyning. Jonas Petter Ferm lever sedan som änkling i 11 år och 
avlider i Tholen, Yxnerum den 6 september 1921 i en ålder av 89 år. Hans 
dödsorsak noteras i dödboken enligt följande; Ålderdomsavtyning enligt 
pastorn.   
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Jonas Peter Ferm & Carolina Gillströms barn: 
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Jonas Peter Ferms anor: 
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Engelbrekt Persson var en 6 fot lång 
Knekt som mönstrade in den 23 oktober 
1829 vid Kalmar regemente på Överste 
Liutantens Compani. Han fick som knekt 
bosätta sig i Knekttorpet Björkekullen i 
Svaltorp. Som knektnamn tilldelades han 
efternamnet Ferm. Han ersatte Mats 
Nilsson som hade fått avsked den 26 
juni 1826 på grund av ett “Brått i ena 
foten”. Engelbrekt var då 25 år och ogift. 
Vid Generalmönstringen 1833 är han 29 
år och gift och tillhör fortfarande Överste 
Liutantens Compagnie. Vid mönst-
ringarna 1837, 1840, 1843, 1846  heter 
hans kompani Sewedes Compagnie och 
kompanichefen heter Kapten Carl 
Wilhelm Weidenhjelm. Vid general-
mönstringen 1849 heter istället 
Kompanichefen Kapten Carl Otto 
Meurling. Vid Generalmönstringen 1852 
är Engelbreckt Ferm sjuk och befinner 
sig på roten enligt ett sjukintyg från 
Ryttmästaren Sven Larsson i Svaltorp. 
Vid samma mönstring noteras att Kapten 
Carl Otto Meurling blivit utnämnd till 
major vid regementet den 22 april 1851 
och därför blivit ersatt av Kapten Adolph 
Wilhelm von Schantz. Slutligen vid 
Generalmönstringen 1856 så står 
Engelbrekt Ferm även då som sjuk vid 
roten enligt intyg och begär och får då 
avsked med underhåll på “Expektans, 
Tjänst utmärkt Wäl”. Han är då 52 år 
gammal och har tjänstgjort som knekt i 
Svaltorp Rote under 29 2/3 år. Han får  i 
samband med detta flytta ifrån 
Björkekullen i Svaltorp när knekten 
Anders Fredrik Björn tar hans plats i 
Svaltorps Rote. Han flyttar då till torpet 
Högsäter under Svaltorp och står där 
angiven som Gratialist och avskedad 
soldat. I Husförhörslängden 1866 står 
han angiven som Pensionär med 24 Rd 
af Krigsmanskassan + 6 Rd från 
Regementets Kassa, Utfattig. Den 25 
januari 1867 avlider Engelbrecht Ferm i 
Högsäter 62 år gammal av 
lunginflammation. 



Carolina Gillströms anor: 
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4:15 Petter Waerner Lagerwall Rahm                   
Född: 1818.07.28 Hagstugan Kyrkby ägor Värna (E) 

Gift: 1837.12.26 Bersbo Värna (E) 

Död: 1904.03.28 Bysjötorp Vegalla Yxnerum (E) 

4:16 Helena Christina Jonsdotter 
Engström                 
Född: 1815.04.24 Bersbo Värna (E) 

Död: 1880.04.10 Yxnerum (E) 

Livgrenadjären Petter Rahm och hans hustru Lena Stina Engström 

Petter föddes 28 juli 1818 i backstugan Hagtorpet i Värna socken (E) Hans 
far var den afskedade ryttaren Petter Hans Waerner (1747 – 1820) och 
modern var Anna Lisa Nilsdotter (1781 – 1847). Hans far var 71 år gammal 
och modern var 37 år gammal när Petter föddes. För Petters far var detta 
hans tredje äktenskap vilket också är en förklaring till den stora 
åldersskillnaden mellan föräldrarna. Petter fick heller aldrig chansen att lära 
känna sin far eftersom han var drygt 2 år när fadern avled i ”bröstfeber”. 
Fadern hade tillhört Andra Livgrenadjär regementet där han hade blivit 
antagen 1772 och sedan avskedad 1803. Petters far hade som militär 
ryttare ridit på en svart vallack. 

Petter börjar att arbeta redan vid 15 års ålder (1833) som stalldräng i 
Värna. Ett antal år före det att han började att arbeta så hade han 
tillsammans med sin mor änkan Anna Lisa fått bo och växa upp i fattig-
stugan i Värna och Petters mor anges där som ett ”Fattighjon”. 

Lena Stina Engström föddes den 24 april 1815 i Bersbo i Värna socken 
(E). I födelseboken står hon angiven med namnen Helena Christina men i 
kommande kyrkoböcker anges hon istället som Lena Stina. Hennes far var 
gruvarbetaren vid Bersbo gruvor Jonas Nilsson Engström (1791 – 1869) 
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och hennes mor var Maria Helena Månsdotter (1782 – 1815). Precis som 
för hennes blivande make Petter så fick även Lena Stina växa upp med 
endast en av sina föräldrar i livet. Detta eftersom Lena Stinas mor avlider 
den 3 maj 1815 till följd av barnsbörd, alltså 9 dagar efter förlossningen. 
Petter och Lena Stina träffas i Värna och de gifter sig på annandag jul, den 
26 december 1837 i Bersbo. De flyttar då också till Berbo och Petter 
börjar att arbeta i lantbruket. I samband med vigsen så antar de också sitt 
nya efternamn Lagerwall. 

När Petter fyllt 24 år (1842) så blir han antagen han som knekt vid Första 
Livgrenadjär regementet på Livkompaniet. Han blir då också tilldelad sitt 
andra nya efternamn Rahm, ett efternamn som han fick tilldelat sig 
eftersom den tidigare knekten Rahm då hade slutat. Många av våra korta 
efternamn i Sverige är just så kallade ”Knekt-namn”. Exempel på andra så 
kallade knekt-namn kan var t.ex. Sund och Holm eller andra liknande korta 
efternamn. När Petter blir antagen så är han exakt 6 fot lång. Paret flyttar 
nu till Knekttorp nr 40 Uddeholm i Borkhult. 

Efter tretton år som knekt begär Petter 1855 avsked för sjukdom ådragen i 
tjänsten. Petter har då blivit döv enligt läkares intyg. Han anhåller också om 
underhåll och får det beviljat med 48 kr årligen fram till sin död. Samma år 
den 15 december föds också deras sista barn Johanna Charlotta Rahm 
(1855 – 1935) som även är min ana, mm mm. 

Husförhörslängd Yxnerum AI:7 sid 24  

Petter och Lena Stina får totalt sex barn tillsammans och alla föds i rätt tid 
inom äktenskapet.  

Men prästen har ändå vissa 
synpunkter på barnens upp-
växt  och i en notering i husför-
hörslängden (se bild) kan man 
läsa följande: ”dessa föräldrar 
böra tillhållas att lära sina barn 
bättre att läsa, ty de är 
oförsvarligt slarfvig”.  
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Deras näst äldsta barn, sonen Carl Johan Theodor (1843 – 1902) som var 
dövstum blev också kallad för ”svagsint idiot”, han förflyttades till dårhuset i 
Vadstena där han sedan fick leva fram till sin död. 

När man hade fått avsked och underhåll som utgick från Arméns 
Pensionskassa så kallas man sedan för Gratialist istället för Knekt. De fick 
då också flytta ifrån knekttorpet Uddeholm och flyttade nu istället och blev 
Topare på Mittelstein under Borkhult. Men att vara egen torpare 
tillsammans med det underhåll de fick så räckte det inte till för att försörja 
familj och barn.   Petter och Lena Stina börjar då också att göra 
dagsverken på Borkhults Fideikommiss. 

”Exempel på utfört arbete på Borkhults fidiekomiss 1858 av torparen på 
Mittelstein Peter Ram. 220 Mandagsverken 123,88 Rrd50 1/0 
Quinnsdagverken 16,00 Rdr 45 Läster kol 67,502 Famnar kastved 3,001 
Lv näver 0,50 Skuld till 1859 167,94 Avräkningen belöper sig till 
378,821864”.  

År 1878 så tar sonen Adolf August Rahm (1852 – 1830) över torpet 
Mittelstein och Petter och Lena Stina flyttar då istället till torpet Bysjötorp.  

Här börjar nu Petter att försörja sig och sin familj som Tunnbindare och 
Korgmakare. Han binder Sprittunnor som han sedan levererar till 
Rehnbergs Spritfabrik i Söderköping. En av dessa Sprittunnor finns 
bevarad i släkten, men i en annan gren än den som jag själv 
tillhör.Däremot så är jag själv ägare till en korg som är tillverkad av 
Petter Rahm. 
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 Den 10 april 1880 så dör Lena Stina av bröstlidande och samma år flyttar 
yngsta barnet, min mormors mormor Johanna Rahm (1855 – 1934) 
hemifrån. Johanna gifter sig sedan den 21 augusti 1881 med Karl Milton 
Ferm (1859 – 1929). Men redan den 6 november samma år så föds sedan 
min mormors mor Elin Ferm till världen. Hon blir då så kallat ”oäkta barn” 
trots att föräldrarna var gifta vid födseln, detta eftersom hon så tydligt var 
avlad före äktenskapet. Detta gör också att hon istället för att växa upp 
hos sin föräldrar får växa upp hos sin morfar änklingen Petter Rahm i 
Bysjötorp. Arrangemang liknande detta var vanliga förr och många som 
kallade för oäkta barn råkade ut för samma öde, att få växa upp hos andra 
släktingar istället för hos sina föräldrar. 

Från 1894 tjänstgör Petter Rahm som kyrkvaktmästare fram till sin död 
den 28 mars 1904. Han var då 86 år gammal och dog av bröstlidande. 
Torpet Bysjötorp (även Larstorp). 

Petter Rahm var den sista som bodde i torpet Bysjötorp och som således 
lämnades åt sitt eget öde år 1904 när Petter hade gått bort. 

Idag är det lite svårt att 
hitta platsen där torpet 
tidigare låg. Men när 
jag var där i början på 
1980-talet så syntes 
på öppen ängsmark 
torpgrunden samt ett 
äppleträd och en krus-
bärsbuske.  
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Jag kunde också konstatera att utsikten från platsen där torpet hade 
legat ner mot sjön Bysjön var en mycket vacker vy  Idag är den öppna 
marken helt igenväxt och man ser inte längre något alls av sjön. Det 
finns en Torpinventerings skylt på platsen där torpet tidigare fanns. 
För att hitta  skylten måste man gå in ett litet stycke från den lilla 
vägen som går mellan torpen Gota och Madrid.  

De båda sist nämnda torpen finns fortfarande kvar och fungerar som 
sommarstugor. Madrid har tidigare varit skogsvaktmästarens bostad. 
 

                             Bysjötorp - Larstorp  

                                   (Bytorp enligt kartan) 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Petter Rahm och Helena Engströms barn:  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Döpt Matilda Maria, från år 1884 
kallas hon för Kristina Maria i Hfl. 
 Det här kan vara den person som 
Elin kallade för ”Moster Kristin”. 

Kristina Maria och Gustava 
”Moster Stava” var båda ogifta 

och fick inga egna barn. De avled 
båda två samma år på 

Ålderdomshemmet i Yxnerum 



Petter Rahm anor: 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Petter Hans Waerner blev antagen som knekt 1772 och avskedas 1803- 06-18 från 
Andra Livgrenadjär regementet. Rote Wärnäs i Värna. Han var 177cm, född i Björsäter. 
Ingen grad är angiven. Enligt Generalmönster-rullan 1778 så rider han en 10-årig svart 
vallack. Han får avsked pga. ålderdom, rekommenderas till underhåll. Fick bra betyg. 



Helena Engströms anor: 
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Helena Engströms far:  
Jonas Engström - en riktig gruvarbetare. 

Våren den 19 april 1791 föddes Jonas Engström uti Malmviks-
gruvan i Åtvidaberg. Hans far var gruvarbetaren Nils Engström född 
1747 i Kronoberg, och modern var Stina Johansdotter född 1758 i 
Alseda.  

Jonas var det förstfödda barnet i en barnkull som skulle 
omfatta 6 personer. Två år senare 1793 får Jonas en 
syster vid namn Anna Stina, samma år som familjen 
flyttar till Värna. 1797 arbetar Nils Engström som 
konstvaktare i Bersbo gruva, vilket var ett ansvarsfyllt 
arbete då han ansvarade för pumpanläggningen som 

pumpade ut vattnet från gruvorna. En son vid namn Johannes föds, som vid 12 års ålder 
omkommer av en olycka. 1799 föds ytterligare en son vid namn Petter och 1802 föds Anders 
Magnus. Anders Magnus dog vid två års ålder av koppor. 1808 är Jonas 17 år gammal och får 
följa med sin far Nils till Skåne för att arbeta i en gruva. Runt 1811 flyttar familjen Engström till 
Värna gruva n:o 42. Jonas syster Anna Stina som redan tidigare flyttat till Värna och gift sig 
med lifgrenadjären Fredric Lätt flyttar även hon till Gruva n:o 42. 1814 gifter sig Jonas med 
Magdalena Månsdotter född 1780 i Svinstad, och ett år senare får dom en dotter som döps till 
Helena Christina. Förlossningen var svår och Magdalena avlider efter 9 dagar av barnsbörd. 
Pigan i huset, Anna Stina Erlandsdotter Landberg tog över rollen som mamma till Helena 
Christina. Ett halvår senare gifter Jonas om sig med sin piga. Anna Stinas föräldrar som även 
dom är en gruvfamilj kom att bli fosterföräldrar åt lilla Helena Christina.1816 får paret sitt första 
barn, en son som kom att bli lifgrenadjären Carl Johan Thor bosatt i soldattorpet Värnamo i 
Värna. Carl emigrerar senare till Nordamerika med sin familj.1818 arbetar Jonas som 
gruvstigare, en person som har ett övergripande ansvar för brytningen av gruvfältet. Familjen får 
sonen Nils Gustav som endast blir 3 månader innan han dör av slag.1819 är det dags för 
ytterligare en son, han fick namnet Peter Gustav och även han kom att bli gruvarbetare. Han 
avled vid 42 års ålder i Malmviksgruvan till följd av ett bergsskott. Mellan åren 1820 - 1826 är 
familjen bosatt i Ukna för att sedan återkomma till Bersbo. Familjen hinner under den tiden få 
två döttrar, Carolina och Anna Sofia.1825 dör Jonas far Nils Engström av wattensot. 1830 föds 
dottern Gustava Christina.1834 föds sonen Jonas Fredric, han blir 8 år innan han dör av 
rödsot. Jonas arbetar nu som Qvartersman. Sommaren 1850 avlider hustrun Anna Stina av 
slag (stroke). Det tar dock bara två år innan Jonas hittar sin tredje hustru, Inga Christina 
Fagerberg, även hon från en gruvfamilj. År 1853 när Jonas är 59 år och Inga Christina 28 år, får 
paret en dotter som döps till Maja Christina. Hon blir bara endast 3 år innan hon avlider av 
scharlakansfeber. 1857 föds sonen Adolf Fredric och 1860 föds sonen Lars Johan. Lars Johan 
kom att arbeta några år som handelsbokhållare, innan han emigrerade till Nordamerika med sin 
hustru och sin två månaders gamla dotter. Jonas sista barn, Frans Victor, föds 1866. Jonas 
själv är då 75 år gammal och tre år senare avlider Jonas av frossfeber och slag. Under sitt 
gruvliga 75 åriga liv fick han 12 barn i tre äktenskap  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4:1 Salomon Nilssons antavla:  
Källperson 

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

1 Salomon Nilsson. Född den 3 mar 1796 i Komramåla, Södra Vi (H).1  i 1816 - 1820   Ählö 
No 2, Södra Vi (H).2  i 1825  Dabbetorp, Södra Vi (H).3  i 1826 - 1832  Ählö No 2, Södra Vi 
(H).4  i 1832 - 1835  Ählö No 2, Södra Vi (H).5  i 1835 - 1838   Ählö No 3, Södra Vi (H).6  i 
1838 -  1842  Soldattorp  No 42  Fogelberget,  Komramåla,  Södra  Vi  (H).7   i  1842 -1844  
Lötaborg Under Vi, Södra Vi (H).8  i 1844 - 1850  Lötaborg Under Vi, Södra Vi (H).9  i 1850 - 
1856   Lötaborg Under Vi, Södra Vi (H).10  i 1857 - 1861  Lötaborg Under Vi, Södra Vi (H).11  
i 1862 - 1866   Lötaborg Under Vi, Södra Vi (H).12 Salomon dog i Lötaborg under Vi, Södra 
Vi (H) den 17 dec 1866, han var då 70 år.13,14 Begravd den 23 dec 1866 i Södra Vi (H).

Backstugan Lötaborg byggdes 1842 av Salomon Nilsson, född 1796 i S Vi. Han kom med 
hustru  Sara  Lisa  Persdotter  och  sonen  Nils  Peter  August  från  Fågelberget  under 
Kållemåla1842. I Lötaborg föddes ytterligare tre barn. Sara Lisa dog i Lötaborg 1852 och 
Salomon  1866.Sonen  August  Salomonsson  bodde  i  Lötaborg  till  1874  då  han  byggde 
fastigheten Norra Vi och flyttade dit med sin familj.

Den 13 okt 1825 när Salomon var 29 år gifte han sig med Sara Lisa Persdotter i Södra Vi 
(H).15

De hade följande barn:
i. Christina Carolina (1826-)

ii. dödfödd (1830-1830)
iii. Sara Sofia (1831-1831)
iv. Nils Peter August (1833-)
v. Sven Johan (1836-1836)

vi. dödfödd (1838-1838)
vii. Adolf* Paul (1841-1931)

viii. Josephina Albertina (1846-)

Föräldrar 
--------------------------------------------------

2 Nils* Nickolaus Salomonsson. Född den 16 sep 1768 i Komramåla, Södra Vi (H).16 Nils* 
Nickolaus dog i Södra Vi (H) den 16 mar 1830, han var då 61 år.17 Begravd den 25 mar 1830.

Dödsnotis 1830-03-16:
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Nämndemannen från Södra Vi by, född 1768 16/9 i Komramåla, gift 1791 med Christina 
Svensdotter som ännu lefver tillika 6 barn 5 Söner och en Dotter. 1 Son Paul född 1810 20/7 
omyndige. Kyrkovärd och belönad med Medaille för odlingsflit. Begr. d 25 dennes.

Den  28  dec  1791  när  Nils*  Nickolaus  var  23  år  gifte  han  sig  med  Christina  (Stina) 
Svensdotter i Södra Vi (H).18

De hade följande barn:
i. Elisabet (Lisa) (1793-)

1 ii. Salomon (1796-1866)
iii. Lisa Catharina (1803-)
iv. Lars Magnus (1807-1842)
v. Paulus (1810-1834)

3 Christina (Stina) Svensdotter. Född den 13 maj 1770 i Skärstad, Södra Vi (H).19 Christina 
(Stina) dog i Södra Vi (H) den 27 sep 1836, hon var då 66 år.20

Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

4  Salomon  Nilsson.  Född  den  6  sep  1741  i  Järneke,  Södra  Vi  (H).21  Salomon  dog  i 
Komramåla, Södra Vi (H) den 11 feb 1790, han var då 48 år.22

Bonde i Kommramåla, ägde 1/4 sk fr Örsåsa ( Berit Sjögren )

Den 25 okt 1767 när Salomon var 26 år gifte han sig med Elisabeth (Lisa) Paulsdotter i 
Södra Vi (H).23

De hade följande barn:
2 i. Nils* Nickolaus (1768-1830)

ii. Paul (1773-1860)
iii. Anders (1778-1848)
iv. Catharina (1780-1859)

5  Elisabeth  (Lisa)  Paulsdotter.  Född  den  27  maj  1739  i  Komramåla,  Södra  Vi  (H).24 
Elisabeth (Lisa) dog i Örsåsa, Södra Vi (H) den 15 apr 1802, hon var då 62 år.25

6 Sven Larsson. Född den 9 mar 1740 i Skärstad, Södra Vi (H).26 Sven dog i Skärstad, Södra 
Vi (H) den 15 apr 1779, han var då 39 år.27

Den 1 nov 1764 när Sven var 24 år gifte han sig med Karin Svensdotter i Södra Vi (H).28

De hade följande barn:
i. Kerstin (1765-1766)

ii. Lars (1767-1834)
3 iii. Christina (Stina) (1770-1836)
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iv. Catharina (1773-1850)

7 Karin Svensdotter. Född den 29 nov 1741 i Slitshult, Södra Vi (H).29

G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

8 Nils Stefansson. Född i 1716 i Loxbo, Södra Vi (H).30 Nils dog i Järneke, Södra Vi (H) den 
9 apr 1751, han var då 35 år.31 Begravd den 1 maj 1751.

Bonde i Järneke

Den 30 sep 1739 när Nils var 23 år gifte han sig med Kerstin Salomonsdotter.32

De hade följande barn:
4 i. Salomon (1741-1790)

ii. Stephan (1747-1813)
iii. Anders (1751-1822)

9 Kerstin Salomonsdotter. Född den 6 apr 1724 i Järneke, Södra Vi (H).33 Kerstin dog i 
Årteflod, Tidersrum (E) den 2 jan 1800, hon var då 75 år.34

Gifte sig blott 15 år gammal och fick sitt första barn när hon var sjutton år. Hann med tre 
giftenoch fick barn i samtliga.

10 Paul* Påvel Hansson Silkelock.  Född den 23 jul 1699 i Komramåla, Södra Vi (H).35 
Begravd den 15 sep 1771 i Komramåla, Södra Vi (H).36 Paul* Påvel dog i Komramåla, Södra 
Vi (H) den 15 sep 1771, han var då 72 år.37

Frälseskogvaktare vid Ålhult i Komramåla

Den  26  sep  1725  när  Paul*  Påvel  var  26  år  gifte  han  sig  med  Rangel*  (Ranghild) 
Månsdotter i Södra Vi (H).38

De hade följande barn:
i. Ragnhild (1724-)

ii. Anders (1728-1790)
iii. Christin (Kerstin) (-1813)
iv. Måns (1732-1817)
v. Knut (1737-1821)

5 vi. Elisabeth (Lisa) (1739-1802)

11 Rangel* (Ranghild) Månsdotter. Född i (1705) i Vagelhem, Södra Vi (H).39 Begravd den 
13 aug 1774 i Komramåla, Södra Vi (H).40 Rangel* (Ranghild) dog i Komramåla, Södra Vi 
(H) den 13 aug 1774, hon var då 69 år.41
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12 Lars Nilsson. Född ca 1704 i Skärstad, Södra Vi (H).42 Lars dog i Skärstad, Södra Vi (H) 
den 31 jan 1742, han var då 38 år.43

Den 29 sep 1734 när Lars var 30 år gifte han sig med Kerstin Larsdotter i Södra Vi (H).44

De hade följande barn:
i. Isak (-1761)

6 ii. Sven (1740-1779)

13 Kerstin Larsdotter. Kerstin dog den 30 maj 1742 i Skärstad, Södra Vi (H).45

14 Sven Olofsson. Född i 1702 i Brånhult, Södra Vi (H).46 Sven dog i Loxbo, Södra Vi (H) 
den 15 jan 1744, han var då 42 år.47

Sven gifte sig med Kerstin Börjesdotter.

De hade ett barn:
7 i. Karin (1741-)

15 Kerstin Börjesdotter. Född i Målen, Södra Vi (H).48

GG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

16 Stefan Olofsson. Född i 1683 i Loxbo, Södra Vi (H).49 Begravd den 31 jan 1748 i Loxbo, 
Södra Vi (H).50 Stefan dog i Loxbo, Södra Vi (H) i 1748, han var då 65 år.51

Bou 1748 17/2: Hustru i 3:e giftet Karin Persd:r, son i 1:a giftet Nils Stephansson i Jerneke, 
söner i mellangiftet Jon i Slishult, dräng Olof S i Låxebo, mågarna Per Persson i Örsåsa o 
Måns Trulsson i Näfsta, jemväl Börje Nilsson i Låxebo vilken åtagit sig förmyndarskapet för 
de omyndiga, sönerna Per o Arfwid, samt döttrarna Annica o Ingierd. Lovades änkan Karin 
Persd:r enskilt åtnjuta alt hwad som ännu är i behåll af det hon infört i boet, o till största 
delen finns uptecknat i inventario af 1745 22/11, utifrån hon all talan på sin afl mans enskilta 
quarlåtenskap, som nu endast bliver uppförd...  Fast  egendom 1/3 sk fr  Låxebo hvaraf afl 
StefanO genom contract  1711 3/7 medelst  40 dr smt tillhandlat  1/6,  som 1719 7/2 blivit 
honom  tilldömd,  o  senare  inlöst  1/6;  1/3  uppsatt  till  200-.  Gift  1:o  i  S  Vi  med  Karin 
Andersdotter.Död 1717 i S Vi (testamentspenning+ arvsskifte)Gift 3:o 1746 11/3 i S Vi med 
Karin Persdotter.Änka från N Fågelhem, S Vi.

? 171 när Stefan var <1 år gifte han sig med Karin Andersdotter.

De hade ett barn:
8 i. Nils (1716-1751)

17 Karin Andersdotter. Begravd den 2 jan 1717 i Loxbo, Södra Vi (H).52
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18 Salomon Andersson Silkelock. Född i 1670.53 Salomon dog i Järneke, Södra Vi (H) den 
8 maj 1757, han var då 87 år.54 Begravd den 8 maj 1757 i Järneke, Södra Vi (H).55

Bonde i Järneke

Salomon gifte sig med Ingrid Månsdotter.

De hade följande barn:
i. Brita

ii. Maria
iii. Elisabet
iv. Anders (1710-1780)

9 v. Kerstin (1724-1800)

19 Ingrid Månsdotter. Född i 1680.56 Begravd den 11 sep 1747 i Järneke, Södra Vi (H).57

20 Hans Andersson. Född i 1660.58 Begravd den 27 sep 1741 i Komramåla, Södra Vi (H).59 
Hans dog i Komramåla, Södra Vi (H) den 27 sep 1741, han var då 81 år.60

Bonde i Komramåla. Frälseskogvaktare på Ålhult, S VI sn1717 1/12 gav HA gåvopenning för 
tvenne  söner.Enl  dombok  1728  hade  Major  Wagelheim stämt  HA för  att  han  skjutit  en 
hjorteko på Marstadsägor År 1731 stämde uppbördman Gustaf Hörling HA för att dennes 
hund bitit ihjäl 16 gäss på N. Flaka gärde

Hans gifte sig med Sigrid Månsdotter.

De hade följande barn:
i. Gustav (1688-1765)

ii. Anders
iii. Per (1693-1769)
iv. Sven (1697-1763)

10 v. Paul* Påvel (1699-1771)
vi. Jöns (1710-1750)

21 Sigrid Månsdotter. Född i (166.) i Örsåsa, Södra Vi (H).61 Begravd den 17 mar 1734 i 
Komramåla, Södra Vi (H).62 Sigrid dog i 1734 i Komramåla, Södra Vi (H).63

22 Måns Knutsson. Född (1682 ?). Måns dog i Vagelhem, Södra Vi (H) den 14 feb 1748, 
han var då 66 år.64

Bonde i Vagelhem , S Vi sn

Måns gifte sig med Kerstin Pålsdotter.

De hade följande barn:
11 i. Rangel* (Ranghild) (1705-1774)

ii. Jöns (1716-)
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iii. Kerstin (1723-)

23 Kerstin Pålsdotter. Född (1684 ?).65

Bosatt i Vagelhem, S VI sn

24 Nils Larsson. Född i Gallebo, Södra Vi (H).66

Från Gallebo, S. Vi

Den 29 maj 1699 gifte sig Nils med Karin Persdotter i Södra Vi (H).67

De hade följande barn:
i. Nils (1702-1769)

12 ii. Lars (ca1704-1742)
iii. Jöns

25 Karin Persdotter.

26 Lars Svensson. Lars dog i 1743 i Skärstad, Södra Vi (H).68

Lars gifte sig med Sara Isaksdotter.

De hade följande barn:
i. Isak (1721-1722)

ii. Segred
13 iii. Kerstin (-1742)

27 Sara Isaksdotter. Sara dog i 1740 i Skärstad, Södra Vi (H).69 Begravd den 1 jan 1740.70

28 Olof Gunnarsson. Olof dog i 1738 i Brånhult, Södra Vi (H).71

Olof gifte sig med Sara Svensdotter.

De hade följande barn:
i. Nils

14 ii. Sven (1702-1744)
iii. Jöns (1703-1800)

29 Sara Svensdotter. Född i 1675.72 Sara dog i Brånhult, Södra Vi (H) i 1760, hon var då 85 
år.73

30 Börje Svensson. Född i 1689 i Målen, Södra Vi (H).74 Börje dog i Målen, Södra Vi (H) 
den 15 feb 1748, han var då 59 år.75

Börje gifte sig med Ingield Nilsdotter.
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De hade följande barn:
i. Börje (1713-1762)

ii. Ingrid (1718-1780)
iii. Karin (1724-1791)
iv. Olof (-1747)

15 v. Kerstin
vi. Nils (-1800)

31 Ingield Nilsdotter. Född i 1696 i Bomåla, Södra Vi (H).76 Ingield dog i Målen, Södra Vi 
(H) i 1775, hon var då 79 år.77 Begravd den 25 jun 1775.

GGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

32 Olof Arvidsson. Född i EST 1658. Olof dog i Loxbo, Södra Vi (H) den 24 jun 1723, han 
var då 65 år.78 Begravd den 24 jun 1723 i Södra Vi (H).79

Olof gifte sig med Ingrid Jonsdotter.

De hade följande barn:
16 i. Stefan (1683-1748)

ii. Kerstin
iii. Ingeborg
iv. Sara (1700-)

33 Ingrid Jonsdotter. Född i 1660 i Gallebo, Södra Vi (H).80 Ingrid dog i Loxbo, Södra Vi 
(H).81 Begravd den 22 jan 1738 i Södra Vi (H).82

Sevede härads dombok *55 Styvson Staffan Olufsson misshandlat Ingrid Jonsdotter

34 Anders Jonsson.

Anders gifte sig med Ingeborg Claesdotter.

De hade följande barn:
17 i. Karin

ii. Lars
iii. Ingrid (-1735)
iv. Anna

35 Ingeborg Claesdotter.

36 Anders Gustavsson Silkelock. Född i 1640 i Fallebo, Kristdala (H).83 Anders dog i N 
Flaka, Södra Vi (H) i 1706, han var då 66 år.84
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Var 1652 1/3 sventjänare hos Gabriel Börjesson i Höckhult, Kristdala sn (Sven Backström, 
Från  flydda  tiders  Kristdala  och  Tunalän  (I),  1982,  s249)  Benämnes  "rävefångare" 
bosatt1667-1671 i  Flaka  Södra  Vi  sn  och  från  1674 i  Komramåla  Södra  Vi  sn,  där  han 
möjligen lever ännu 1676, men troligen dött strax därefter, hans okända hustru är antecknad 
på gården 1676( Anbytarforum, Nättidningen Rötter).Han förekommer inte i mtl e 1676, då 
sonen Hans Andersson avlöser honom. Sevede hd:s dombok 1676 6/10: Anders Wagelhem 
sakfältes  2:a  g.för  stämnings  försittande,  stämd   af  SvenSvensson  i  Kåreda,  Anders 
Gustafsson i Komramåla och Måns Jonsson i  Wagelhem för skällsord till 3 mkr. Levde 1676 
6/10 i Komramåla (db: så omtalas rävefångarens hustru i Komramåla). Göta Hovrätt 1669 4/6 
: Swen Joensson i Västervik besvärade sig gm fullm. Hans i Wännebjörke att AG i Flaka intet 
vill betala honom 15 Dr 21 öre Kpmt som han är skyldig, som han med räkning opwiste. AG 
svarar att köpmannen har satt honom sitt gods dyrt men allt förringa oppfört det han fått igen. 
Köpmannen hade väntat sig betalning i 9 år o därför fann rätten skäligt att AG skulle betala 
( Hans-Åke Karlsson )

Anders gifte sig med Elisabet NN.

De hade följande barn:
20 i. Hans (1660-1741)

ii. Paul
18 iii. Salomon (1670-1757)

iv. Karin

37 Elisabet NN. Elisabet dog i 1706 i Komramåla, Södra Vi (H).85

40 Anders Gustavsson Silkelock. (Samma som ana nummer 36.)

41 Elisabet NN. (Samma som ana nummer 37.)

42 Måns Hansson.

Bonde i Örsåsa ( Hans-Åke Karlsson )

Barn:
i. Per (-1730)

ii. Erik (-1716)
21 iii. Sigrid (166-1734)

44 Knut Månsson. Knut dog i 1725 i Södra Vi (H).86

Barn:
i. Knut (ca1681-1763)

22 ii. Måns (?1682-1748)

48 Lars Jonsson. Född i Gallebo, Södra Vi (H).87

Lars gifte sig med Kerstin Jonsdotter.

Margot Wåhlin Antavla, sida �252



De hade följande barn:
i. Jon (1673-1752)

24 ii. Nils
iii. Ingrid

49 Kerstin Jonsdotter. Kerstin dog i 1703.88

50 Per Stefansson. Per dog i 1725 i Skäfshult, Södra Vi (H).89

Per gifte sig med Ingeborg Jonsdotter.

De hade följande barn:
25 i. Karin

ii. Nils
iii. Maria (-1739)
iv. nn
v. Jöns

51 Ingeborg Jonsdotter.

54 Isak Ersson. Isak dog i 1716 i Ramsefall, Södra Vi (H).90

Isak gifte sig med Sunborg Persdotter.

De hade följande barn:
i. Erik

ii. Jon
iii. Karin (1663-1745)
iv. Marga
v. Anna

27 vi. Sara (-1740)

55 Sunborg Persdotter.

56 Gunnar Larsson. Född ? 168 i Brånhult, Södra Vi (H).91

Barn:
i. Lars

ii. Nils (-1698)
28 iii. Olof (-1738)

iv. Jöns
v. Ingeborg

60 Sven Börjesson. Begravd den 2 okt 1737 i Södra Vi (H).92

Sven gifte sig med Elin Olofsdotter.
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De hade följande barn:
30 i. Börje (1689-1748)

ii. Maria

61 Elin Olofsdotter. Född i 1667.93 Elin dog i Målen, Södra Vi (H) i 1740, hon var då 73 år.
94

62 Nils Svensson. Född i Bomåla, Södra Vi (H). Nils dog i 1737 i Slitshult, Södra Vi (H).95

Nils gifte sig med Anna Persdotter.

De hade följande barn:
31 i. Ingield (1696-1775)

ii. Ingeborg (-1737)
iii. nn

63 Anna Persdotter.  Född i Slitshult, Södra Vi (H).96 Anna dog i 1733 i Södra Vi (H).97 
Begravd den 18 jun 1733.

GGGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

64 Arvid Carlsson. Arvid dog i (ca 1703) i Loxbo, Södra Vi (H).98

Arvid gifte sig med Gertrud Nilsdotter.

De hade följande barn:
i. Carl

ii. Elin
32 iii. Olof (1658-1723)

iv. Lars

65 Gertrud Nilsdotter. Gertrud dog i 1705 i Loxbo, Södra Vi (H).99

66 Jon NN.

Barn:
i. Lars

ii. Erland
33 iii. Ingrid (1660-)

72 Gustav Persson Silkelock. Gustav dog i 1654 i Kristdala (H).100

Ryttare i Fallebo, Kristdala sn. Ej son till Jöns Gustafsson som uppges i ÖGF, utan dotterson 
till densamme. Nämnd som knekt och ryttare i Fallebo nr 2 1616-1618, bodde från 1634 i 
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Fallebonr 1. Han klagade på HT med Tunaläns härad 1640 över att en vådeld förött två stugor 
och en kammare för  honom. Han dog troligen tidigast  1643 och var  i  vart  fall  död före 
1655.03.27 då Anders Jonsson fick fasta på halva Fallebo nr 2 som Gustafs arvingar, bosatta i 
Träthult, samman med flera andra inressenter sålt till Anders. ( Hans-Åke Karlsson )

Gustav gifte sig med Anna Persdotter.

De hade ett barn:
36 i. Anders (1640-1706)

73 Anna Persdotter.

84 Hans NN.

Barn:
42 i. Måns

98 Jon Nilsson.

Barn:
i. Nils

ii. Olof (1680-)
iii. Elin
iv. Ingrid (-1724)

49 v. Kerstin (-1703)
vi. Anna

100 Stefan Gummesson. Stefan dog i Skäfshult, Södra Vi (H).101

Barn:
50 i. Per (-1725)

ii. Ragnel (-1717)
iii. Ingeborg (-1716)
iv. Inga
v. Nils (-1723)

102 Jon NN.

Barn:
i. Sune (1610-1675)

ii. Per (-1675)
51 iii. Ingeborg

108 Erik Nilsson. Erik dog i 1644 i Ramsefall, Södra Vi (H).102

Erik gifte sig med Maria Persdotter.
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De hade följande barn:
i. Brita (1626-)

ii. Per
iii. Nils

54 iv. Isak (-1716)

109 Maria Persdotter.

112 Lars NN. Lars dog ? 165 i Södra Vi (H).103

Ryttare oh Bonde 1613-1649 i Brånhult, S Vi

Lars gifte sig med Gunnel NN.

De hade ett barn:
56 i. Gunnar (?168-)

113 Gunnel NN.

120 Börje Svensson.

Barn:
60 i. Sven

124 Sven Nilsson.

Barn:
62 i. Nils (-1737)

126 Per Månsson.

Per gifte sig med Ingrid Jonsdotter.

De hade följande barn:
i. Elin

63 ii. Anna (-1733)

127 Ingrid Jonsdotter. Född i Södra Vi (H). Ingrid dog i 1724 i Södra Vi (H).104 Begravd 
den 8 mar 1724.105

5G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

128 Carl NN. Carl dog i Södra Vi (H).106

Carl gifte sig med Ragnhild Olofsdotter.
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De hade följande barn:
64 i. Arvid (-1703)

ii. nn

129 Ragnhild Olofsdotter.

144 Per Silkelock. Per dog i 1626 i Bankhult, Kristdala (H).107

Bonde i  Fallebo,  Kristdala  sn  .  Nämnd 1607-1615.  Skriven för  Fallebo nr  1  1607-1615. 
Skallockså ha bott i Systertorp, Kristdala sn ( Hans-Åke Karlsson )

Ryttare omkring 1620 och var gift med dottern till adelsmannen Knut Ericsson i Kvavhult. 
(obekr uppg).

Per  står  skriven  i  Systertorp  åren  1615-1623  (Älvsborgs  lösen,  regementsrullor). 
Genombytesbrev med Carl Jönsson Sabelsköld, utbytte han 1624 Systertorp mot Bankhult, 
där han sedan bodde ett par år. Han kallas salig den 2 dec 1626 då hans "efterleverska" hustru 
Ingeborg Knutsdotter Sabel sålde Bankhult till Erik i Baggetorp för 70 daler.

___________________________________________________________________

Humlenäsboken sidan 156

Per  Silkelock  bosatt  i  Kalmar,  belagd  där  från  1584  åtm-92.  Skeppskapten  1609  enligt 
riksregistraturet. Senare eventuellt bosatt i i Systerstorp och Bankhult, Kristdala

Pers ursprung är problematisk att utreda av flera orsaker. Han har en så lång dokumenterad 
verksamhet att det kan vara fråga om två personer, då säkerligen far och son. Att den PS som 
1609 är dokumenterad som kapten skulle vara samma person som i Älvsborgs lösen och olika 
militära  rullor  står  som  ryttare  på  Systertorp  på  1610  och  20  talet  är  ytterst  tveksamt. 
Eventuellt bördenna PS istället föras till syskonskaran nedan.

Per SilkelockBorgare i Kalmar, belagd där 1584-1609 (SmH 1584:6 f 13, Riksregistraturet 
1609 3/11 vol108 f 392v, RA)Per får 1586 tillsammans med en Byriel Bengtsson rätt  att 
bygga stenhus i staden (Riksregistraturet 1586 4/7 vol 71 f 245v, RA). Stickprov i de lokala 
tullräkenskaperna visar att han förekommer frekvent som exportör av t ex tjära, smör, talg, 
ox- och kohudar, bock- och getskinn, hästar samt trävirke av olika slag; importen bestod av 
olika sorters tyg, salt, bly och krut (se t ex Lokala tullräkenskaper, Kalmar 1590, vol 492:I f 
19, 34v, RA). I inbördeskriget lär han ha stått på kung Sigismunds sida (se de av Olle Elm 
och Bo Persson framtagna beläggen ur Hertigh Carls Slaktarebenck ovan) men verkar efter 
krigsslutet  ha  tagits  till  nåder  av  hertig  Karl  då  han  av  denne  1609  kallas  'vår 
skeppskapten'  (Riksregistraturet  1609  3/11  vol  108  f392v,  RA).  Han  saknas  i  1609  års 
hjonelagslängd, ovisst varför (SmH 1609:3B).Per Silkelocks hustru omtalas så vitt känt aldrig 
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i de samtida källorna, men hon var säkertdotter till knekthövitsmannen Jöns Gustavsson på 
Strömsnäs, Högsby sn. Denne köper nämligen Systertorp omkr 1590 och får fasta på gården 
-92  (Bankeström  1982  s  296,  1997  s269).  Under  1610-talet  nämns  två  personer  med 
efternamnet Silkelock som boende iSystertorp. Båda är ryttare. Gustav Silkelock i Systertorp 
anges 1618 vara dotterson till Jöns Gustavsson och hans hustru Lucia (Bankeström 1997 s 
269).  Ryttaren  Per  Silkelock är  med säkerhet  belagd i  Systertorp  1615 (Älvsborgs  lösen 
1613:3, RA). Per Silkelocks efternamn och koppling till Systertorp gör att även han bör vara 
ättling till Jöns Gustavsson. Den rimligaste tolkningen blir då att han är Gustav Silkelocks 
broder. Kopplingen till Kristdala förstärks av att en dotter - Elisabet, är belagd som gift med 
Bartholdus Nicolai Duraeus i Kristdala (Linköpings domkapitels arkiv, vol. E IV:163 [Målilla 
1631-1750],  dat  1652  26/11,  se  Bo  Perssons  avskrift  ovan,  för  målets  fortsättning  se 
Bankeström 1997 s 268). En anteckning i Kalmarstull räkenskaper år 1590 enligt vilken Jöns 
Gustavsson köpt accisfri öl "till syn dotters Bryllop” är intressant i sammanhanget (Lokala 
tullräkenskaper, Kalmar 1590, vol 492:I f 72v, RA). Via notisen om Gustav Silkelock 1618 
vet vi att Jöns Gustavsson hade åtminstone en dotter. Om det 1590 är fråga om samma dotter 
så skulle vi då ha giftermålsåret för Per Silkelock. EftersomJöns Gustavsson kan ha haft flera 
döttrar så kan vi dock inte vara säkra på det.

Per S:s aktiviteter efter Stångebroslaget kan man till viss del kartlägga. 1599 9/1 står Per 
Sÿlkeloss dreng bland dem som i en obligation svär hertig Karl trohet. Vad detta innebär 
beträffande  PS  själv  är  osäkert.  Antagligen  är  han  utomlands  sedan  föregående  höst.  I 
Sigismunds registratur  finns nämligen ett  brev från mars samma år  enligt  vilket  PS får  i 
uppdrag att för kungens räkning i Lübeck beslagta gods som tillhör hertigens anhängare. Av 
andra  källor  vet  vi  att  PS  troligen  uppehöll  sig  i  Danzig  under  sin  landsflykt.  Vid 
rättegångarna i Linköping nämns han bland de som i detta inbördes krig wikit ur landet: de 
skulle komma tillbaka, inställa sig för oveldige domare och utföra deras sak, så framt de 
ejwille anses för Sveriges fiender. Det kan ju hända att skeppskaptenen i RR 1609 är en annan 
PS även om jag hypotetiskt antar att identitet  föreligger. Återger med moderniserad stavning:       

Vi Karl göre veterligen att vi have uti fullmakt och befattning givit denne vår tjänare och 
ärlig man /.../ att han ska draga till Kalmar och taga med sig hit upp en vår skeppskapten Per 
Silkelock benämnd och ska han strax med samme kapten begiva sig hit upp till oss. Befalle 
för  dens  skull  förnämnde  kapten,  att  han  bliver  denne  vår  en  spännare  strax  hit  till  oss 
följaktlig. En person vars namn inte framkommer i texten ska alltså frakta upp PS till kungen. 
Anledningen går inte att utläsa. Vill man spåna så kanske kungen fått uppgifter om att PS 
återkommit  från sin landsflykt och därför  rannsaka och göra processen kort.  Man kan ju 
påminna om hur PS:s svärfar Jöns Gustavsson enligt Hertig Karls slaktarbänk behandlades 
vid Stångebro: 'honom sköt hertigen själv ihjäl'. PS saknas i 1609 års hjonelagslängd    för 
Kalmar  stad.  Han  nämns  som  avliden  1618  vid  ett  mål  i  Tjusts  häradsrätt  som 
uppmärksammats av Bo Persson. Det krävs dock mer forskning för att avgöra om PS gick ett 
så dramatiskt öde till mötes att han likt svärfadern till sist hamnade i kungens klor. En första 
fråga att lösa är om PS som flyr utomlands efter Stångebro är identisk med skeppskaptenen 
1609. Jag tror det, men jag kan inte presentera säkra bevis. 
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Per gifte sig med Jönsdotter.

De hade följande barn:
i. Cecilia (-1699)

72 ii. Gustav (-1654)
iii. Elisabeth (-1662)

145 Jönsdotter.  dog i (1610-tal).108

196 Nils Larsson.

Barn:
98 i. Jon

200 Gudmund Eriksson.

Barn:
i. nn

ii. Gudmunsson ?
100 iii. Stefan

218 Per Larsson.

Barn:
109 i. Maria

240 Sven Brontesson. Sven dog i 1640 i Målen, Södra Vi (H).109

Sven gifte sig med Pedersdotter Porse.

De hade följande barn:
i. Bröniel

ii. Per
120 iii. Börje

iv. Måns

241 Pedersdotter Porse.

252 Måns Ingolfsson. Måns dog i 1661 i Slitshult, Södra Vi (H).110

Måns gifte sig med NN.

De hade följande barn:
i. Kerstin

ii. Sven (-1703)
126 iii. Per
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253 NN.  dog i 1661 i Slitshult, Södra Vi (H).111

254 Jon Nilsson.

Barn:
127 i. Ingrid (-1724)

6G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

258 Olof NN.

Barn:
i. Lucia

129 ii. Ragnhild                                       

290 Jöns Gustafsson (sparre över pil). Knekthövitsman. Jöns dog den 25 
sep 1598 i slaget vid Stångebro, Linköping (E).112

Citat  från Humlenäsboken skriven av  Birger Einarsson och Roger Axelsson,  ISBN:
91-631-1204-3.

Humlenäsboken sidan 177

Jöns ursprung bevisas av att han några gånger under anges tillhöra adeln i Hanbörds härad 
samt  är  boende  på  Strömsnäs  gård,  Högsby  sn.  Detta  gör  sannolikt  att  han  är  son  till 
frälsemannen  Gustav  Larsson  på  Strömsnäs  vilken  nämns  som  levande  sista  gången 
1575.Johan Axel Almquist anger utan källhänvisning i sitt frälse godsverk att Gustav Larsson 
hade en son Jöns som 1577 var Fänrik men som torde hava dött ung. Källan för denna uppgift 
är troligen landskapshandlingarna för detta år där en uppgift finns att Jöns är fendrich wte, d v 
sute i fält.Att han dött ung är dock felaktigt. Han kan följas i de militära rullorna från mitten  
av1560-talet ända fram till sin död vid Stångebro 1598 och det är ingen tvekan om att det är 
fråga samma person. I  samband med att  Jöns,  i  strid med gällande lag, gifte sig med en 
ofrälsekvinna i socknen förlorade han, eller avsade sig möjligen frivillgt sitt frälse.

Jöns  bodde  även  under  1580-talet  på  Strömsnäs.  Detta  kan  utläsas  av  tiondelängderna 
1584,-85  och  -89  då  han  redivisar  tionde  för  gården.  1586  eller  -87  beseglar  han  sina 
knektarslönelista på Strömsnäs. Från 1590 och fram till sin död bor han med familjen på 
Systertorp,Kristdala sn en skattegård som han får Lagfart på 1592. Därtill inlöste Jöns under 
1590-taletden lilla skattegården i Klo, Högsby sn, vari hans hustru hade arvsrätt. Av en tvist 

Margot Wåhlin Antavla, sida �260



vidHandbörds häradsrätt framgår att hans dotterdotter Elisabet Persdotter i  Kristdala ännu 
1647anser sig ha arvsrätt i gården.

Jöns  militära  karriär  kan  tidigast  beläggas  1565  då  han  står  bland  officerarna  i  Truls 
skräddares  fana  och  följande  år  då  han  nämns  med  fänriks  namn.  Enligt  en  rulla  över 
knektarnas löneutbetalningar i november 1569 hade Jöns då titeln knekthövitsman. Denna 
befattning hade en endast under en kortare tid. Stora delar av 1570-talet hade han tillbringat i 
österled.  Han får  tex 1571 19/10 fullmakt  att  uppbåda knektarna i  Aspelands,  Hanbörds, 
Sevede, Tjust och Tunaläns härader, förse dem var och en med en månads kost och därefter 
tåga mot Västervik där de både skepp och annat gods för fodring bekomma skall' för att där 
efteröver skeppas till  Finland 1576 1/9 svarar kungen på brev från Jöns 'om de knektar i 
Högsby  och  Fliseryds  socknar  som har  rymt  från  Livland  och  där  nu  deres  misshandel 
sakfälte tillpenningar och annat'. De ska enligt kungen omgående inställa sig i Stockholm för 
ny överskeppning: böter frias ej om inte synnerliga skäl föreligger. Först hösten 1584 fick 
Jöns permanent befäl över en fana då hans överordnade Joen Gislesson vandrade vidare i 
karriären och blev fogde på Borgholms slott. Att med bestämdhet säga något om Jöns militära 
bravader låter sig inte göras. Helt klart är dock att den fana han tillhörde tjänstgjort åtskilligt 
på främmande mark. I avkortning anges att de knektar i Joen Gislassons fana som brukade i 
Finland  ska  få  vissa  skattefriheter,  1578  sägs  samma  sak  om  knektar  som  brukats  i 
Livland.Jöns  anges  då  uttryckligen  befinna  sig  i  Finland.  Enligt  kungligt  brev  daterat 
Stockholm 158328/6 skulle  Joen Gislesson uppbära ersättning för  den skada han led vid 
belägringen av Nöteborg.. Rimligtvis är den belägring som åsyftas den som leder fram till 
stormningen  av  detta  nämnda  fäste  i  oktober  1582.  Utifrån  dessa  ströuppgifter  om Joen 
Gislessons fana kan man påstå att Jöns då han 1584 blev knekthövitsman hade åtskilliga års 
erfarenhet av livet i fält.

Jöns fick 1579 275 enligt ett nu förekommande kungligt brev som fänrik i Joen Gislessons 
fana förläning på två gårdar i byn Norra Valåkra, Högsby socken. De tillhörde kungens eget 
arvesgods  och  gavs  på  behaglig  tid,  vilket  innebar  att  de  kunde  dras  in  när  kungen  så 
önskade. Det var inte gårdarna som var själva förläningen, utan skatten som utgick för dessa. 
Det årliga värdet av denna uppgick till 10 pund smör, 12 dagsverken och skyldighet att hålla 
12 hästar med foder. Att förläningen utgick framgår av de avkortningslängder som förvaras i 
landskapshandlingarna på Riksarkivet. Dessa gårdar brukades av kungens landbönder.

I takt med tjänsteåren blev fler och befattningen högre ökades även lönen. Från åtminstone 
1587 har Jöns halva Sevede härads kronotionde. Det är i alla fall denna och 1579 årsförläning 
som han får konfirmation på enligt kung Sigismunds brev 1594 1175.

Att  han  i  de  kommande  inbördesstriderna  hela  tiden  stått  på  kungens  sida  är  tveklöst. 
Oroligheterna  kulminerade  under  sensommar  1598.  Den  4/8  detta  år  tillkännager  kung 
Sigismund att de åtta knekthövitsmän, varav Jöns är en, i Småland och Västergötland som i 
hans  frånvaro  blivit  avsatta  av  hertig  Karl  nu  träder  till  sina  forna  befattningar.  de  ska 
omgående  föra  upp krigsfolket  till  Västergötland  där  Per  Nilsson  till  Sjösås  och  Torsten 
Lindormsson  tar  befälet  över  ryttare  och  knektar  och  för  dem till  Östergötland.  Knappt 
tvåveckor senare skriver Sigismund till  Jöns att  denna på sin väg norrut inte ska gå mot 
Söderköping, som det var tänkt, utan ska dra avsides åt Gryt och Ringarum mot Stegeborg på 
det att man inte ska komma i 'oförvarnat' i klander med hertigens trupper som besatt allmänna 
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vägar.  Kungen råder  honom också att  slå  fälje  med Gustav Brahe,  överste  över  kungens 
krigsfolk på tåget från Kalmar mot Linköping, för att lättare kunna försvara sig.I slutet av 
månaden skriver hertigen starkt argumentativa brev till knektarna i flera av kungens fänikor, 
bl.a. till den som Jöns för befäl över, och försöker få dessa att desertera från sina hövitsmän. 
Av allt att döma får breven inga större resultat. Den 25/9 samma år står slaget vid Stångebro 
utanför Linköping varvid Jöns stupar på kung Sigismunds sida.

Min morfars farfars farfars morfars farfars farmors far:
Jöns Gustafsson, knekthövitsman som stupade vid slaget vid Stångebro 1598.

Jag har tidigare berättat om hur jag från början i min släktforskning försökte att samla på 
många anor och att komma så långt tillbaka i tiden som möjligt. Efter ett tag kom jag istället 
på att det var mycket mer intressant att samla på underlag till intressanta levnadsberättelser. 
Det  är  levnadsberättelserna  som  ger  mig  det  verkliga  och  levande  innehållet  i 
släktforskningen. Av naturliga skäl så är det lättast att samla underlag till berättelser om sina 
närmaste  generationer.  Jag  upptäckte  också  redan  från  början  att  många  släktforskare  är 
mycket generösa med att dela med sig av sin forskning.   Därför vill jag redan nu säga att 
underlaget till den här levnadsberättelsen helt och hållet kommer från underlag som jag fått 
från andra släktforskare, de anges som källor efter denna berättelsen. Det här betraktar jag 
själv mer som lite kul kuriosa i min antavla. Vi pratar nu om anor från medeltiden och som 
genom den svenska adeln sedan går vidare ner till medeltidens allra första början.
Jöns Gustafsson omnämns i källor först från 1569 och 1587 uppbar han lön för sin tjänst med 
32 mark.  Hans far hette Gustav Larsson (Sparre över Pil)  och var bosatt  på Strömsnäs i 
Högsby socken (H). Han var fogde i Östbo och Albo härader. Förutom sätesgården Strömsnäs 
ägde han även gårdar i Hammarby, Kolsrum, Holma, Fågelbo och Ruda. Han nämns som 
levande  sista  gången  1575  och  hans  gods  förvaltas  från  1576  av  barnen  Erik  och 
Britta. Sparre över Pil är en ätt som först nämns på Öland men som senare flyttar till östra 
Småland.

Hans  mor  hette  Sigrid  Andersdotter  av  Hinsekindsätten  från  Stora  Hinsekind  utanför 
Värnamo i Småland. Det som kan vara lite intressant med Hinsekindsätten är att den forsätter 
i  rakt  nedstigande  led  till  Folkungaätten  och  kung  Birger  Jarl  via  Magnus  Minnesköld. 
Därifrån vidare ner till Knut den Helige, kung av Danmark 1080-1086. Jag har förstått att det 
är  en  ganska  stor  andel  svenskar  som  idag  kan  kröna  sin  antavla  med  anor  från  just 
Folkungaätten, t.ex. vår kronprins Daniel Westling. Han har genom DNA analys fastställt att 
han härstammar från kung Birger Jarl. Om jag också skulle göra en DNA analys någon gång i 
framtiden så kanske jag kunde få fastställt att jag har lika mycket kungliga gener som vår 
kronprins. Det handlar i så fall om att vi möjligen kan ha en gemensam ana 28 släktled bakåt 
i  tiden.  Men  som  jag  sagt  tidigare  så  betraktar  jag  detta  mest  som  kuriosa  i  min 
släktforskning. Min ana Jöns Gustafsson tycker jag däremot är lite extra intressant kuriosa 
och här kommer nu en berättelse om honom.
Jöns Gustafsson var gift med Lucia Persdotter och de fick en dotter som enbart är benämnd 
som Jönsdotter. Hon gifte sig i sin tur med en Per Silkelock som dog 1626. Härifrån går mina 
anor vidare framåt i tiden från trakten kring Kristdala till gården Komramåla i Södra Vi och 
därefter vidare till Kisa och till min morfars farfar Adolf Salomonsson som jag berättat om i 
ett tidigare eget inlägg i bloggen. (Det var han som var stenhuggare och som dömdes två 
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gånger för stöld. Han fick fängelsestraff och fick då leva på vatten och bröd en tid samt även 
utföra straffarbete, läs gärna även den berättelsen!)

Jöns Gustafsson levde på 1580 på sin faders gård Strömsnäs i Högsby socken. Han beseglade 
där sina knektars lönelista, hans militära bana tros ha inletts omkring 1565. År 1571 får han 
fullmakt  att  som  Fänrik  uppbåda  knektarna  i  Aspelands,  Hanbörds,  Sevede,  Tjust  och 
Tunaläns härader för att tåga mot Västervik för vidare färd till Finland. Han går då under Joen 
Gislesson fana vilket är en fana som stridit på många olika främmande marker. När Jöns 1584 
får en egen fana och benämns som knekthövitsman så har han troligen redan stor erfarenhet 
från livet i fält. Däremot när han mot gällande lag gifter sig med en ofrälse kvinna så blev han 
antingen av med eller fick avsäga sitt sitt frälse. Från 1590 så bor han på gården Systertorp i 
Kristdala socken.
Det vi också vet om Jöns Gustafsson är att han ledde en fänika på 500 man som slogs på 
kung Sigismunds sida vid Slaget vid Stångebro den 25 september 1598. Kung Sigismund 
blev vald till kung i Sverige 1594 efter sin far Johan den III. Eftersom hans mor Katarina 
Jagelonica kom ifrån Polen så blev Sigismund kung även över Polen. Han vistades mycket i 
Polen och där övergick han också till den katolska läran. Hertig Karl, yngsta sonen till Gustav 
Vasa, gillade inte detta utan strävade efter att Sverige skulle hålla sig till den Lutherska läran 
som hans far hade infört. Hertig Karl som styrde i Sverige under kungens frånvaro lyckades i 
riksdagen i Söderköping 1595 fastställa att Sverige skulle fortsätta att tillhöra den Lutherska 
läran.  Eftersom det  var  oroligt  i  Sverige  så  beslutade  sig  kung  Sigismund  1598  för  att 
återvända till Sverige.

De åtta knekthövitsmännen i Småland och Västergötland som tidigare hade blivit avsatta av 
Hertig Karl blev nu återinsatta av Kung Sigismund. Jöns Gustafsson fick order om att med 
sin fänika tåga mot Söderköping men i ett brev från Sigismund ändrades ordern till att han 
istället  skulle  gå mot Gryt  och Ringarum och vidare över Stegeborg,  detta  för  att  undgå 
Hertig Karls trupper. Han får också rådet att slå följe med överste Gustav Brahe som är på 
väg från Kalmar mot Linköping.Själva slaget vid Stångebro äger rum den 25 september 1598. 
Kungen förfogar över ca  8 000 man i slaget medan Hertig Karl förfogar över 12 000 man. 
Det var omkring 2 200  som stupade i det här slaget.  Det var sista stora slaget i Sverige med i 
huvudsak svenska härar inblandade. I slaget segrar Hertig Karl över Kund Sigismund och 
efteråt äter de en gemensam middag på Linköpings slott. I en skrift som heter ”Hertigh Carls 
Slaktarebenck” sägs att 338 personer avrättades, fängslades eller drevs på landsflykt. 

I samma skrift sägs också följande:

”Jöns Göstaffson Knechhöffdings Man, denne skött Hertig Carl siälf ihiäl”

Några som fängslade efter slaget avrättades sedan två år senare på torget I Linköping i det 
som  kallas  för  Linköpings  blodbad.  Där  slaget  stod  finns  nu  ett  monument  med  en 
metallplatta där det står skrivet

MINNE AF SLAGET VID STÅNGEBROD. 25 SEPT. 1598 
FÄDERNESLANDETS FRIHET OCH EVANGELISK LUTHERSK TRO 
RÄDDADES FÖR SVERIGES FOLK
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Kung Sigismund återvände till Polen där han blev kvar. Hertig Karl blev ny kung i Sverige 
och kallade sig för Karl den XI. Man kan också fundera lite på hur det skulle ha varit  i 
Sverige om Kung Sigismund hade segrat vid Stångebro istället för Hertig Karl, vi hade t.ex 
eventuellt kunnat ha varit ett katolskt land idag.

Jag vill tacka följande personer, och möjligen någon mer, som generöst har delat med sig på 
olika sätt till underlaget till den här berättelsen om min troliga ana Jöns Gustafsson: Karl 
Gustavsson, Söderköping, Bo Person, Linköping, Berit Sjögren, Uppsala

Jöns gifte sig med Lucia Persdotter.

De hade ett barn:
145 i. ICKE NAMNGIVEN (-1610)

291 Lucia Persdotter.

400 Erik.

Barn:
200 i. Gudmund

482 Peder Porse.

Barn:
i. Lars

241 ii. Pedersdotter

504 Ingolf Persson.

Barn:
252 i. Måns (-1661)

7G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

580 Gustav Larsson (sparre över pil).  Gustav dog (1575?) i Strömsnäs, 
Högsby (H).113

Bosatt på Strömsnäs, Högsby sn. belagd 1529-75. Räkenskaper från hans tid 
som fogde iÖstbo och allbo härader är bevarade för 1530 29/9 - 1531 15/2. I 
Högsby ägde Gutsv förutomStrömsnäs, som var hans sätesgård, även gårdar 
i Hammrby, Kolsrum, Holma, Fågelbo ochRuda. Han nämns som levande 
sista gången 1575 och hans gods förvaltas året därefter avbarnen Erik och 
Brita
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Källa Humlenäsboken, s 179

Gustav gifte sig med Sigrid Andersdotter (Hinsekindsätten).

De hade ett barn:
290 i. Jöns (-1598)

581 Sigrid Andersdotter (Hinsekindsätten).

8G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

1160 Lars Olsson (sparre över pil).                                                 

Lasse Olsson i  Strömsnäs säljer  1511 till  herr  Peder Turesson (Bielke) på 
Kråkerum en gårdHolmen i Högsby sn för 20 svenska mark. Enligt en notis i 
Nils Bossons (Grip) efterlämnadejordebok hade han även sätesgård i Bårby, 
Mörbylånga sn.

Källa: Humlenäsboken s 179
Ätt  som först  framträder  på Öland,  men syntes därefter  ha överflyttat  till  östra  Småland. 
Ättlingar till  Lasse Ohlsson har omotiverat  på sina håll  fått  beteckningen "slang".  Sköld: 
Sparre  korsad  av  pil.,  frälseman,  häradshövding i  Aspelands  härad,  bosatt  på  Strömsnäs, 
Högsby  sn.  LasseOlsson  i  Strömsnäs  säljer  1511  till  herr  Peder  Trulsson  (  Bielke  )  på 
Kråkerum en gård Holmen iHögsby sn för 20 svenska mark. Enligt en notis i Nils Bossons 
(  Grip  )  efterlämnade  jordbok  hade  han  även  sätesgård  i  Bårby,  Mörbylånga 
sn.Häradshövdingar: Erengisle ( Båt ) 1358 som har Bonde Eriksson som ersättare, Peder 
Djäkn  (  1412  -  22  )  underhäradshövding  på  Johan  Peterssons  vägnar,  Magnus  Drake 
1448-58meddelar  riksföreståndaren  Hemming  Gadh  att  han  överlämnar  häradsboken  till 
Lasse Olsson (Sparre korsad pil ) eftersom det inte var någon som hade boken och var på 
plats  för  att  styrka  lag  och  rätt  när  behov  gjordes  på  ting  och  stämma.  Han  ber  nu  att 
riksföreståndaren måtte geLasse öppet brev på häradsrätten i Aspelands härad. Omkring 1510 
upptas i Nils Bossons (Grip ) jordebok en gård som räntar 12 örtugar och som Sven Avoge 
sitter på ; gården har Nils köpt av Lasse Olsson ( Sparre korsad pil ) i Bårby på Öland, men 
enligt en tilläggs notis har Lasse bytt tillbaka den jämnt en gård i Fågelbo, Högsby sn, mot en 
jord i Bårby ty Fågelbo ingick i hans hustrus morgongåva.

Lars gifte sig med Birgitta Nilsdotter (Slatte).

De hade ett barn:
580 i. Gustav (-?1575)
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1161 Birgitta Nilsdotter (Slatte).

1525 får Birgitta Nilsdotter ( Slatte ) änka efter Lasse Olsson ( Sparre korsad pil ), Bråhults 
ägor i förläning på behaglig tid och har så fortfarande 1528, 1530 får Klas Kyle Bråhults ägor 
på förläning på behaglig tid.

1162 Anders Andersson (Hinsekindsätten).

Bosatt  på  Stora  hinsekind,  Värnamo sn.  1511 ger  ärkebiskopen Jakob Ulvsson väpnaren 
iLinköpings stift Anders Andersson i Hinsekind rätt att ordna mässa in profanis locis

Anders gifte sig med Birgitta Hendriksdotter (Gyllensparre).

De hade ett barn:
581 i. Sigrid

1163 Birgitta Hendriksdotter (Gyllensparre).

9G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

2320 Olof Abjörnsson (sparre över pil).

Belagd 1459-81

Olof gifte sig med Sigrid Persdotter (sparre över blad).

De hade ett barn:
1160 i. Lars

2321 Sigrid Persdotter (sparre över blad).

2322 Nils Slatte.

Bosatt i Botorp, Ljungby sn. Belagd 1450-77

Nils gifte sig med Margit Nilsdotter (Bagge av Botorp).

De hade ett barn:
1161 i. Birgitta

2323 Margit Nilsdotter (Bagge av Botorp).

2324 Anders Attesson (Hinsekindsätten).                                                
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Bosatt på Stora Hinsekind, Värnamo sn. Belagd 1475

Anders gifte sig med Margit Bengtsdotter (balk).

De hade ett barn:
1162 i. Anders

2325 Margit Bengtsdotter (balk).                    

2326 Henrik Jönsson (Gyllensparre).

Bosatt i Reftele sn. Belagd 1458-76

Den 17 jun 1459 gifte sig Henrik med Ingeborg Jonsdotter (Rossviksätten).114

De hade ett barn:
1163 i. Birgitta

2327 Ingeborg Jonsdotter (Rossviksätten).                                                             

Får 1459 18/6 i morgongåva av sin man 30 marks uppbörd i Hagegården i 
Vä, två gårdar iHylte, en i Bjärnaryd och en i Vimmelstorp, alla i Reftele sn, 
Västbo hd

10G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

4640 Abjörn Olofsson.

Abjörn gifte sig med Ida.

De hade ett barn:
2320 i. Olof

4641 Ida.

4642 Peter Nilsson (sparre över blad).                         

Till Berga, Högsby sn i Handbörds hd i Småland. Var barn 1399, men fullmyndig 18 april 
1412,  då  han,  bosatt  i  Västbo hd i  Småland,  pantsatte  jord  till  farbrodern Tord Jönsson. 
Gjorde  jordabyte  med  vapenfränden  Mikael  Magnusson  1418.  Var  väpnare  1423  och  då 
bosatt på Vrankunge, Skatelövs sn i Kinnevalds hd i Småland Bodde där 1429, men från 1432 
på Berga. Bekräftade 25 mars 1444 sin farbroder Magnus Jönssons gåva till Vadstena kloster. 
Levde ännu 4 december 1463, då han gav Drafö, Ås sn i Västbo hd till Nydala kloster för sin 
lägerstad och sina föräldrars själar. Gift (EÄ 1 s 190ff, Raneke s 800).
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Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

Peter gifte sig med Bengta.

De hade ett barn:
2321 i. Sigrid

4643 Bengta.

4644 Anders Slatte.

Bosatt på Lidhem, Locknevi sn. Belagd 1428-35. Kallas i ett brev från 1428 "Anders Larsson 
nämnder Slatte"

Barn:
2322 i. Nils

4646 Nils Bagge.

Bosatt  i  Botorp,  Ljungby  sn.  Belagd  1436-57.  Nämns  som  Engelbrekts  hövitsman  på 
Brömsehus våren 1436. Är Häradshövding i Södra Möre åtminstonde 1449-55. Blev före sin 
död riddare, troligen vid Kristian I:s kröning 1457, eftersom hans nämns med herretitel i 
Hans  Brask  släktbok  och  hans  änka  tituleras  fru  1466  och  1472  riddare  Hövitsman och 
Häradshövding  i  Möre.  Bosatt  i  Botorp,  Ljungby  sn.  Belagd  1436  -  57.  Näms  som 
Engelbrechts  hövitsman på  Brömsehus  våren 1436.  Är  häradshövding i  Södra  Möre  åtm 
1449-55. Blev före sin död riddare, troligen vid Kristian I kröning, eftersom han nämns med 
herretitel i Hans Brasks släktbok och hans änka tituleras fru. 1466 och 1472. Lågfrälse ätt 
med ursprung i  Möre härad i  östra Småland. Hjälm: fjädrar,  Sköld:  bjälke i  med rundlar 
bestrött fält.

Nils gifte sig med Karin.

De hade ett barn:
2323 i. Margit

4647 Karin.

4648 Atte Trottasson (Hinsekindsätten).

Den 26 jul 1433 gifte sig Atte med Sigrun Gisedotter (sparre över blad) i Värnamo (F).115

De hade ett barn:
2324 i. Anders

4649 Sigrun Gisedotter (sparre över blad).

4650 Bengt Persson (balk).

Margot Wåhlin Antavla, sida �268



Bengt gifte sig med Anna.

De hade ett barn:
2325 i. Margit

4651 Anna.

4652 Jöns Henriksson (Gyllensparre).

Barn:
2326 i. Henrik

4654 Jon Folkesson (Rossviksätten).

Belägrade och intog,  som Erik Pukes underbefälhavare,  Kastelholm 1434 och skrev brev 
därifrån, senare under året till rådet i Reval ( nuvarande Tallin ), Deltog 1436 som en av 
rikets råd och män i utfärdandet av privilegiebrev för Stockholm, levde ännu 1440.

Jon gifte sig med Karin.

De hade ett barn:
2327 i. Ingeborg

4655 Karin. (Samma som ana nummer 4647.)

11G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

9280 Olof Abjörnsson.

Bosatt i Kastlösa sn. Belagd 1393-1406

Barn:
4640 i. Abjörn

9284 Nils Jönsson (stjärna). Nils dog i (1390/91).116 Begravd i Nydala kloster, Nydala (F).

Nils  mördade  någon  gång  efter  1383  sin  släkting  Peter  Knoppe.  Frälsemannen  Nils 
Eriksson(sparre)  var  delaktig  i  mordet.  Som bot  skänker  1399 30/9 Magnus Nilsson och 
Arvid Jönsson(sparre över blad) till  Nydala kloster fem gårdar i  resp Boatången, Kistiga, 
Lycket, * Romporydh och Thörbiorna lykkio, alla i Virestads sn, Allbo hd. Detta gods ska 
bekosta  en mässa varje  vecka för  Peter  Knoppes själ.  Dessutom lovar  Arvid 30 mark åt 
abboten för ett ärve före Mårtensmässan efter Peter Knoppe. Nils ligger begravd i Nydala 
kloster
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Nils gifte sig med Katarina Petersdotter (två stjärnor balkvis).

De hade ett barn:
4642 i. Peter

9285 Katarina Petersdotter (två stjärnor balkvis).

Skänker 1390 11/7 till Nydala kloster, som själagift för sig själv och mannen Nils Jönsson, 
sina barn, fadern Peter Hemmingsson och modern Sigrid, en huvudgård i Hålösa, Skärstads 
sn.,  med fyra därtill  hörande landbor.  Gåvan sker i  samtycke med Katarinas "vänner och 
fränder"och  högsta  försvarare  *rd  Abraham  Brodersson  (tjurhuvud),  skarakaniken  Karl 
Uddson(Vinstorpaätten),  vp  Johan  Petersson  (båt),  Knut  Uddson  (Vinstorpaätten),  Jöns 
Abjörnsson (sparre över blad), Arvid Jönsson (sparre över blad) och Lindorm Jönsson (sparre 
över blad)

9292 Truls djäkn.

Bosatt på Botorp, Ljungby sn. Belagd 1403-22

Truls djäkn gifte sig med Ingrid Halstensdotter (båt).

De hade ett barn:
4646 i. Nils

9293 Ingrid Halstensdotter (båt).

Skänker  1416,  tillsammans  med  fadern,  modern  och  systern  Birgitta  en  gård  i 
"Fröstensholm",Björkö sn. till Kalmar nunnekloster

9296 Trotte Attasson (Hinsekindsätten).

Bosatt på Hinsekind, Värnamo sn. Belagd 1382-1428. Får 1328 allt vad Atte 
i Värnamo, Erland Erengislesson, prost, och Lasse Larsson , häradshövding i 
Östbo, äger i Mossle, Värnamo sn och i Rararyd och Stavsjö, Angelstad sn, 
1389 är han för första gången belagd som häradshövding i Östbo. Borträngd 
från ämbetet omkr 1392-97, då Abraham Brodersson hade Finnveden som 
förläning. Belagd sista gången som häradshövding 1428

Trotte gifte sig med Kristina Erlandsdotter (sparre).

De hade ett barn:
4648 i. Atte

9297 Kristina Erlandsdotter (sparre).

9298 Gise Andersson (sparre över blad, Asbjörn Gisassons ätt).
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Bpsatt i Slätteryd, Södra Unnaryd sn. Belagd 1433

Barn:
4649 i. Sigrun

9304 Henrik Jönsson (Gyllensparre).

Barn:
4652 i. Jöns

9308 Folke Folkesson (Rossviksätten). Folke dog i (1424/25).117

Bosatt på Almö, Västerås-Barkerö sn. Belagd 1405-1424

död 1425/1426? , Häradshövding i Tuhundra härad. Bosatt på Almö, Västerås-Barkerö sn, 
belagd  1405-24,  Sörmländsk  båtätt.  Vapnets  tinkturer  är  ej  kända.  En  ättemedlem 
(  NilsGustavsson )  kan beläggas med ett  bitecken,  en stjärna under båt.  Peter  och Folke 
Folkesson  som  uppträder  utanför  landskapet  tillhörde  troligen  ätten.  Ätten  hade  även 
Småländsk anknytning, (sköld Båt ).

Folke gifte sig med Holmfrid Johansdotter (Almöätten).

De hade ett barn:
4654 i. Jon

9309 Holmfrid Johansdotter (Almöätten).

Ätten har vapengemenskap med Väsby- och Måby ätterna och en tydligen befryndad med 
dessa.  De  här  redovisade  personerna  har  ej  genealogiskt  kunnat  bindas  samman.  Vapnet 
tinkturer  är  samma som de  båda  andra  ätternas.  Sköld:  Vingat  svärd  störtat  gin  balkvis. 
Hjälm: svärd stolpvis mellan två utvända vingar:

12G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

18568 Jöns Abjörnsson (stjärna). Född i 1342 i Säby (F).

Belagd 1368-93.

Är 1368 en av de som bevittnar ett kvittobrev på 200 mark svenska som Peter Knoppe och 
Bengt  Krumme  utfärdar  för  den  borgen  herr  Petrus  i  Vinnerstad  iklätt  sig  för  förrre 
kyrkoherden Joar i Döderhult, som tillfångatogs av av Knoppes och Krummes tjänare.

Bevittnar 1374 Ramborg Knutsdotters testamente tillsammans med bl a Peter Knoppe, Nils 
Eriksson och Arvid Håkansson (sparre) Vid räfsteting i Ås 1381 JA saklös med avseende på 
det arv han tog efter Magnus i Tovaryd, och som tillfallit denne efter herr Sone i Kulltorp. 
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Sonen Arvid förklarar i brev daterat Reftele 1382 att allt som tidigare varit tvistigt mellan 
honom  och  fadern,  såväl  gäld  som  annat,  nu  är  uppgjort.  Samma  år  bevittnar  Jöns  ett 
bytesbrev daterat Källunda där sonen Arvid är den ena parten. Till sin frände väpnaren Arvid 
Kristinasson  upplåter  JA 1389  till  lösen  en  trdjedel  i  lilla  gården  Ölmestad,  Reftele  sn. 
Bevittnar 1390 i Nydla svärdottern Katarina Petersdotters donation till klostret. Samma år 
bevittnar han överlåtelsebrev daterat där sonen Arvid får en gård i Medelby, Reftele sn., av 
sin släkting IngeborgBengtsdotter (sparre över blad). Han bevittnar tillsammans med sonen 
Arvid även brev 1393, daterat Reftele, mellan Ingeborg Bengtsdotter och Arvid Håkansson 
(sparre) i Kävsjö

Jöns gifte sig med Kristina Magnusdotter (en bjälke).

De hade ett barn:
9284 i. Nils (-1390)

18569 Kristina Magnusdotter (en bjälke).

18570 Peter Hemmingsson (två stjörnor balkvis).

Belagd 1352-90

Utses i Staby; Högsby sn, tillsammans med Håkan Karlsson till ombud för Bo Hemmingsson 
(Tanne) då jordskifte med Jöns Brudsson ska regleras. Två år senare beseglar han ett jordbyte 
mellan Magnus Petersson och Matias Halstensson (Likvidssönernas ätt)

Peter gifte sig med Sigrid Magnusdotter.

De hade ett barn:
9285 i. Katarina

18571 Sigrid Magnusdotter.

Belagd 1354-1409

18584 Nisse Tyrgilsson Bagge.

Nisse gifte sig med Petersdotter (Bagge).

De hade ett barn:
9292 i. Truls djäkn

18585 Petersdotter (Bagge).

18586 Halsten Petersson (båt). Begravd i Norra Sandsjö (F).118

Belagd 1362-1417
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Är  1362  fasteman  vid  Uppvidinge  häradsting.  Omtalas  redan  1368  med  släthult  Norra 
Sandsjösn  som sätesgård,  men  skriver  sig  senare  på  Äpplaholm,  Västra  Sandsjö  sn.  En 
Kerstin Gunnarsdotter uppgör 1371, med sin faders samtycke och dotterns mödernefränder, 
ett jordaskifte med Magnus Uddolfsson (Oxenstierna) i vilket hon bl a ger allt vad hon och 
dottern ägder i Komstad, Ljunga sn. Bland de som skaft fört bytet är Halsten och hans far 
som med allsäkerhet  är  att  betrakta  som mödernefränder.  Halsten  köper  1379  Källetorp, 
Norra Sandsjö sn.av Mats Gustavsson (sparre), ett gods som Mats förut bekommit av Folke 
Brynjolfsson. Tillsammans med fadern skiftar han 1385 jord med biskop Nils i Linköping så 
att han byter godset Älsfsenthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz quarn i Norra 
Sandsjö sn.

Gunne Petersson och Gudmund i Sjöaryd förklarar i brev 1386 Halsten fri från åtal för dråpet 
på Jon Petersson och en man i Jönköping eftersom Halsten som böter redan lämnat vad han 
ägde i  gården Komstad, Ljunga sn. (Västra hd),  dels utfäst sig att  lämna ett  halvt stycke 
kumisk  kläde  nästföljande  Miockelsmässa.  För  detta  går  Sigmund  Sigvidsson  i  borgen. 
Dessutom har Halsten förbundit sig att, för den i Jönköping dräpte mannen , låta en mässa 
läsas varje vecka i två års tid. För detta borgar Peter Brynjolfsson. Om Komstad lagligen kan 
frånvinnas brevutgivarna borgar Halstens fader Peter Virske för att ersättning till dessa utgår 
År 1405 kungens dom havande vid tvist mellan Nydala kloster och Johanna, Arvid Svans 
änka.  Skänker  tillsammans  med  hustrun  och  döttrarna  Birgitta  och  Ingrid  en  gård 
”Fröstensholm", Björkö sn till Kalmar nunnekloster. Året därpå skänker han med hustrun och 
mågarnas Mats Gustavsson (sparre), Johan Helgessons och Torgil Bagges medgivande sin 
gård Karshult, Hjälmeryds sn, till Nydala kloster.

Halstens gravsten från omkring 1420, en rektangel häll med två sköldar (en sparre och enbåt), 
i Norra Sandsjö kyrka är bevarad och har omskriften Hic iacet nobilis vir Halstanus Petri 
cumuxore sua Katerina Quorum aeime requescaet in perpetua pace amen

Halsten gifte sig med Katarina Svensdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).

De hade följande barn:
i. Birgitta (-1441)

9293 ii. Ingrid

18587  Katarina  Svensdotter  (Sparre  av  Hjulsta  och  Ängsö).  Katarina  dog  i  (tidigast 
1417). Begravd i Norra Sandsjö (F).

Högfrälseätt  med  godsbesittningarna  i  huvudsak  koncentrerat  till  Mälarlandskapen, 
Södermanland, Uppland och Västmanland. Sparren fördes röd på gul sköld. Hjälmprydnaden 
var  två  buffelhorn,  som ibland  övergott  i  vasselhorn.  Hornen  synes  i  allmänhet  ha  varit 
belagda med en Sparre. Hornen var röda och sparrmärket rött som i skölden.

18592 Atte. Född i (Belagd 1360-1395).119

Var säkert av ofrälse ursprung då hans sigill  bestod av ett "A i munkstil".  Omskriften på 
sigillunder brev 1369 (S') Atthonis (s)acerdoti(s). Sigmund Jonsson (stjärna) skänker 1363 till 
sin  son  Erik  Kabe  allt  som  han  och  hans  hustru  hade  i  Sölaryd,  Voxtorp  sn,  ?Horda, 
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Rydaholms sn och Klövaryd, Ryssby sn. Släktingarna Nils Knutsson, herr Atte i Värnamo 
och Sigmund Hempra bevittnar. Beseglar handling 1364 som kyrkopräst i Värnamo, kallas 
1365 prost i Östbo resp prost i Värnamo.I övrigt går han oftast under namnet "herr Atte i 
Värnamo".

Enligt ett odaterat brev i Bergshammar samlingen ska Atte någon gång under slutet av1360-
talet ha löst en Nils Kuse ur fångenskap i Oppenstens fästning och för detta fått ett par åkrar i 
Mossle, Värnamo sn.

Är en av de präster som omkring 1369 nekade Birger Knutsson (Trolle) Kyrkans välsignelse 
närhan skulle gifta sig med Katarina Västensdotter.

Är prost i Värnamo och (under) häradshövding i Östbo 1369 (et domini Atthonis prepositi 
deVaernamo et prolocutoris prouincie Ystboo). ret därpå omtalas en lagfart som givits på ting 
hållet  som nämns i  samma brev sam A senare  även under  året  och även 1376 Beseglar 
1374Skänker  1382  till  en  viss  Trotte  (troligen  sonen)  jord  i  Mossle,  Värnamo  sn,  samt 
Rataryd  och  Stavsjö  Angelstads  sn  Beseglar  1389  ett  ingiftsbrev  till  Nydala  kloster 
tillsammans med sonen Trotte, häradshövding  i Östbo samt ytterligare ett 1395

Barn:
9296 i. Trotte

18594 Erland Mårtensson (sparre).

Bosatt i Mosslet(?), Värnamo.                                                         

Belagd 1365-83.

Beseglar med en sparre utan sköld 1365 då hans svåger Birger Knutsson (Trolle) utfärdar en 
skuldförbindelse till Nydala kloster och kallas då Birgers sororius. I början av 1367 beseglar 
han ytterligare ett dokument där Birger Knutsson reglerar en skuld till konventet i Nydala. 
Hanbeseglar 1369 Peters, kh i Fryele, testamente, och 1371 ett annat dokument där samme 
PeterFryele ger sina söner jord i socknen. Tillsammans med svågern Tord Ingassonköper han 
1383jord i Hörset och Torset, Berga sn, Sunnerbu hd. Han bör även ha ägt jord i Hörle ström, 
Värnamo  sn,  som  1397  återköptes  från  Nydala  av  sonen  Birger  Erlandsson  i  Mossle, 
Värnamo sn  Sparreätt i huvudsak knuten till Finnveden. Några tinkturer är ej kända, däremot 
är  flera  hjälmprydnader  belagda.  Erland  Måretensson  förde  1336  två  buffelhorn,  sköld  : 
Sparre

Erland gifte sig med Ingegärd Knutsdotter (Trolle).

De hade följande barn:
i. Birger

9297 ii. Kristina
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18595 Ingegärd Knutsdotter (Trolle).

Småländsk frälseätt från Finnveden. De äldsta generationernas vapenföring är höljd i dunkel. 
Ättens  talande  vapen,  en  i  nordisk  heraldik  helt  unik  vapenbild,   har  givit  upphov  till 
åtskilliga spekulationer. Sägnen om en julnatts äventyr med riddaren som hugger huvudet av 
ett troll på väg från sin gård E.d. till Våxtorps kyrka finns i många versioner och är känd 
sedan 1620-talet.  Peter  Månsson utter  uppger att  Trollarnas ursprung fört  två vargsaxar i 
skölden och har ritat tre varianter visande vapnets utveckling, A/Två vargsaxar B/Trollhuvud 
mellan  två  vargsaxar,  C/Ett  huvudlöst  troll.  Det  är  möjligt  att  han  haft  tillgång  till  nu 
förlorade  sigill,  men  det  kan  också  vara  fantasier  för  att  bevisa  teorin  att  de  första 
Ättemedlemarna hette Ulve. Gods, de äldsta ättemedlemmarnas godsinnehav koncentreras till 
Österbo härad,  där  E.d.  i  Våxtorps  sn var  sätesgården.  Ett  stort  antal  gårdar  förvärvades 
genom köp, arv och byte under 1400-talet även i de övriga Finnveden häradena Västbo och 
Sunnerbo. En gren av ätten synes tidigt ha varit bosatt i Värend, där Bergkvara kom att bli 
sätesgården.  Mot  slutet  av  1400-talet  nådde godsmängden sin  kulmen,  vilket  framgår  av 
Arvid  Trolles  jordebok  med  egendomar  förutom  över  hela  Småland  även  i  Skåne  med 
sätesgårdarna Araslöv och Lillö. Strögods på Öland i Blekinge, Östergötland, Västergötland, 
Närke och Södermanland, där Fållnäs varsätesgården, samt Uppland och H

18608 Jöns Abjörnsson (stjärna). (Samma som ana nummer 18568.)

18616 Folke Petersson (Rossviksätten).

Belagd 1350-1402

I 1353 gifte sig Folke med Kristina Jonsdotter (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).120

De hade ett barn:
9308 i. Folke (-1424)

18617 Kristina Jonsdotter (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).

18618 Johan Larsson (Almöätten).

Bosatt i Bredsjö, Järlåsa sn

Belagd 1398-1419                  

Johan  Larsson  har  Bredsjö  som  sätesgård.  Till  Sätesgården  hörde  troligen  fem  torp: 
Askarbäck,  Dalkarlsbo,  Risbergsbo  och  Knutsbo  som  alla  är  samlade  runt  den  lilla 
sätesgården. De har alla samma ägare ännu i mitten av 1500-talet. Enligt brev 1415 bor han 
dock  i  Almö,  Barkarö  sn  och  kallas  då  Ioan  Hös  i  Alme.  I  Barkarö  kyrka  fanns  det 
åtminstonde på 1500-talet en vapensköld (svärdet hvitt, handtagett och flychterne förgylte i 
rött  fiell)  efter  Jon  Höös  i  Alme varför  han  bör  ha  dött  på  Almö och  blivit  begraven  i 
sockenkyrkan
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Han köper 1398 av Arnold Valtersson en halv vret i Tova, Vaksala sn, för 16 mark penningar 
efter 6 på en mark lödig. Det är samma halva vret som han 1412 skänker Birger Petersson 
(Finstaätten) prebenda i  S:ta  Katarinas kor i  domkyrkan.  Beseglar  1399 ett  gåvobrev där 
Katarina Eriksdotter ger sin man Erik Nilsson (Väsby-ätten) jord i Hagunda härad. Är ev den 
Johan Larsson som är Häradshövding i Bälinge enligt två brev 1400

Väpnare,  med  sätesgården  Almö,  Tuhundra  härad  bosatt  i  Bredsjö,  Järlåsa  sn,  Johan 
Laurensson  har  Bredsjö,  Järlåsa  sn  Hagunda  härad  som  sätesgård  1398-1412,  Till  sätes 
gården hörde troligen fem torp, Askarbäck, Stövelbo, Dalkarlsbo, Risbergsbo, och Knutsbo 
som alla är samlade runt lilla sätesgården. De har alla samma ägare ännu i mitten av1500 talet 
.I Barkarö gamla kyrka fanns åtminstone på 1500- talet en vapensköld efter JoanHöös i Alme 
varför han bör ha dött på Almö och blivit begraven i sockenkyrkan. Skölden.Består av ett 
flygande svärd, infördelas under Sjöbladsätten. Johan Laurensson i Almö är såsom framgår 
av( SD 1527 och 2651 ) identisk med den person med samma namn som samtidigt ägde 
Bredsjö i Järlåsa sn Hagunda härad, och Utter uppger att Johan Gyntersson ägde denna gård, 
vilket får belysning av att hustruns måg ur första giftet Magnus Eriksson (Ekeblad ) bodde 
där 15 februari 1467 ( RA perg ). I Skälby, Lundby, Lundby sn, Tuhundrahärad, där Johan 
Laurensson var jordägare hade sedan Johan Gynterssons avkommlingar av ätten Sjöblad jord, 
som betecknas som nr 5 och 7 i lista 10 i Sjöbladhs ppr. RA perg i januari1464, brevet var 
skadat  men en avskrift  i  Hadorfs stora kopie bok E 74 pag 138 ff,  VHAA sdep RA ger 
kunskap  om  vad  som  stått  på  i  de  original  handlingar,  oläsliga  ställena.  Åtminstonde  i 
Gränsta har Johan Laurensson ägt jord och där ägde släkten Sjöbladh besittningar på 1500-
talet, enligt den ovannämnda perg- brevet i Sjöholmsamlingen 1november 1553( RA).

Barn:
9309 i. Holmfrid

13G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

37136 Abjörn Nockasson (sexuddig stjärna). Född i 1318 i Säby (F).

Bosatt i Västbo hd

Belagd 1341-44

Abjörn gifte sig med Ragnhild Lindormsdotter (sparre över blad).

De hade ett barn:
18568 i. Jöns (1342-)

37137 Ragnhild Lindormsdotter (sparre över blad).

37138 Magnus Gislesson (en bjälke). Född (1370?).      

Bosatt i Tovaryd, Bredaryds sn. Anges 1370 som avliden då räfstetingsdom med 
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stöd av hans morgongåvebrev till hustrun tilldömer henne de av honom skänkta arvegodsen i 
Vällersten,Värnamo sn, vilka hennes broder Hemming djäkn (tinnskura) redan mottagit fasta 
på.  Nio  år  senare  döms  Jöns  Abjörnsson  (sparre  över  blad),  MG:s  svärson  saklös  med 
avseende på det arv han tog efter Magnus i Tovaryd och som tillfallit denne efter herr Sone i 
Kulltorp. Sätesgård Tovaryd bebos 1424 av sonen Nils Magnusson (en bjälke)

Magnus gifte sig med Katarina Jönsdotter (tinnskura).

De hade följande barn:
i. Nils

18569 ii. Kristina

37139 Katarina Jönsdotter (tinnskura).

37142 Magnus Petersson (kluven sköld).

Bosatt i Frövi, Skulltuna sn

Belagd 1342-68

Barn:
18571 i. Sigrid

37170 Peter Larsson Bagge.

Belagd 1352-1403

Riddaren Anund Sture bevittnar 1352 som häradshövding i Gäsene en köpehandling mellan 
hans släkting (cognatus meus) Peter Larsson och Harald Kase överlåter all sin jord i Botorp, 
Linderås sn, Norra Vedbo härad, et ambas curias Gruthu in Gäsene som han ärvt efdter sin 
moster  Kristina  Petersdotter.  Fastebrev  på  överlåtelsen  av  Bostorp  utfärdas  samma år  av 
Häradshövdingen i Vedbo. Dessutom överlåter Peter återlösningsrätten som hans syster har 
till  den gård i  Sänninge,  Linderås  sn som mostern givit  sockenkyrkan i  testamente.  Han 
byter1380 bort till Bo Jonsson (Grip) jord i Högsby, Fliseryds Kråkhults Älghults, Ryssby 
ochHulterstads socknar mot jord i Västergötland.  1386 säljer han ' efter östgötsk lag' till Erik 
Kettilsson (Glysing) * attung, på en tolftedel när i Kvistberga, Vadstena sn. Peter är belagd 
sista gången i  brev 1403 då han beseglar ett  köpebrev och nämns som aelichin Paetherb 
Bagga, fornemp da Thyrgilsa Diaekns modher fadhir

Barn:
18585 i. ICKE NAMNGIVEN

37172 Peter Virske (ginstyckad sköld).

Lånar 1354 5/4 till Björn Larsson 50 mark penningar med villkoret att lånet ska återbetalas 
innan nästföljande Påsk. Som pant ges gården Långö, Nydala sn, att behålla för alltid om 
lånet ej löses inom utsatt tid. troligen löses ek lånet inom utsatt tid eftersom Peter 1366 säljer 
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alla sina fastigheter i Långö till Ragvald Erengislasson (Bond) vartefetr jorden vid ett byte 
året  därpå tillfaller  Nydala kloster.  År 1361, vid två tillfällen,  ett  av 12 vittnen,  dels  vid 
jordebyte mellan NilsAnderson och abbotten i Nydala samt vid Ingrid Ormolfsdotter gjord 
donation  till  Nydala.Beseglar  1368  tillsammans  med  herr  Karl  i  Skepperstad  en  Karl 
Ragvaldssons testamente vari bl.a. ges lösöre och pengar till varje kyrkopräst och kyrka i 
Västra härad.

Anges  som  Häradshövding  i  Västa  Härad  första  gången  i  brev  1368  2/9  8  sub  sigill 
oproloqutoris  Petri  Virzsca,  samt  i  Västra  härad  och  Njudung  1369  4/3  (prolocutoris 
prouincie Waestrhaerath Niuthungie) Peter köper 1369 av Folke Petersson (Rossviksätten) 
allt det som Folkes systerson Bengt Nilsson ägde i Högagärde och Åkersände, Norra Sandsjö 
sn, för tre tunnor smör. Kallas väpnare först i brev 1370. En Kerstin Gonnarsdotter uppgör 
1371 med sin  faders  samtycke och dotterns  mödernefränder,  ett  jordaskifte  med Magnus 
Uddolfsson (oxenstierna) i vilket hon och dottern ägde Komstad, Ljunga sn. Bland de som 
skaft fört bytet är Peter som med all säkerhet är att betrakta som mödernefrände. Får 1374 
kvittobrev de böter han erlagt för de förbrytelser han gjort mot riddaren Ficke van Vitzen. 
Samme riddare överlåter två år senare på kungens vägnar gården Ryd som som Olof Bagge 
tidigare  innehaft  och  vad  som  därtill  i*Tridishult  på  behaglig  tid  till  Peter  Virske. 
Tillsammans med sonen Halsten skiftar han 1385 jord med biskop Nils i Linköping så att han 
byter godset A Efsensthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz Quaern i Norra Sandsjö 
sn. Peter omtalas som avliden 1399 då sonen Halsten överlåter till Nydala kloster den gård i 
långserum, Svenarums sn,  som Peter  långt  förut  skänkt  till  klostret  som själagift  för  sig, 
föräldrar och barn. Jämte sonen beseglar denne generBengt Gusa, herr Sune i Sandsjö och 
häradshövding Sigmund Sigvidsson i Böllingetorp, Hultsjö sn

Svenskt  diplomatariums  huvudkartotek  över  medeltidsbreven  Brevnummer:  9657 
Utfärdandedatum:  13700325a   Utfärdandeort:  Datum-kommentar:    Språk:  svenskaDS-
nummer: DS 8083  SD-nummer: Utfärdare: Nils Elefsson och Jöns Larsson. Innehåll: Nils 
Elefsson och Jöns Larsson säljer för pengar hela sin ägolott i Ängaryds hag skiften (i Säby 
socken)  till  Jöns  Birgersson.  Visa  boktryck  9657.pdf  Brevtext:  Jak  Niclis  Elafson,  Jonis 
Lafrinzason kænnomps vi(a) haua salt allan van ægholot for pænninga i Ængyaryz (1-) hagha 
skiptum(-1) Jonisse Birghissini . ok for¥y. afhæn dom vi os¥em fornæmpdo skypte ok varom 
arwm . ok vndi ¥æn for næmpda Jonis ok hans arua(b) tilæwær ¥elica ægho . Scriptum sub 
sigillo  Petri  Uirsca  prolocutoris  Vestrahæreth  Nyw¥ungie  .  et  sigill[o](c)  domini  Sunonis 
curati in Sanzsyo . sub anno Domini M(o) ccc(o) septuagesimo, die Annunciacionis beate 
virginis  Marie.Extratext:S sigillinformation:  Sigill  på ur  brevets  nederkant  skurna,  dubbla 
remsor, nr 1 av ofärgat vax i blågrön tygpåse (sköld ginstyckad, 1. styckat, se SMV I, s. 220): 
S Petri Wirske; nr 2 saknas.Textnoter: (a) Därefter plumpig överstrykning av två bokstäver 
ms. (b) ar ua utan avstavningstecken vid radskifte ms. (c) sigillum ms.Innehålls-noter: (1-1) 
Del, andel av en hage (se Söderwall, suppl.: skipte 2); jfr formuleringen skypte ij haghanom i 
det ovan nämnda brevet från 1369. Fastar: Sigillanter: Peter Virske, häradshövding i Västra 
härad, Njudung, och herr Sune, kyrkoherde i(Norra) Sandsjö, beseglar. Sigill: se DS nr 8083 
Original: or. perg., RA 0101

Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven Rapportera fel!Brevnummer: 
17502 Utfärdandedatum: 14100611  Utfärdandeort: Äpplaholm Datum-kommentar:   Språk: 
svenska DS-nummer:   SD-nummer: SD 1312 Utfärdare: Rd Matts Gustavsson Innehåll: Rd 
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Matts  Gustavsson  tillerkänner  sin  hustru  Birgitta  Halstensdotter  rätt  att  tillösa  sigden  av 
honom  till  Peter  Virske  pantförskrivna  gården  Källerstorp  i  Sandsjö  sn,  Västra  hd, 
Njudung.Visa boktryck 17502.pdf  Brevtext:  Thet  wari  allom witerlikt  ok kunn ocht,  swa 
them som nv æru ok æffter kunno koma, ath iak Matiss Gødzstafson riddare kænnis meth 
thetta mit opit breff, thet iak meth samthykki ook goduilia minna wena ok frænda hafuer wnt 
ælskelike minnæ husfru Byrgitte  Halstensdotterath inløsa Kældurstorp i  Sandzsio soken i 
Wæstrahærethe Nyudhunge liggiande, hwilkit ia khaffde pantsat ær liksom manne Pæthare 
Wirska fore xx march pæninga; then tiid for:da Byrgitta min husfru hafuer thetta forescriffna 
goz inløst, som foresakt ær, tha hafuer iak hænne thet wnt ok giefuit meth allom thes rættom 
tillaghum, som ther aff alder tillig hat hafuer, ængowndantakno, til æwerdelike ægho, fran 
mik ok minom arfuom. Till  mere wisso ok stadfæstilsehænger iak mit  incigle fore thetta 
breff, ther til bedhis jak ær lika manna iucigle, som ærhederlikens herra ok fadher herra Jønis 
Ebbason, abota i Nydal, Bænkt Gusa ok Swen Bæk tilwitnisbyrdh hængd fore thetta breff. 
Datum  Æplaholm,  anno  Domini  m*cd*x*,  ipso  die  beati  Barnabe  apostoli.  Extratext: 
Sigillinformation:  Sigillen:  N.  1  saknas:  N.  2.  Andligt  med  utplånad  omskrift;  N.  3,  4 
utplånade.

Barn:
18586 i. Halsten

37174 Sven Fadersson (Sparre av Hjulsta och Ängsö).

Belagd 1345-58

Riddaren Filip Ragvaldsson (Lindöåtten) bortbyter 1345 två markland jord i Tångsta, Kärrbo 
sn.till sin måg Sven Fadersson mot återbekommande av all den arvejord som denne förut 
erhållit med sin hustru, Filips dotter. Bevittnar gör kung Magnus, Anund Ragvaldsson, Nils 
Magnusson,  och  Nils  Ingevaldsson.  Två  år  senare  bevittnar  Sven  brev  där  Estrid 
Ragvaldsdotter  överlåter  sin  morgongåva  till  mannen  Eggard.  Han  bevittnar  också 
fastebrev1349 då Holmfrid i Skämstad överlåter jord i Kärrbo sn till Notholm Eggardsson. 
Han bevistar1352 Karl Ulfssons (Sparre av Tofta) bröllop och bevittnar då tillsammans med 
bl  a  brodern  Bengt  Fadersson  dennes  morgongåvebrev.  Uppträder  i  Strängsta  1354  som 
rättegångsombud för arvingarna efter kyrkoherden Johannes i Hölö. År 1358 säljer Gudmund 
Offesson jord i Trosa sn enligt testamentet överlämnats till honom av domprosten Birger i 
Uppsala och Sven Fadersson. Som häradshövding i Siende och Gorunda hd utfärdar Sven tre 
brev där han stadfäster ett jordaskifte inom häradet.

Sven gifte sig med Brudsdotter (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).

De hade ett barn:
18587 i. Katarina (-1417)

37175 Brudsdotter (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).
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37232 Peter Folkesson (Rossviksätten).

Känd på  1300-talet.  Förde  båtvapnet  och är  begravd i  Mörbylånga på 
Öland.  Gift  med  efterföljande  ana.  (Raneke  s  556,  ÄSF  s  54).  (Barn 
12524) Kettil Glysing byter 1341 bort 173 del av stora gården i Sävsjö, 
som han erhållit  av Jon Kettilsson (Puke),  till  sin svåger  (genero meo 
dilecto)  Peter  Folkesson  mot  dennes  hustrus  Hafrids  gods  i  Risberga, 
Fivelstads  sn.  Systern  Cecilia  Glysingsdotter  upplåter  1347  till  Karl 
Ragvaldsson  för  långvarig  tjänst  jord  i  Skälkhammar,  Ukna  sn  med bifall  från  bröderna 
Kettil, Nils samt svågern Peter Folkesson. Om Karl dör barnlös ska gåvan återgå till Cecilia 
eller hennnes arvingar. Peters gravsten är bevarad i Mörbylånga kyrka på Öland. Den visar 
hans  vapenbild  (en båt)  och har  kantskrift  +PETRVS:FOL+KASVN. På 1600-talet  fanns 
ännu hans vapensköld målad i kyrkans kor

Peter gifte sig med Hafrid Glysingsdotter (Glysing).

De hade ett barn:
18616 i. Folke

37233 Hafrid Glysingsdotter (Glysing).

Känd mellan 1341 och 1347. Syster till Puke Glysing (Kettil Glysing). Ägde gods i Småland 
och i Aska hd i Östergötland. Sigill: ett svinhuvud. Var 1341 och 1347 gift med en Peter 
Folkason, tydligen den, som förde båtvapnet och är begravd i Mörbylånga på Öland. Var 
troligen moder till en 1350 nämnd Folke Petersson, sannolikt identisk med Folke Petersson 
(Rossviksätten). (Raneke s 322, ÄSF s 53, 54, 178, 320).

37234 Jöns Brudsson (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).

Häradshövding.  Omtalas  som  levande  1336-1366.  Nämnes  som  *syssling*  till  Nils 
Bengtsson(Lejonansikte).  Var  häradshövding i  Uppvidinge hd i  Småland 1358,  1361 och 
1362. År 1418 förättades arvskifte efter honom. Ägde jord i Aspelands, Handbörds och Östra 
hd i Småland samt i Östergötland. Sigill: ett lejonansikte.

Jöns gifte sig med Holmfrid Nilsdotter.

De hade ett barn:
18617 i. Kristina

37235 Holmfrid Nilsdotter. Holmfrid dog i (före 1351).121

I  ett  odaterat  fragment  bevarat  pergamentsbrev  ger  Jöns  Brudsson  morgongåva  till 
Holmfrid(...)lesdotter Sigillanter är brudgumen (bel 1335-70), Holger Magnusson (Lejonbalk, 
bel  -1341),  Kettil  Puke (bel1310-36,  rd-36,  saknar  herretitel  i  brevet),  Filip  Ragvaldsson 
(Lindö-ätten,bel1345), Anund Ragvaldsson (Lindö-ätten, bel  1335-75) och Bengt Brudsson 
(Lejonansikte, bel 1342-65). Med hänsyn till att Kettil Puke saknar herretitel i brevet bör det 
dateras till 1336 eller tidigare
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14G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

74272 Nocke i Hjälmaryd (?).

Bosatt i Hjälmaryd, Ljungby sn

Nocke i Hjälmaryd (?) gifte sig med Ramfrid.

De hade ett barn:
37136 i. Abjörn (1318-)

74273 Ramfrid.

74275 Estrid.

Barn:
37137 i. Ragnhild

74276 Gisle i Vällersten.

Bosatt i Vällersten, Värnamo sn. Representerar Nydala kloster vid en gränstvist 1310 26/9

Barn:
37138 i. Magnus (?1370-)

74284 Peter Anundsson.

Belagd 1318-44

Peter gifte sig med Katarina.

De hade ett barn:
37142 i. Magnus

74285 Katarina.

Hon hade tidigare ett gifte sonen Ingevald i "Taam"

74341 Petersdotter.

Barn:
37170 i. Peter
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74348 Fader Birgersson (Sparre av Hjulsta och Ängsö).

Fader gifte sig med Magnusdotter (Håkan Tunassons ätt).

De hade ett barn:
37174 i. Sven

74349 Magnusdotter (Håkan Tunassons ätt).

Ägde jord i Björkekinds hd (E)

74350 Brud Benasson (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).   

Nämnes  som  levade  1310-1321.  Kallas  *patruus*  av  *Henericus* 
Nilsson,  som  helt  säkert  är  hans  brorson  (Bengt  Nilsson).  Bosatt  i 
Bergunda sn i Kinnevalds hd i Småland. Torde även haft gods, hans sons 
rätta fäderne, i Handbörds hd i Småland. Sigill: ett lejonansikte. (ÄSF 
s45, 56, 69, 70, 71, 179, 197).

Bosatt i Bergunda kyrkby, Bergunda. Belagd 1310-21

Är bland de löftesmän som 1310 bevittnar en uppgörelse mellan kung Birger och hertingarna 
Erik  och  Valdemar.  Kallas  Bruddonis  Patrui  men  då  han  1315  bevittnar  brorsonenBengt 
Nilssons morgongåvebrev.  Då Sigismund Erengislesson (båt)  1319 testamenterar  sin gård 
'Grindaby' till stiftandet av en vicaria vid Linköpings domkyrka bevittnar biskop karl båt, 
Brud Benasson, Bengt Eriksson (lejonansikte), Knut Kettilbjörnsson (Gren), Karl Jonssöner 
(Läma) och Beng Tukesson då dennes far och de förras bror Tuke Jonsson 1321 upplåter jord 
i Skärslid; Korsberga sn till Nydala kloster. Hans Brask släktbok anges som Brud ha bott i 
Brewideboda varmed troligen menas Bergunda kyrkby, Bergunda sn

Bosatt i Berglunda kyrkby, Bergsunda, belagd 1310 - 21, Är bland de löftesmän som 1310 
bevittnar  en  uppgörelse  mellan  kung  Birger  och  hertigarna  Erik  och  Valdemar,  Kallas 
Bruddonis  Patrui  mei  då  han  1315  bevittnar  brorsonen  Bengt  Nilssons  morgongåvebrev, 
dåSigmund Erengislesson (  Båt )  1319 testamenterar sin gård "Grindby" till  stiftandet av 
enständig vicaria vid Linköpings domkyrka bevittnar biskop Karl Båt, Brud Benasson, Bengt 
Eriksson Lejonansikte, Knut Kettibjörnsson ( Gren ) och Erengisle Petersson. Brud bevittnar 
även ett brev tillsammans med Mattias och Karl Jönssöner ( Läma ) och Bengt Tukesson då 
dennes  far  och  deras  bror  Tuke  Jonsson  1321 upplåter  jord  i  Skärlid,  Korsberga  sn,  till 
Nydalakloster. I Hans Brasks släktbok anges Brud ha bott i Berwideboda varmed troligen 
menas Bergunda kyrkby, Bergunda sn. 

Som ättens  symbol  förekommer leopardhuvudet  utan  sköld  i  sigill  1287.  Brud Benasson 
förde  1292  resp.  1321  ett  avhugget  leopardhuvud,  men  i  senare  vapenbeskrivning  kan 
huvudet beskrivas som avslitet men utan hals. Ättemedlemmarna tillhörde stormännens krets 
och hade Stora godsbesittningar koncentrerade till  östra Småland och södra Östergötland, 
delvis i samma område som Heming Ödgislassons ätt. Samband mellanätterna kan ej påvisas. 
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Hjälmprydnaden är belagd hos Bengt Nilsson ( 16), och den visar ett leopardshuvud som i 
skölden.  Ättens  vapenfärger  är  ej  kända,  Förf.  (  Jan  Raneke  )  har  dockett  uppslag.  De 
berömda 1300-tals målningarna i Björsäters ka Bankekinds härad, har varit föremål för en 
ingående  konstvetenskaplig  analys  av  professor  Andreas  Lindblom.  Bland 
målningsfragmenten syns en krönt  riddare svingande sitt  svärd och på armen förande en 
vitsköld med ett svart lejonansikte, Lindblom skriver om honom att han bär en sköld med ett 
odjurshuvud-  medeltidens  vanliga  sätt  att  beteckna  det  "hedniska".  Riddargestalten  är 
idealiserad och han försvarar på bilden indirekt den kristna tron. Att han därvid skulle skydda 
sig  bakom  en  hednisk  symbol  tycks  mig  något  egendomligt.  Anders  Lindblom  daterar 
målningarna  till  mellan  1325-1350,  vilket  även  sköldformen  indikerar  till.  Vem  var  då 
målningarnas donator?, kyrkans patronus och traktens förnämsta herreman? Åtminstone det 
sista  epitetet  passar  in  på  Bengt  Brudsson  av  ätten  Lejonansikte  som  framträder  i 
urkunderna1342 gifte sig 1349 och levde ännu 1365.

Barn:
37175 i. ICKE NAMNGIVEN

74466  Henrik  Glysing.  Född  den  1  Ab  1274.122  Henrik  dog  i  AFT 
1324.123

Riddare. Känd mellan 1295 och 1324. Ätt sannolikt härstammande från 
Holstein som ursprungligen förde ett svin i skölden, tidigast belagt 1295. 
Uppträder  i  urkunderna  tidigast1295,  då  han  till  S:ta  Klara  kloster  i 
Stockholm säljer *Snytarstad*, nu Snåttsta, Markims sn i Seminghundra 
hd i Uppland, som konung Magnus "Ladulås" pantsatt till honom, och var 
redan  då  riddare.  Nämnes  senare  i  Kalmartrakten  och  hörde  åtminstone  1308-1310  till 
konungBirgers anhängare. Levde ännu 1324. Sigill: ett åt höger eller åt vänster löpande svin. 
- Underförutsättning att Henrik Glysing var fader till Kettil Glysing (Puke Glysing) och hans 
syskon, vilket synes högst troligt, eftersom ingen annan frälseman av ätten Glysing än Henrik 
är känd i Sverige före Kettil, har han säkerligen varit gift med en dotter av riddaren Ragvald 
Puke, vars sonson Jon Kettilsson kallar Kettil (Puke) Glysing sin *consanguineus*, och från 
vars vars hustru Katarina Karlsdotters (Lejonbalk) släkt Hafrid Glysingsdotter torde ha ärvt 
sitt sällsynta förnamn. - Då Kettil Glysing liksom Hafrid tydligen blott var halvsyskon till 
Nils och flera systrar, måste Henrik Glysing ha varit gift två gånger och dottern Katarinas son 
Erengisl Sunasons(Båt, Erengisl Sunasons ätt) ålder visar, att de senares moder var den första 
hustrun.  Hon var  befryndad med riddaren Inge Kettilbjörnsson (Gren),  ty  dottern Cecilia 
kallar denne sin blodsfrände.  (Raneke s 322, ÄSF s 53, 54, 179)

Svenskt  diplomatariums  huvudkartotek  över  medeltidsbreven  Brevnummer:  67 
Utfärdandedatum:  00000000  cf   Utfärdandeort:  Datum-kommentar:    Språk:  latinDS-
nummer:   SD-nummer: Utfärdare: Riddaren H(enrik Glysing?). Innehåll: Riddaren H(enrik 
Glysing?) ger brevföraren,  för lång och trogen tjänst  sin trogne väpnare,  alla sina gods i 
*Uppsverige* och i Götaland.

Svenskt  diplomatariums  huvudkartotek  över  medeltidsbreven  Brevnummer:  1658 
Utfärdandedatum:  12950609  b   Utfärdandeort:  Stockholm  Datum-kommentar:    Språk: 
latinDS-nummer:  DS  1131   SD-nummer:  Utfärdare:  Henrik  Glysing.  Innehåll:  Henrik 
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Glysing kungör att han till klarissorna i Stockholm lämnat och överlåtit gården"Snytarstad", 
vilken kung Magnus en gång pantsatt till honom för 114 mark lödigt silver men kungen även 
skänkt  till  nämnda  klarissor,  som nu  fullt  ut  ersatt  utfärdaren  för  ovan  nämnda  summa. 
Vittnen var bl.a. bröderna Ture och Nils Kettilssöner, vilka även tillsammans med utfärdaren 
har beseglat.

Svenskt  diplomatariums  huvudkartotek  över  medeltidsbreven  Brevnummer:  1659 
Utfärdandedatum:  12950617  a   Utfärdandeort:  NyköpingDatum-kommentar:    Språk: 
latinDS-nummer: DS 1132  SD-nummer: Utfärdare: Kung Birger av Sverige. Innehåll: Kung 
Birger  av  Sverige  kungör  att  hans  far  kung  Magnus  en  gång  pantförskrivit  gården 
"snytærstad" till herr Henrik Glysing för 114 mark lödigt silver och därefter skänkt denna 
pantsatta gård till den heliga Klaras kloster i Stockholm (rörande vilken gåva Birger säger sig 
ha sett sin fars brev) men därefter dött, innan han hunnit lösa ut gården, varför systrarna i 
nämnda kloster sedermera har friköpt den för ovannämnda summa. Utfärdaren godkänner 
och stadfäster nu med hänsyn till sin fars löften och önskningar gåvan av nämnda gård till 
nämnda kloster.

Svenskt  diplomatariums  huvudkartotek  över  medeltidsbreven  Brevnummer:  2238 
Utfärdandedatum: 13080326  Utfärdandeort: ÖrebroDatum-kommentar:   Språk: latin DS-
nummer: DS 1577  SD-nummer: Utfärdare: Kung Birger av Sverige. Innehåll: Kung Birger 
av Sverige stadfäster  och förnyar det  fördrag som slutits  mellan honom och hans bröder 
Sveriges  hertigar  "E"(rik)  och  "W"(aldemar)  i  Nyköping  den  sjunde  söndagen  före  påsk 
1308, varvid han i stora drag lovar att "sköta sig", underordna sig brödernas vilja och stödja 
dem och deras bundsförvanter. Dessutom godkänner han Karl Tydiskes överlåtande av slotten 
i Kalmar och Borgholm på bröderna och lovar att så snabbt som möjligt överlämna borgarna i 
Finland och rikets östliga delar, d.v.s. i Åbo, Tavastehus och Viborg medallt därtill hörande 
gods, till desamma. Vidare utlovas att kungarna av Danmark och Norge, bröderna Gerhard 
och Alvar, grevar av Holstein och Schauenburg, greve Henrik av Meklenburg och borggreven 
Henrik av Tyska Orden skall hålla sig till de i brevet avgivna löftena och att den sistnämnde 
skall tillse att högmästaren och bröderna av hans orden i Livland lovar detsamma. Att allt 
som tidigare sagts i brevet obrottsligen och orubbligen skall iakttagas utlovas slutligen av 
utfärdaren, biskoparna i Skara o.s.v., riddarna Svantepolk, borggreve Henrik, Karl Tydiske, 
Bengt  Bosson,  Ragnvald Puke,  Henrik  Glysing,  Gudsärk Bosson och Johan Huvud samt 
junker Ernst, Sigmund Keldorsson, Anund Likvidsson, TokeBosson, Stefan Röriksson, den 
f.d. fogden Kristian och dennes son Kristian, vilka alla likaledes är sigillanter. 

Henrik gifte sig med Ragvaldsdotter (Puke).

De hade ett barn:
37233 i. Hafrid

74467 Ragvaldsdotter (Puke).

Gift med en medlem av ätten Glysing, tydligen i dennes andra äktenskap, och med honom 
moder till riksrådet Kettil Glysing, ofta kallat Puke Glysing; hennes man var troligen den 
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ende enligt nu kända urkunder då i Sverige uppträdande ättemedlemmen, riddaren Henrik 
Glysing,som uppträder levande 1295-1324. Gift med föregående ana. (ÄSF s 53, 178f).

74468 Brud Benasson (Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt).  (Samma som 
ana nummer 74350.)

74470 Nils Holmfridsson (stjärna).

Belagd 1298-1306

Nils avsäger sig 1306 tillsammans med Johan prost i Möre, alla anspråk på 
Bengta Holmstensdotters gods. Hennes kända gods låg i Fagerhult, Högsby sn Mörlunda och 
Kalmar  snr.  Nils  ovanliga  metroynikon gör  det  troligt  att  han är  fader  till  den Holmfrid 
Nilsdotter som under 1300.talet gifter sig med Jöns Brudsson (Lejonanskikte). Detta stöds 
även kronologiskt och geografiskt

Barn:
37235 i. Holmfrid (-1351)

15G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

148696 Fader Ulfsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö). Född i 1394. Fader 
dog i AFT 1479, han var då 85 år.124

Fader gifte sig med Elin Nilsdotter (Natt och Dag).

De hade ett barn:
74348 i. Fader

148697 Elin Nilsdotter (Natt och Dag). Elin dog i BET 1458 AND 1475.125

148698 Magnus Kristiansson ( Håkan Tunassons ätt). Magnus dog i 1309.126

Belagd från 1292. Stupade enligt Erikskrönikan under 1309 års strider mot norrmännen

Magnus gifte sig med Margareta Filipsdotter (Örnsparre).

De hade ett barn:
74349 i. ICKE NAMNGIVEN

148699 Margareta Filipsdotter (Örnsparre).

148934 Ragvald Puke. Född i 1256. Ragvald dog i 1308, han var då 52 år.   
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Riddare. Känd mellan 1297 och 1308. Död tidigast 1308. Uppträder tidigast säkert 1297 och 
var då riddare.  Nämnes 1308 som hertig Eriks råd i  ett  brev, vars äkthet dock med rätta 
betvivlats. Uppträder ej som levande senare än detta år. Vapen: en uppvänd vinge. (SvA II 
s480, Raneke s 363, ÄSF s 53, 62, 164, 177, 178).

Tuke Johansson, biskop i Lars i Linköping och dominum ragwaldum puka vidimerar 1297 
Kung Valdemars brev från 1271 med förtändigande av dess iaktagande. I ett annat odaterat 
brev som K H Karlsson daterat  till  1300-talets  början ger  Ragnualdus dictus  puchi  samt 
Ingeborg och Katarina, Karl lagmans döttrar, curiam Eneby som lagman Folke fordom hade 
till Vreta kloster. I Örebro bevittnar Ragvald 1308, som en i Eriks råd, överenskommelse om 
förlikning mellan kung Birger  och hertigarna Erik  och Valdemar Stamgods Bråbo härad, 
Simonstorps  sn,  Kosjöhult.  Vapnet  har  antagligen  upptagits  från  mödernet.  Stamfadern 
Ragvald  Puke  var  g,  m,.  Katarina  dotter  till  Karl  Ingeborgasson  som  själv  tagit  sitt 
mödernevapen, medan hans barn tydligen till en början behållit farfars vapnet men senare 
övergått till faderns Lejonbalks vapen och överlämnat den uppvända vingen tillsvågern och 
hans ätt.. Sköld: Uppvänd vinge "Pukehorn " Hjälm: Två motvända vingar

Ragvald gifte sig med Katarina Karlsdotter (Lejonbalk).

De hade följande barn:
i. Kettil Ragvaldsson

ii. Holmger
iii. Philippus

74467 iv. ICKE NAMNGIVEN

148935 Katarina Karlsdotter (Lejonbalk). Katarina dog den 1 Ab 1319.127

Bodde i Kosjöhult, Simonstorp sn i Bråbo hd i Östergötland. Levde ännu 3 januari 1319. 
Ägde jord i Västra hd i Småland. Gift med föregående ana. (SvA II s 480, ÄSF s 53, 164, 
178).

Bosatt i Kosjöhult, Simonstorps sn. Belagd 1319.

Om henne berättade mannen Ragvald Puke att hon vid ett tillfälle låg svårt sjuk i tolv veckor. 
Hon nalkades sitt yttersta, hennes tummar bands fast och allt hopp om att hon skulle överleva 
verkade vara ute. då bad mannen för hennes liv och hälsa och lovade att han skulle vallfärda 
till S:t Erik och skänka honom en baldakin. Strax därefter tillfrisknande hon och han skänkte 
det utlovade baldakinet till S:t Erik. Händelse inträffade före 1292

148941 Holmfrid.

Bosatt i Vreta, Dalby sn. belagd 1291

Hennes make hette megintor, belagd 1291 i Dalby. belägg saknas dock för att han skulle 
varafar till sonen Nils

Barn:
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74470 i. Nils

16G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

297397 Kristina Tunadotter (Håkan Tunassons ätt).

Barn:
148698 i. Magnus (-1309)

297398 Filip Ingevaldsson (Örnsparre). Filip dog i 1318.128

Riddare,  riksråd,  lagman  i  Uppland  och  Södermanland.  Död  troligen  1318.  Omtalas 
1285-1318och var  död 28 maj  ,  troligen 1318.  Var  24 april  1301 gift  med en dotter  till 
Gregers Birgersson(Folkungaättens oäkta gren). Lagman i Södermanland och konung Birgers 
råd. Lagman iUppland 1317. Gift (ÄSF s 35, 42, 100).

Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

Filip gifte sig med Gregersdotter.

De hade ett barn:
148699 i. Margareta

297399 Gregersdotter.

Hej DickJag har haft hemma ÄFS ( äldre svenska frälserätter ) över helgen, och hittat ett 
intressantspår,Gregers Birgersson anfadern till den oäkta grenen av Folkungaätten, Gregers 
var son till Birger Jarl och en okänd kvinna."En dotter- Var 24/4 1301 gift med lagmannen i 
Södermanland och kung Birger råd , riddaren Filip Ingevaldsson ( Örnsparre ). "Det finns ju 
ingen hustru till  FI  i  antavlan,  men nu har  vi  NN Gregersdotter,  far  Gregers Birgersson,  
Birger Jarls oäkta son, modern till NN Gregersdotter är okänd men hade stora jordegendomar 
runt Mälardalen källa ÄFS  I häfte I sid 42. När det gäller GARP har jag varit i kontakt med 
riksheraldikern och han har tipsat mig om källhänvisningar där Garp finns med, familjen är 
tydligen besläktad med Flemming.Jag återkommer när jag vet mera.mvh Anders Wengström

297870 Karl Ingeborgasson (Lejonbalk).   

Gift före 9 april 1263 med efterföljande ana. Lagman i Tiohärad. Död 
tidigast 1266. Uppträder tidigast 1263 och bar redan då titeln *dominus*. 
Nämnes som lagman i Tiohärad 1266. Nämnes ej som levande efter 1266. 
Valde gravplats i Nydala kloster. Ägde jord i Mo hd i Småland. Vapen: en 
kluven  sköld  men  ett  lejon  i  högra  fältet  och  det  vänstra  sex  gånger 
styckat. Uppträder 1266 och 1268 som lagman i Tiohärads lagsaga samt 
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troligen var död1273. Herr Karl fick återlösa det av Bengt Sigtryggsson till minorit klostrert i 
Skara skänkta godset Bjällum, Bolum sn i Valla hd i Västergötland, helt säkert på grund av 
hustruns bördsrätt.Makarna testamenterade jord i Mo hd i Småland till Nydala kloster. (SvA 
II s 481, ÄSF s 24, 69,163, 164, 178, 184, 297, 317).

Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

lagman i Tiohärad, Stormannaätt från Tiohärad och Värend som framträder tidigast med Karl 
Ingeborgasson. Han förde kluven sköld med i första fältet  ett från linjen framkommande 
lejon  och  med  Folke  Karlsson  (2)  och  Magnus  Karlsson  (7)  förde  ett  annat  vapen,  en 
uppvänd  eller  framvänd  vinge  och  som  även  vidarefördes  av  systrarna.  .Herr  Karl  fick 
återlösa det av Bengt Sigtryggsson ( Boberg ) skänkta godset Bjällom i Bolums sn i Valla 
härad i Västergötland, helt säkert på grund av hustruns bördsrätt. Makarna testamenterade 
jord i Mo härad i Småland tillNydala kloster.

Karl gifte sig med Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg).

De hade följande barn:
i. Holmger

ii. Folke
iii. Filip
iv. Magnus (-1316)

148935 v. Katarina (-1319)
vi. Ingeborg

297871 Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg). 
Född 1225 i Bolum (R). Ulfhild dog den 1 Ab 1263.129

Gift  före  9  april  1263  med  föregående  ana.  Valde  gravplats,  liksom 
mannen, i Nydala kloster.Sigill: fru Ulfhild stående med en lilja i vänstra 
handen. Död tidigast 1263. (SvA II s 482, ÄSF s24, 69, 164, 178).

Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

297883 Cecilia Ragvaldsdotter.

Barn:
148941 i. Holmfrid

17G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

594796 Ingevald Torstensson (Örnsparre).

Ingevald gifte sig med Sigrid.
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De hade ett barn:
297398 i. Filip (-1318)

594797 Sigrid.

Ägde jord i Valde, Skäfthammar,Olands hd

594798 Greger Birgersson.

Barn:
297399 i. ICKE NAMNGIVEN

595740 Folke. Folke dog i (före 1266).130

Folke gifte sig med Ingeborg.

De hade ett barn:
297870 i. Karl

595741 Ingeborg.

595742 Sigtrygg "ärkedjäknen" Bengtsson (Boberg) [Lilja mellan HjortkronA]. 
Född i 1197 i Nydala (F).131 Sigtrygg "ärkedjäknen" dog i (1259/63), han var då 62 år.132

Gift 1:o  Gift 2:o Död tidigast 1219. Nämndes 1219. Är troligen identisk med den *Sistrug*, 
som nämnes död i ett påvebrev 22 oktober 1252. Sigill: en fransk lilja mellan två hjorthorn. 
Var antagligen gift två gånger, andra gången med en halvsyster till Birger Jarl. Genom detta 
supponerade äktenskap kan förklaras, att vissa ättlingar till Sigtrygg i sitt vapen förde lejon 
utan balkar. (ÄSF s 22, 23, 24, 89, 116, 164).

Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

Bröderna  Peter,  Lars,  och  Sigtrygg,  Bengt  Mattsons  söner,  kungör  1219  att  de  efter 
överenskommelse till munkarna i Nydala överlåter fisket i Skeen och hotar den som kommer 
med  klagomål  mot  detta  eller  försöker  ogiltigförklara  överenskommelsen,  med  sin  egen 
hämnd och gudomlig förbannelse. testamenterar 1259 till mindrebröderna i Skara sina gods i 
by allem samt viss lös egendom, till betalning för sitt kors sina gods i moaherath tillsammans 
med enäng, vilken han överlåter åt herr jarlens gottfinnande att ordna och till sin dotter ett 
litet gods i hoclom. Vidare skänker han fyra personer, som fötts i träldom, deras frihet och 
lämnar övrig lös och fast egendom till sina rättmätiga arvingar. Vittnen är prästen Unnulfus, 
stallmästaren  Omerus,  läkaren  Johannes,  Magnus  Gunnarsson  från  Östergötland  samt 
mindrebröderna Iggeldus och Lalo

Sigtrygg "ärkedjäknen" gifte sig med (troligen Kristina) Magnusdotter (Folkungaätten).
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De hade följande barn:
i. ICKE NAMNGIVEN

ii. Karl
297871 iii. Ulfhild (1225-1263)

iv. Hafrid

595743 (troligen Kristina) Magnusdotter (Folkungaätten).

18G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

1189596 Birger Magnusson Jarl.  Född den 1 Ab 1205.133 Birger dog den 21 okt 1266 i 
Bjälbo (E).

Birger  Jarl,  död  1266-10-21.  Kung/Jarl  av  S.Birger  stod  nära  Erik  Eriksson,  vars  syster 
Ingeborg han senaregifte sig med. 1248 nämns han första gången som jarl av Sverige.Samma 
år  hade  han  överläggning  med  den  påvlige  legaten  Vilhelm av  Sabina  i  Skänninge,  där 
fattades viktiga beslut om kyrkans förnyelse. Enligt Erikskrönikan skall Birger ha föreslagit 
ettkrigståg mot finnarna, men han vistades, i motsatts till vadkrönikan uppger, i Sverige för 
Eriks död. Han genomdrev 1250 attsin son Valdemars val blev vald till konung. 1251 yppade 
någrastormänn sitt missnöje till valet, men Birger besegrade dem vid Herrevadsbron. Birger 
var  så  länge  han  levde  Sveriges  egentlige  regent.  Hans  lagstiftningsverksamhet  var 
betydelsefull. Han stiftade fridslagarna. Hans andel i lagstiftningen om kvinnans arvsrätt är 
däremot inte klargjord. Birger gav Lydbeckarna stora handels-privilegier på villkor, att de 
bosatte  sig  som  borgare  i  svenska  städer.  Han  sägs  också  ha  grundat  Stockholm,  men 
samtliga  källvittnesbörd  finns  ej.  Källa:  Lilla  uppslagsboken  Gift  med  Ingeborg 
Eriksdotter.Barn: Magnus I Ladulås, död 1290-12-18 Valdemar Birgersson, död 1302

Barn:

594798 i. Greger

1191484  Bengt  (Bendictus)  Matsson  (Boberg).  Född  i  1167  i  Nydala  (F).134  Bengt 
(Bendictus) dog den (anges vara avliden 1219).

Gift Död före 1219. Nämnes 1219 som död och kallades då liksom fadern dominus. (SvA II 
s483, ÄSF s 22, 23-24).

Källa: http://w1.317.telia.com/~u31707465/unge5.htm

Bengt (Bendictus) gifte sig med NN [Hjortkrona?].

De hade ett barn:
595742 i. Sigtrygg "ärkedjäknen" (1197-1259)
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1191485 NN [Hjortkrona?].

1191486  Magnus  Jarl  Minnesköld  (Folkungaätten).  Född  i  1150.  Magnus  Jarl  dog  i 
Kungslena (R) den 21 mar 1208, han var då 58 år.135

Magnus  Minnesköld  var  storman  i  Östergötland  och  anges  i 
Västgötalagens  lagmanslängd  som  herre  till  Bjälbo  i  Östergötland. 
Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan 
i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte 
Magnus  om  sig  med  Ingrid  Ylva,  antagligendotter  till  Sune  Sik. 
Magnus  och  Ingrid  Ylva  hade  sonen  Birger  -  Birger  jarl.  Magnus 
Minnesköld (Månesköld) dödades i slaget vid Lena 1208 alt Gestilren i 
Västergötland 1210.  Folkungaätten,  medeltida  stormansätt  av  vilken 
endast  ett  fåtal  medlemmar  tillhörde  Folkungarnas  parti.  Ätten 
konstruerades i efterhand av bl a Olaus Petri, och dit fördes medlemmar ur vitt skilda släkter. 
Ätten sades härstamma från Folke den Tjocke ( 1100- talet ) vars mystiske farfar skulle ha 
varit Folke Filbyter. Bland medlemmarna märks Jarlen Birger Brosa ( död 1202 ) vars son 
Filip Birgersson ( död 1200 ) blev jarl i Norge. Birger Brosa sägs också ha haft sonen Folke 
Jarl,  ledare  för  Folkungapartiet,  samt  bröderna  Karl  Jarl  ochMagnus  Minnessköld.  Den 
sistnämnde hade flera framstående söner, bl a Birger Jarl, Dennes son Valdemar valdes till 
svensk konung 1250 och genom bröderna Magnus Ladulås, dennes son Birger Magnusson 
och  sonson  Magnus  Eriksson  stannade  tronen  inom  ätten  till  1364:  ede  mest  använda 
Folkungavapnet  var  ett  lejon  över  tre  bjälkar,  som nu  ingår  i  Sveriges  riksvapen.  Ätten 
tillhörde det dominerande stormanna-skiktet under heraldikens inledningsskede i vårt land 
och relativt  mångtalig.  Som landets ledande ätt  kan man därför förvänta en inblick i  det 
heraldiska systemets tillämpning i Sverige vid denna tid . Av MagnusMinneskölds söner hade 
Eskil  Magnusson  i  sitt  sigill  från  1230  en  upprest  leopard  och  Birger  Magnusson  Jarl 
åtminstånde från 1238 ett  lejon över  tre  strängar.  Analogt  med kontinentala  exempel  bör 
deras  fader  ha  haft  ett  liknande  vapen.  Det  finns  kanske  ännu  tidigare  belägg  på  ett 
Folkungalejon,  en  romansk  bänkgavel  från  1100-talet  i  Hovs  ka  i  (E)  har  en  heraldisk 
lejonrelief som åtminstone tidsmässigt kan attribueras Magnus Minnesköld. Hov är beläget 
iden gamla Folkungabygden i närheten av Bjälbo och enligt tradition skall Birger Jarl ha varit 
bosatt på gården invid kyrkan. Sköld: tre ginstränger i med hjärtan bestrött fält belagt med 
krönt  lejon.  Hjälm  :  två  buffelhorn  vardera  utvändigt  besatta  med  sex  fänikor  visande 
sköldemärket. Folkungarna var hårdföra och ofta våldsamma, organisatoriskt begåvade och 
till en början utomordentligt framgångsrika. Fornmedeltiden ter sig i jämförelse med deras 
epoknästan idyllisk, men det kan ju vara en illusion Först vid 1200-talets mitt nådde den 
kungavärdighet, men makten låg flera decennier tidigare i deras händer. De dominerade tidigt 
inom landskapet  på  de  flesta  områden.  Två  skaffade  sig  biskopsvärdighet  och  flera  blev 
lagmän. I egendoms hänseende tycks de ha gjort sig gällande i alla härader, men de var alltid 
mycket generösa mot kyrkan. Den gamla storgården Bjälbo skänktes av Magnus Eriksson 
och hans drottning Blanka  år  1346 till  det  då till  ämnade nunneklostret  i  Skänninge,  St 
Ingrids kloster.

Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven Brevnummer: 1136 Utfärdande 
datum: 12800428 a  Utfärdandeort: Bjälbo Datum-kommentar:   Språk: latinDS-nummer: DS 
4990  SD-nummer: Utfärdare: Kung Magnus av Sverige. Innehåll: Kung Magnus av Sverige 
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refererar och stadfäster en förordning ang. avgifter till hospitalet i Skänninge, vilken utfärdats 
av hans farfar Magnus Minnesköld, hans farbror biskop Karl och hans far Birger jarl, samt 
utsträcker dess giltighet även till kyrklig jord.

Magnus Jarl gifte sig med Karlsdotter.

1191487 Karlsdotter.  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4:2 Sara Lisa Persdotter antavla: 

Källperson 
--------------------------------------------------

1 Sara Lisa Persdotter.  Född den 19 apr 1805 i  Bofall,  Södra Vi (H).1  Sara Lisa dog i 
Löthaborg, Södra Vi (H) den 8 nov 1852, hon var då 47 år.2

Den 13 okt 1825 när Sara Lisa var 20 år gifte hon sig med Salomon Nilsson i Södra Vi (H).3

De hade följande barn:
i. Christina Carolina (1826-)

ii. dödfödd (1830-1830)
iii. Sara Sofia (1831-1831)
iv. Nils Peter August (1833-)
v. Sven Johan (1836-1836)

vi. dödfödd (1838-1838)
vii. Adolf* Paul (1841-1931)

viii. Josephina Albertina (1846-)

Föräldrar 
--------------------------------------------------

2 Per Persson. Född den 17 jun 1757 i Målebo, Rumskulla, Södra Vi (H).4  i 1811-1816  
Bofall, Södra Vi (H). Per dog i Bomåla, Södra Vi (H) den 5 jul 1835, han var då 78 år.5

Bonde i Bofall S Vi

Den 26 dec 1785 när Per var 28 år gifte han sig med Karin* Elisabet Svensdotter.6

De hade följande barn:
i. Stina (1787-1787)

ii. Stina (1792-1867)
iii. Sven (1795-)
iv. Petter (1798-)

1 v. Sara Lisa (1805-1852)

3 Karin* Elisabet Svensdotter. Född den 6 okt 1759 i Bofall, Södra Vi (H).7 Karin* Elisabet 
dog i Bomåla, Södra Vi (H) den 12 okt 1836, hon var då 77 år.8

Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------
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4 Per Svensson.

Per gifte sig med Elisabeth Svensdotter.

De hade ett barn:
2 i. Per (1757-1835)

5 Elisabeth Svensdotter.

6 Sven Svensson. Född den 1 jan 1718 i Bofall, Södra Vi (H).9 Sven dog i Bofall, Södra Vi 
(H) i 1810, han var då 91 år.10

Den 16 okt 1743 när Sven var 25 år gifte han sig med Sara Persdotter.11

De hade följande barn:
i. Sven (1746-)

ii. Olof (1751-1828)
3 iii. Karin* Elisabet (1759-1836)

iv. Sara (1763-1839)
v. Anna (1767-1849)

vi. Jon

7 Sara Persdotter. Född den 11 jan 1725 i Loxbo, Södra Vi (H).12 Sara dog ? sep 1807, hon 
var då 82 år.13 Begravd den 20 sep 1807 i Södra Vi (H).14

G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

12 Sven Jonsson. Född i Bofall, Södra Vi (H). Sven dog den 9 dec 1744 i Bofall, Södra Vi 
(H).15

Den 25 mar 1697 gifte sig Sven med Kerstin Nilsdotter i Södra Vi (H).16

De hade följande barn:
i. Nils (1698-)

ii. Anna (1700-1752)
6 iii. Sven (1718-1810)

13 Kerstin Nilsdotter. Kerstin dog i 1720 i Bofall, Södra Vi (H).17

14 Per Nilsson. Född i 1701 i Kalmarhult, Södra Vi (H).18 Per dog i Loxbo, Södra Vi (H) den 
14 feb 1742, han var då 41 år.19

Per gifte sig med Kerstin Olofsdotter.
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De hade följande barn:
7 i. Sara (1725-?1807)

ii. Olof (1733-1799)
iii. Karin
iv. Ingrid (1739-1804)

15 Kerstin Olofsdotter. Begravd den 29 jul 1775 i Södra Vi (H).20

GG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

24 Jon Månsson.

Barn:
i. Erik (-1738)

12 ii. Sven (-1744)

28 Nils Persson. Född i 1668. Nils dog i Kalmarhult, Södra Vi (H) i 1747, han var då 79 år.21 
Begravd den 11 okt 1747.22

Nils gifte sig med Ingeborg Persdotter.

De hade följande barn:
i. Elin (1700-)

14 ii. Per (1701-1742)
iii. Karin (-1748)

29 Ingeborg Persdotter. Född i EST 1677.23 Begravd den 20 jan 1751 i Södra Vi (H).24

30 Olof Arvidsson. Född i EST 1658. Olof dog i Loxbo, Södra Vi (H) den 24 jun 1723, han 
var då 65 år.25 Begravd den 24 jun 1723 i Södra Vi (H).26

Olof gifte sig med Ingrid Jonsdotter.

De hade följande barn:
i. Stefan (1683-1748)

15 ii. Kerstin
iii. Ingeborg
iv. Sara (1700-)

31 Ingrid Jonsdotter. Född i 1660 i Gallebo, Södra Vi (H).27 Ingrid dog i Loxbo, Södra Vi 
(H).28 Begravd den 22 jan 1738 i Södra Vi (H).29

Sevede härads dombok *55 Styvson Staffan Olufsson misshandlat Ingrid Jonsdotter
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GGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

48 Måns Svensson. Född i Skärstad, Södra Vi (H).30 Måns dog i BEF 1684 i Skärstad, Södra 
Vi (H).31

Måns gifte sig med Sabina Joensdotter.

De hade följande barn:
i. Lars

ii. Dina
24 iii. Jon

49 Sabina Joensdotter.

60 Arvid Carlsson. Arvid dog i (ca 1703) i Loxbo, Södra Vi (H).32

Arvid gifte sig med Gertrud Nilsdotter.

De hade följande barn:
i. Carl

ii. Elin
30 iii. Olof (1658-1723)

iv. Lars

61 Gertrud Nilsdotter. Gertrud dog i 1705 i Loxbo, Södra Vi (H).33

62 Jon NN.

Barn:
i. Lars

ii. Erland
31 iii. Ingrid (1660-)
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GGGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

96 Sven Sonesson.

bördköpt å hustruns vägnar

Sven gifte sig med nn Månsdotter.

De hade följande barn:
i. Jon

ii. Ingrid (1610-)
iii. Lucia (1627-)

48 iv. Måns (-1684)
v. Sven Svensson (1635-)

vi. Per

97 nn Månsdotter.

98 Jon NN.

Barn:
49 i. Sabina

ii. ICKE NAMNGIVEN

120 Carl NN. Carl dog i Södra Vi (H).34

Carl gifte sig med Ragnhild Olofsdotter.

De hade följande barn:
60 i. Arvid (-1703)

ii. nn

121 Ragnhild Olofsdotter.

5G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

194 Måns Svensson.

Måns gifte sig med Edmundsdotter ??.

De hade följande barn:
97 i. nn

ii. Edmund (1593-1663)
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195 Edmundsdotter ??

242 Olof NN.

Barn:
i. Lucia

121 ii. Ragnhild

6G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

390 Edmund Andersson.

Barn:
195 i. ICKE NAMNGIVEN

ii. Elin
iii. Andreas Emundi Hornereus (1603-1670)

7G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

780 Anders NN.

Barn:
390 i. Edmund
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Antavla Svante Lundgren 

Källperson
--------------------------------------------------

1 Sven "Svante"* Gustaf Lundgren. Född den 7 jun 1822 i Ramshult eget under Tyllinge, 
Dalhem (H).1  i 1822 - 1825  Ramshult, Dalhem (H).  i 1824 - 1826  Ramshult, Dalhem (H).  
i 1826 - 1827  Ramshult, Dalhem (H).  i 1828 - 1832  Ramshult, Dalhem (H).  i 1835 - 1841  
Ramshult, Dalhem (H).  i 1841 - 1846  Ramshult, Dalhem (H).  i 1846 - 1850  Ramshult, 
Dalhem (H).  i 1851 - 1852  Ramshult, Dalhem (H).  i 1852 - 1856  Möckelhult, Dalhem (H).  
i 1856 - 1858  Fagerdal, Dalhem (H).  i 1859 - 1862  Fagerdal rusthåll, Ramshult eget under 
Tyllinge, Dalhem (H).  i 1863 - 1867  Fagerdal, Dalhem (H).  i 1868 - 1875  Fagerdal, 
Dalhem (H).  i 1876 - 1881  Fagerdal, Dalhem (H).  i 1881 - 1890  Fagerdal, Dalhem (H). 
Sven "Svante"* Gustaf dog i Fagerdal, Dalhem (H) den 30 apr 1891, han var då 68 år.2

Den 16 jun 1848 när Sven "Svante"* Gustaf var 26 år gifte han sig med Sara Josefina* 
Eriksdotter i Dalhem (H).3

De hade följande barn:
i. Catharina Eleonora* (1849-1916)

ii. Gustaf Edvard (1856-1933)
iii. Per Albert (1861-1929)

Föräldrar 
--------------------------------------------------

2 Erik Stefansson Lundgren. Född den 27 nov 1791 i Skärdal, Dalhem (H).4  i 1826 -1827  
Ramshult, Dalhem (H).  i 1828 - 1832  Ramshult, Dalhem (H).  i 1846 - 1850  Ramshult, 
Dalhem (H).  i 1851 - 1852  Ramshult, Dalhem (H).  i 1852 - 1856  Möckelhult, Dalhem (H).  
i 1856 - 1862   Fagerdal rusthåll, Ramshult eget under Tyllinge, Dalhem (H).  i 1863 - 1867  
Fagerdal, Dalhem (H).  i 1868 - 1875  Fagerdal, Dalhem (H). Erik dog i Fagerdal, Dalhem 
(H) den 17 jan 1881, han var då 89 år.5

Han var Rättare och bodde under sin levnad på Fagerdal eget under Ramshult i 
Dalhemssocken

Den 24 jun 1821 när Erik var 29 år gifte han sig med Lena Cajsa Sjöholm.

De hade följande barn:
1 i. Sven "Svante"* Gustaf (1822-1891)

ii. Karolina Ulrika (1824-)
iii. Sophia (1832-1834)

3 Lena Cajsa Sjöholm. Född den 20 apr 1798 i Qvarnsveden, Oppeby (E).6 Lena Cajsa dog i 
Fagerdal, Dalhem (H) den 8 mar 1879, hon var då 80 år.
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Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

4 Stephan Johansson.

Levde i Dalhem

Stephan gifte sig med Kirstin Andersdotter.

De hade ett barn:
2 i. Erik (1791-1881)

5 Kirstin Andersdotter.

6 Olof Nilsson Sjöholm. Född den 18 mar 1772 i Qvarnsveden, Oppeby (E).7  i 1819 - 1825  
Ramshult, Dalhem (H).8 Olof dog i Ramshult, Dalhem (H) den 5 jan 1825, han var då 52 år.9 
Begravd den 16 jan 1825.

Den 3 okt 1794 när Olof var 22 år gifte han sig med Urika Strömmerstedt i Rystad (E).10

De hade följande barn:
i. Maria Sofia (1795-1870)

3 ii. Lena Cajsa (1798-1879)
iii. Sven (1801-)
iv. Anna (1804-1806)
v. Nils Hendric (1806-)

vi. Olof (1813-)

7 Urika Strömmerstedt. Född den 16 nov 1768 i Björsby kvarn, Rystad (E).11 Urika dog i 
Ramshult, Dalhem (H) den 1 apr 1822, hon var då 53 år.12 Begravd den 7 apr 1822.13

G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

12 Nils Svensson. Född i jun 1718 i Stjernvik, Oppeby (E).14 Nils dog i Qvarnsveden, 
Oppeby (E) den 22 mar 1802, han var då 83 år.15 Begravd den 28 mar 1802.16

Den 1 nov 1769 när Nils var 51 år gifte han sig med Catharina (Carin) Johansdotter i 
Qvarnsveden, Oppeby (E).17

De hade följande barn:
6 i. Olof (1772-1825)

ii. Margareta (1774-)
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iii. Maja (1779-)

13 Catharina (Carin) Johansdotter. Född i 1738.18 Catharina (Carin) dog i Oppeby (E) den 
5 jan 1792, hon var då 54 år.19 Begravd den 5 jan 1792.20

14 Henrich Strömmerstedt. Född den 24 dec 1738 i Hackefors, Landeryd (E).21 Henrich 
dog i Rystad (E) den 18 apr 1807, han var då 68 år.22

Den 18 sep 1764 när Henrich var 25 år gifte han sig med Maria Helena Tinnerholm i 
Linköpings Sankt Lars (E).23

De hade följande barn:
i. Elisabeth Catharina (1765-)

7 ii. Urika (1768-1822)
iii. Anna Maria (1773-)

15 Maria Helena Tinnerholm. Född den 18 dec 1741 i Linköpings Sankt Lars (E).24 Maria 
Helena dog i Rystad (E) den 21 maj 1785, hon var då 43 år.25 Begravd den 27 maj 1785.26

GG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

24 Sven Hammar. Född den 13 jan 1689 i Övre Drättinge, Hägerstad (E).27 Sven dog i 
Oppeby (E) i okt 1740, han var då 51 år.28

Av Inga Wallenquist - lördag den 03 maj 2003 kl. 11.59:  [Ändra]Gunvor...jag vet inte om du 
har dessa uppgifter om Sven Hammar: I generalmönstrings rullan för Vifolka kompani 1712, 
Stiernviks rote, Oppeby: Sven Hammar, 25år, 2* års tjänstgöring. Generalmönstring 2 sept 
1719: Sven Hammar, 29 år, 10 års tjänstgöring, östgöte, en valack15 år gammal 
Generalmönstring 22 april 1733: Sven Hammar för Stiernevik Generalmönstring 4 sept 1744: 
Sven Hammar avlider 1740 och efterträds av Lars Hammar. I dödsboken Oppeby 1740: 19 
okt begrovs ryttaren Sven Hammar 1 gång gift aflat 5 barn nu 53 år gammal. Jag har funnit 
ytterligare två barn till Sven Hammar utöver Nils: Karin född 1714 och Sara född1724. 
Däremot har jag inte funnit vem Sven var gift med och inte heller hans två övriga barn. En 
uppgift jag har är att Sven Hammar skall vara född i Hägerstad, men jag har inte lyckats 
kontrollera den. Jag är också nyfiken på om efterträdaren Lars Hammar kan vara son till 
Sven. Han efterträdde Sven på torpet 1741 enligt rullorna men behöver naturligtvis inte vara 
släkt för den skull. Lars Hammar dog 2 jan 1762 på torpet Hammarnäs 60 år gammal. Jag har 
en ana Karin Larsdotter Hammar, född cirka 1734, död 50 år gammal 1884 och gift med Per 
Jonsson i Kärra. Vet du något om det paret?? Karin kan tidsmässigt vara dotter till Lars 
Hammar, men jag har inte kunnat finna belägg för släktskapen. Med vänlig hälsning, Inga

Av Inga Wallenquist - söndag den 04 maj 2003 kl. 23.53:  [Ändra]Ann-Britt och Gunvor! 
Enligt soldatakten antogs Sven Hammar som ryttare i Stjerneviks rote år1709 och fick avsked 
efter 32 tjänsteår 1741. Dock avled han som vi vet redan 19 oktober 1740. Året för avsked i 
soldatakten är väl antagligen beroende på att den nya soldaten Lars Hammar antogs vid 
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generalmönstringen år 1741. Lars Hammar dog 1762 och var då 60 år gammal. I dödsnotisen 
står det att Lars Hammar var bosatt på Hammarsnäs -- inte Ekelid. Till torpakten under 
Stjernevik hör ett antal soldatakter där soldaterna utöver de bägge Sven och Lars Hammar 
heter J Stjernström f 1803, Johan Storm f 1835 och Anders Gustaf Wik f1877. När Gunvor 
skrev att torpet hette Ekelid funderade jag på om möjligen Chierstin Johansdotter från Ekelid 
död 1777 kan vara Svens hustru? Det är naturligtvis bara en gissning. När det gäller Sven 
Hammars ursprung har jag en anteckning om att han skulle vara född i Hägerstad.Jag tror 
uppgiften kommer ur generalmönsterrullorna, men har inte de anteckningarna tillgängliga 
just nu. Jag har tidigare sökt möjliga anknytningar i Hägerstad men inte fått napp.MvhIngaAv 
Inga Wallenquist - måndag den 05 maj 2003 kl. 01.47:  [Ändra]Jo, nu har jag kollat. Mycket 
riktigt finns anteckningen i generalmönsterrullorna att ryttaren Sven Hammar är född i 
Hägerstad. Kanske något att forska vidare på! MvhInga

Hej Inga och Ann-BrittHar på lite krokiga vägar fått höra om Kvarntorpet som ska tillhöra 
Bröt? i Hägerstad. Där ska enligt någon Kindalitteratur eller bok finnas koppling till en Niels 
Swensson Hammar där. Något årtal fanns inte nämnt men borde vara första eller sista på 
torpet. Torpet togs bort 1839 enligt min sagesman. Kan det vara din ana Ann-Britt eller 
fadern till Sven Hammar? Har inte själv tillgång till Genline. Hälsn Gunvor*

Av Ann-Britt Ahlström tisdag den 06 maj 2003 kl. 01.19: Om det nu står som jag tror på 
bilden jag bifogar så har jag nog hittat Sven Hammars födelse 1689 döpt den 13 Januari CI:
1:71. Fadern ser ut att vara Soldaten Nils Hammar. Det står inte var de bodde men barnet i 
föregående dopnotis som alltså gäller för samma dag kom från Brööth.

Av Gunvor Westerlund (Gunsten) tisdag den 06 maj 2003 kl.20.54: Ann-BrittPå mina krokiga 
vägar har jag fått tag i detta, en tydningav vad som står i ditt inlägg."Den 13 jan 1689 föds o 
döps Nils Hammars son. Bars tillkristendomen av välborna fru Helena Kylander på 
Överdrättinge, jämte fadddrar hustru Tora i Gröndalstorp, Karin Månsdotter, Kerstin 
Larsdotter i prästgården. Manfolks faddrar Håkan i Ånesta, Mattis Persson ibm, soldatenNils 
Årta ( i Årteryd)"Sven har en bror Arvid som fötts dec 1686 och en syster Karii maj 1691. 
Vigseldatum på föräldrarna har inte hittats och inga faddrar på Arvid och Kari. Hälsn Gunvor 
Vigseln har jag hittat. (Bifogad bild). Nils Hammar och Kerstin (Ja, skall det vara 
Arvidsdotter?) De gifte sig 26 december 1685 CI:1:13. Först kunde jag inte se att det stod 
Hammar, jag tyckte det började med ett W, men om man jämför H:et med Håkan vid den 
första vigseln så stämmer det ju, eller hur.Ann-Britt

Barn:
i. Kerstin (1712-)

ii. Karin (1715-)
12 iii. Nils (1718-1802)

iv. Sara (1724-)

28 Anders Andersson. Född den 2 jul 1705 i Hackefors, Landeryd (E).29 Anders dog i 
Hackefors, Landeryd (E) den 24 sep 1772, han var då 67 år.30 Begravd den 25 sep 1772.31

Anders gifte sig med Elisabeth Samuelsdotter.
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De hade följande barn:
i. Anders (1730-1790)

ii. Samuel (1732-)
iii. Sara (1736-1739)

14 iv. Henrich (1738-1807)
v. Johan (1743-1798)

vi. Petrus (Per) (1746-1795)
vii. Nils (1752-)

29 Elisabeth Samuelsdotter. Född den 11 sep 1702 i Hackefors, Landeryd (E).32 Elisabeth 
dog i Hackefors, Landeryd (E) den 30 jun 1770, hon var då 67 år.32

30 Börje Tinnerholm. Född den 23 feb 1714 i Tinnerö, Linköpings Sankt Lars (E).33 Börje 
dog i Tinnerö, Linköpings Sankt Lars (E) den 25 mar 1785, han var då 71 år.34

I (före 1741) när Börje var 26 år gifte han sig med Anna Catharina Rosling.35

De hade följande barn:
i. Abraham (1740-)

15 ii. Maria Helena (1741-1785)
iii. Isak (1744-)
iv. Brita Cajsa (1746-)
v. Jacob (1749-)

vi. Anna Sophia (1751-1752)
vii. Jacob (1753-)

31 Anna Catharina Rosling. Född den EST 24 MAY 1713. Anna Catharina dog i Tinnerö, 
Linköpings Sankt Lars (E) den 28 maj 1753, hon var då 40 år.36 Begravd den 31 maj 1753.

GGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

48 Nils Hammar.

------------------------------------------------------------Anbytarforum: Landskap (efterlysningar 
m.m.): Östergötland:Socknar: Oppeby------------------------------------------------------------Av 
Ann-Britt Ahlström onsdag den 07 maj 2003 kl. 21.59:Här kommer det jag hittat om Nils 
Hammars barn och hustruArvid född december 1686 CI:1:68 (är osäker på namnet Arvid,men 
det stavas ung. som moderns efternamn, se vigselnotisenovan)Sven född januari 1689 CI:
1:71Kari född 14/5 1691 döpt den 17 CI:1:82(en son) född 28/7 1694 döpt den 8/8 CI:1:93 
(här har deglömt att skriva vad sonen heter)Zacharias född 1698 25/4 CI:1:98Jag har hittat en 
annan födelsenotis men jag är inte säkerpå att det är Nils Hammars barn. Det står Nilses son 
iBrötstorpet.Johan född 4/4 1708 CI:1:117Jag har också tittat i dödboken och hittat1696 
augusti begrovs Nils Hammars son (inget namn) CI:1:144Detta är vad jag har hittat i 
Hägerstad. Jag kan inte hittanågon dödsnotis för Nils Hammar (jag har verkligen försöktbåde 
i Hägerstad och Oppeby).Men, i Oppeby begravdes 1737 2/1 hustrun KerstinArvidsdotter i 
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Ek. torpet. 1 gång gift. Fött 5 barn. 74 årgammal. C:1:172  (Det skall väl vara 
Ekelidstorpet).Här är jag övertygad om att det är Nils Hammars hustru,alltså Sven Hammars 
mor, för jag har även kollat i Kyrkligaräkenskaper och funnit att 1736 
betaladestestamentspenningar till kyrkan. Det står "Ryttare Hammarsmoder". LI:2:32. På 
motstående sida 1740 stårtestamentspenningarna för Sven Hammar.Det kan tyckas att 
konstigt att det sker 1736 men hon dognog då och begravdes inte förrän januari 1737. 
(Dödsnotisenföre är ett litet barn till en soldat Kling, som dog idecember 1736 och han 
betalade testamentspenningarsamtidigt).Om det är så Gunvor att du vill ha bilder på detta så 
sägtill. Ja, det var nog allt jag hittat så långt.HälsningarAnn-Britt

Den 26 dec 1685 gifte sig Nils med Kerstin Arvidsdotter? i Hägerstad (E).37

De hade följande barn:
i. Arvid (1686-)

24 ii. Sven (1689-1740)
iii. Kari (1691-)
iv. ICKE NAMNGIVEN (1694-)
v. Zackarias (1698-)

49 Kerstin Arvidsdotter? Begravd den 2 jan 1737.38

56 Anders Andersson. Född den 1 Ab 1681. Anders dog den 30 okt 1710 i Hackefors, 
Landeryd (E).39

Den 16 sep 1697 gifte sig Anders med Brita Gabrielsdotter i Hackefors, Landeryd (E).40

De hade följande barn:
28 i. Anders (1705-1772)

ii. Per (1709-)
iii. Johan (1710-)

57 Brita Gabrielsdotter.

60 Börje Jönsson. Född i 1679 i Slaka (E).41 Börje dog i Linköpings Sankt Lars (E) den 19 
mar 1730, han var då 51 år.42 Begravd den 1 apr 1730.43

Den 29 dec 1701 när Börje var 22 år gifte han sig med Elin Jonsdotter i Tinnerö, Linköpings 
Sankt Lars (E).44

De hade följande barn:
i. Jöns (1702-1755)

ii. Johan (1705-)
iii. Elin (1707-)
iv. Helena (1709-)
v. Margareta (1711-1716)

30 vi. Börje (1714-1785)
vii. Margareta (1716-1716)
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viii. Sven (1718-)
ix. Anna Maria (1721-1721)
x. Maria (1724-)

61 Elin Jonsdotter. Född i 1682. Elin dog i Tinnerö, Linköpings Sankt Lars (E) den 25 okt 
1758, hon var då 76 år.45
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4.8 Josefina Eriksdotters antavla: 

Källperson 
--------------------------------------------------

1 Sara Josefina* Eriksdotter.  Född den 24 feb 1824 i Svenserum, Gärdserum (E).1 Sara 
Josefina* dog i Fagerdal, Dalhem (H) den 22 apr 1901, hon var då 77 år.2 Begravd i 5 Maj 
1901 i Dalhem (H).

Bodde under sin levnad i Fagerdal, Dalhems sockenJosefina dog av lunginflammation

Den 16 jun 1848 när Sara Josefina* var 24 år gifte hon sig med Sven "Svante"* Gustaf 
Lundgren i Dalhem (H).3

De hade följande barn:
i. Catharina Eleonora* (1849-1916)

ii. Gustaf Edvard (1856-1933)
iii. Per Albert (1861-1929)

Föräldrar 
--------------------------------------------------

2 Erik Josefsson. Född den 22 sep 1792 i Svenserum, Gärdserum (E).4 Erik dog i Fagerdal, 
Dalhem (H) den 7 jun 1856, han var då 63 år.5

HF Gärdserum Svenserum 1828-31(76), 1831-36(137), 1837-40(338): ErikJosefsson, 1792 
22/9, H Stina Cajsa Persdr, Dalhem 1796 26/3, D MajaStina, 1817 17/9, D Inga Carolina, 
1821 19/9, d 1837, D Sara Josefina,1824 24/8, D Clara Sofia, 1827 2/6, D Eleonora, 1829 
16/11,  D  Matilda,1832  9/8,  D  Emma,  1835  29/9,  d  1837  4/5,  D  Catharina,  1838  22/8, 
tillDalhem 1841.

HF Dalhem Fagerdal 1841-46(251), 1846-50(106), 1851-58(125),1859-62(283): Rusthållare 
Erik Josefsson, 1792 22/9, d 1856 15/6, EnkH Stina Catharina Persdr, Dalhem 1796 31/10, D 
Maja Stina,  1817 17/9,till  Fagerdal  1846,  D Sara Josefina,  1824 24/8,  "g 1848 16/6",  D 
ClaraSofia,  1827  2/6,  D  Eleonora,  1829  16/11,  D  Matilda,  1832  9/8,  tillHorn  1859,  D 
Catharina, 1838 22/8, till Horn 1848.

DB Dalhem 1856 Junii 15. Eric Josephsson från Fagerdahl. Född d 22sept 1792 i Svenserum 
och  Gärdserum  församling,  föräldrar  Rusthållaren  Joseph  Simonsson  och  dess  H  Ingrid 
Ericsdr.  Gift  1816  med  Rusthållardottren  Christina  Persdr  från  Fagerdal.  Efterlemnar 
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6döttrar,  1 gift,  5 ogifta,  Varit  Fjerdings o Nämdeman. Hitkom 1841.Varit  böjd att  lemna 
biträde vid Rättegångar. Arbetsam, ordentlig och välkänd.

Den  13  okt  1816  när  Erik  var  24  år  gifte  han  sig  med  Stina  Chatarina  Persdotter  i 
Gärdserum (E).6

De hade följande barn:
i. Maja Stina (1817-)

ii. Inga Carolina (1821-1821)
1 iii. Sara Josefina* (1824-1901)

iv. Clara Sofia (1827-1919)
v. Eleonora* Helena (1829-1881)

vi. Matilda Erika (1832-1907)
vii. Emma* Lovisa (1835-1837)

viii. Catharina Petronella Constantina* (1838-1885)

3 Stina Chatarina Persdotter. Född den 31 okt 1796 i Gärdserum (E).7 Stina Chatarina dog 
i Fagerdal, Dalhem (H) den 8 apr 1873, hon var då 76 år.8

Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

4  Josef  Simonsson.  Född  den  15  jul  1749  i  Svenserum,  Gärdserum  (E).9  Josef  dog  i 
Svenserum, Gärdserum (E) den 22 jun 1828, han var då 78 år.10

FB Gärdserum 1749 d 15 Julji föddes Simon Påhlssons o hustru BritaLena Gerdmans barn i 
Svenserum, döpt  d 16 ejusd.  kallad Joseph.VB Gärdserum 1774 d 9 oct  wigdes drengen 
Joseph Simonsson iSvenserum o pigan Ingrid Ericsdr i Måshult.

HF Gärdserum Svenserum 1805-13(143):  Bonden Josef Simonsson, 174915/7,  g 1771, H 
Ingrid Ericsdr, 1854 1/1, S Simon, 1778 23/9, SJoseph, 1788 23/10, S Eric, 1792 22/9, D 
Maja Stina, 1785 25/4.

DB Gärdserum 1828 Juni 22.  Josef Simonsson. Rusthållare i  Svenserum,född 1749 15/7. 
Vattusot. 78 år 11 mån.

Bou Tjust hd 1828 d. 30 Juni ..bub.. efter afl. Rusthållare Joseph Simonsson i Svenserum, 
Gerdserum som afled d. 22 dennes ... Enkan Ingrid Eriksdtr. .. 6 barn: afl. Simon Josefssons 
efterlemnade  dotter  Anna  Cajsa  omyndig  ..  å  dess  sida  Styffadren  Lars  Svensson  i 
Svenserum.. Josef Josefsson myndig .. Erik Josefsson myndig .. Sara omyndig .. å dess sida 
Carl Larsson i Falerum .. Brita Lena gift med Skattem. J.P. Trybom i Ullevid och Maja Stina 
gift med Hem.äg.Petter Johansson i Ballersrum ...etc.
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Den 9 okt 1774 när Josef var 25 år gifte han sig med Ingrid Eriksdotter i Gärdserum (E).11

De hade följande barn:
i. Sara (1775-1847)

ii. Simon (1778-1810)
iii. Brita Lena (1782-1859)
iv. Maja Stina (1785-?1837)
v. Josef (1788-1857)

2 vi. Erik (1792-1856)
vii. Anders (1796-)

5  Ingrid  Eriksdotter.  Född  den  1  jan  1754  i  Mosshult,  Gärdserum (E).12  Ingrid  dog  i 
Svenserum, Gärdserum (E) den 22 jan 1841, hon var då 87 år.13 Begravd den 31 jan 1841 i 
Gärdserum (E).

Levde 1806 i Svenserum, Gärdserum (E) [AI:1]. Bor 1832 hos sonen Josef

6 Peter Andersson.

Peter gifte sig med Maja Andersdotter.

De hade ett barn:
3 i. Stina Chatarina (1796-1873)

7 Maja Andersdotter.

G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

8 Simon Pålsson. Född i 1713.14 Simon dog i Svenserum, Gärdserum (E) den 31 okt 1789, 
han var då 76 år.15

Levde  i  Svenserum,  Gärdserum  (E).  Födelseplats  okänd,  död  enl  bouppteckning,  ej  i 
dödboken  varför  hans  ålder  är  okänd.  Bouppteckning:  År  1789  d  16  November  woro 
undertecknade kallade till at hålla Boupteckning och werdering på den qvarlåtenskap som 
befants efter afledna Rusthållaren Simon Paulsson och dess hustru Brita Helena Gerdeman uti 
Svenserum hvilken den förra med döden afled den 31 October och den sednare afled den 7 
derpå följande November samma år, lemnade efter sig fyra myndiga barn. En son och trenne 
döttrar, war sonens namn Joseph döttrarnas namn Brita Catharina gift med Rusthållaren Måns 
Salomonsson uti Svenserum, Helena gift med bonden Jacob Larsson derstädes samt Christina 
Margareta gift med Rusthållaren och Gästgifvaren Lars Ericsson uti Måshult alla myndiga 
och närvarande ...Fastighet ... 1/4-del uti Krono Rusthållet Svenserum under Östg. Cavalleri 
och Tjust Compagnie N:o 48 .... 1/16-del hemman frälse Torstorp en äng .... osv.

Källa Barbro Berendtz
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Ur Bouppteckning:  "Åhr 1789 d 16 November woro undertecknade ombeda till  att  hålla 
Boupteckning och värdering på den qvarlåtenskap som befunnits efter aflidne Rusthållaren 
Simeon Paulsson och dess hustru Brita Helena Gerdeman uti Svenserum hwilken den förre 
med döden afledden 31 October och den senare afled den 7 den påföljande November samma 
år lemnande efter sig fyra myndiga barn, en son och trenne döttrar, sonens namn Joseph, 
döttrarnas namn Brita Catarina,  gift  med Rusthållaren Måns Salemonsson uti  Svenserum, 
Helena,  gift  med  bondenJacob  Larsson  därstädes  samt  Christina  Margareta,  gift  med 
Rusthållaren och Gästgifwaren Lars Ericsson uti  Måshult,  alla myndiga och närvarande... 
Egendomen uppgafs av sonen Joseph och företogs påsätt som följer, mämbligen... Fastighet 
En fjärdedel uti Rusthållet Svenserum under Östgöta Cavallerie och Tjust Compagnie No 48 
222 Daler. Ett sextonde dels hemman Torstorp 16 Daler..." (Uppg fr SylviaMelchersdotter)

Källa Gunilla Källström

Den  28  dec  1741  när  Simon  var  28  år  gifte  han  sig  med  Brita  Helena  Josefsdotter 
Gerdeman i Gärdserum (E).16

De hade följande barn:
i. Brita Katarina (1742-1793)

ii. Helena (1745-1813)
4 iii. Josef (1749-1828)

iv. Kristina Margareta (Stina Greta) (1754-1831)

9 Brita Helena Josefsdotter Gerdeman. Född den 11 dec 1715 i Svenserum, Gärdserum 
(E).17 Brita Helena dog i Svenserum, Gärdserum (E) den 7 nov 1789, hon var då 73 år.18

10  Erik  Johansson.  Född  den  11  okt  1711  i  Stora  Ved,  Gärdserum  (E).19  Erik  dog  i 
Mosshult, Gärdserum (E) den 27 nov 1775, han var då 64 år.20

Den 3 okt 1736 när Erik var 24 år gifte han sig med Sara Larsdotter i Gärdserum (E).21

De hade följande barn:
i. Johan (1737-1815)

ii. Annika (1740-1756)
iii. Lars (1743-1747)
iv. Salomon (1745-1800)
v. Lars (1749-1793)

vi. Anders (1752-)
5 vii. Ingrid (1754-1841)

viii. ICKE NAMNGIVEN (1760-1760)

11 Sara Larsdotter. Född den 1 Ab 1713.22 Sara dog den 16 jun 1800 i Mosshult, Gärdserum 
(E).23
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Hej Dick, Det är många forskare som trott att den Sara Larsdotter som föddes i Svaltorp 30/6 
1713 är identisk med den Sara som blir hustru till Erik Johansson. Men Eriks hustru Sara 
Larsdotter kan beläggas via Tjust häradsrätts domböcker, (finns flera årtal och protokoll, bl a 
29/5 1804 *153) vara syster  till  Margareta och Sofia Lars döttrar  i  Mosshult.  Inte heller 
systern Margareta finns i födelseboken. Min erfarenhet av Gärdserums kyrkböcker i tidigt 
1700-tal  är  att  många uppgifter  aldrig blivit  införda av prästen och jag tror  att  systrarna 
föddes i Mosshult.År 1765 17/7 i en avhandling om Sjöända framkommer Saras släktskap 
med Margareta och Sofia Lars döttrar som anges vara hennes systrar. Minns jag rätt är det via 
ett privat gårds arkivjag fått fatt i handlingen. En kopia eller avskrift finns någonstans bland 
alla mina papper men här är lite oordning efter att jag bytt bokhylla. Hoppas du nöjer dig med 
att jag berättar vad jag läst.Vad som hände med den Sara Larsdotter som föddes i Svaltorp vet 
jag inte, hon har"försvunnit" för mig. Hälsningar Barbro

GG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

16 Pål Jonsson. Pål dog i 1721 i Gärdserum (E).24

I 1712 gifte sig Pål med Karin Simonsdotter.25

De hade följande barn:
8 i. Simon (1713-1789)

ii. Måns (1721-)

17 Karin Simonsdotter.

18 Josef Gerdeman. Född i 1673 i Prästgården, Gärdserum (E).26 Josef dog i Svenserum, 
Gärdserum (E) den 29 jun 1743, han var då 70 år.27

Levde i Svenserum, Gärdserum (E). Bouppteckning: Anno 1743 d 30 Nov ...bub... hos Enkan 
fru Brita Gyllenbreder uti Svenserum efter dess Sahl man afledne fordom Inspectoren och 
Rusthållaren  H:r  Joseph  Gierdman  ....  5  barn,  2  söner  och  3  döttrar. 
Sönerna...frälseinspectoren Erik Gierdeman och Rusthållaren (namn oläsligt) Gierdeman och 
Döttrarna  Enkan  Christina  Gierdeman  och  Enkan  Brita  Helena  Gierdeman  samt  (oläslig 
mening) Anna Margareta Gierdeman ...osv

Josef gifte sig med Brita Gyllenbreider.

De hade följande barn:
i. Erik Gustaf (1707-1707)

ii. Kristina (1707-)
iii. Erik (1710-1779)
iv. Anders (1712-)
v. Anna Greta (1714-1762)

9 vi. Brita Helena (1715-1789)
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19 Brita Gyllenbreider. Född i 1668 i Djursdala, Djursdala (H).28 Brita dog i Svenserum, 
Gärdserum (E) den 4 apr 1744, hon var då 76 år.29

20  Johan  Eriksson.  Född  den  1  Ab  1671.30  Johan  dog  den  24  jan  1718  i  Stora  Ved, 
Gärdserum (E).31 Begravd den 2 feb 1718 i Gärdserum (E).32

I 1699 gifte sig Johan med Ingrid Jonsdotter.33

De hade följande barn:
i. Jonas (1701-1758)

ii. Anna (1703-1714)
iii. Salomon (1706-1742)

10 iv. Erik (1711-1775)
v. Peter (1714-1764)

21  Ingrid  Jonsdotter.  Född  den  1  Ab  1671.34  Ingrid  dog  den  2  dec  1763  i  Tingetorp, 
Gärdserum (E).35

22 Lars Svensson. Född den 1 Ab 1670 i Måshult, Gärdserum (E).36 Lars dog den 3 maj 
1729 i Gärdserum (E).37

Levde i Måshult, Gärdserum

I 1697 gifte sig Lars med Maria Gelsenia i Gärdserum (E).38

De hade följande barn:
i. Kerstin (1701-1785)

ii. Katarina
iii. Margareta (1705-1771)
iv. Sofia (1707-)
v. Maria (1710-)

vi. Anna (1712-1717)
11 vii. Sara (1713-1800)

viii. Rebecka (1714-)

23 Maria Gelsenia. Född den 1 Ab 1676 i Prästgården, Gärdserum (E).39 Maria dog den 5 
sep 1756 i Mosshult, Gärdserum (E).40

GGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

36 Andreas  Thoreri  Gelsenius.  Född  i  1611  i  Gärdserum (E).41  Andreas  Thoreri  dog  i 
Gärdserum (E) den 17 jan 1677, han var då 66 år.42
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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 tappa 
kontrollen över sig själv. Enligt domkapitlets protokoll den 28/6 1645 "begärde Dn Nicolaus 
Schepperus i Norra Wij en förmanings skrift till sin comministrum Dn Andreas Thoreri, ty 
han dricker, 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 
någotnämnvärt. 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 
Pastorembemelte 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.  Sju stycken har jag noterat.  Den oroliga Tidersrums-epoken tycktes vara ett 
minne blott. En del episoder 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  själva  altaret.  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).43

De hade följande barn:
i. Daniel

ii. Samuel (-1708)
iii. Kerstin (1656-1734)
iv. Rebecka
v. Elsa (1663-1722)

vi. Margareta (2098bc-1733)
18 vii. Josef (1673-1743)
23 viii. Maria (1676-1756)

37 Kristina Rydelia. Född i 1633 i Östra Ryd (E).44 Kristina dog i Gärdserum (E) i 1708, 
hon var då 75 år.45

Nämns nyligen vara död HT 1708 * 111 Tjust hd
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38 Erik Michaelsson Gyllenbreider. Född i 1627 i Gamleby (H).46 
Erik dog i Djursdala (H) den 21 jan 1707, han var då 80 år.47

Adlad Gyllenbreider, troligen född på Åby gård i Gamleby. Kornett 
vid  adelsfanan 1661.  1675löjtnant  vid  Östgöta  kavalleriregemente, 
och förd till  Köpenhamn. Frisläpps samma år. 1678ryttmästare vid 
samma regemente. 1678 18/9 adlad till Gyllenbreider av Karl XI, och 
introducerad på Riddarhuset. 1695 avsked. Uppvaktade hos riksrådet 
Arvid Wittenberg underKarl  X Gustavs krig i  Polen.  Erhöll  under 
polska kriget under marsch mot Krakow 1656 många blessyrer, samt 
plundrades och bortfördes av tartarer  som fånge till  Zamoisk,  överlevde och återkom till 
Sverige 1658. Ägde Djursdala gård 1 mtl krono och 3 mtl i Djursdala by, som hans svärfar, 
Knut Månsson fått som förläning, samt 1 mtl Rorstad i Ukna. Rorstad överlät han till sin 
svärfar, borgmästaren Knut Månsson i Vimmerby. Senare återtog Erik Rorstad, som ärvdes av 
dottern  Helena  Catharina,  gift  med  Axel  Adam Giös.  På  livgrenadierregementets  mäss  i 
Linköping finns två porträtt i olja på Erik och Katharina, målade av konstnären Edvard Orm. 
De skänktes av Erik Hilding Svenoni. Hängde tidigare i Djursdala kyrka, där Svenoni köpte 
dem på en auktion. Av Eriks och Catharinas 3 söner, som nådde vuxen ålder, tog samtliga 
faderns yrke och dog unga i fält. Eriks bror Henrik hade endast en son, som blev soldat, och 
dog också ung i kriget. Därmed slocknade den Gyllenbreiderska ätten för alltid. I Djursdala 
kyrka, vid golvets främre del, ligger Erik och Catharina begravda, tillsammans med några av 
sina barn. Gyllenbreider och Giös adelsvapen är uppsatta i kyrkan

Källa Barbro Berendtz

Erik Michelsson de Breider (Bredh) levde mellan åren 1627-1707 21/1. Troligen född på Åby 
gård i  Gamleby.  Gift  med Catharina  Knutsdotter.  Levde mellan 1650-1733.  Erik  var  vid 
giftemålet  40  år,  Catharina  endast  17.  Eriks  karriär:  1661  kornett  vid  adelsfanan.  1675 
löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Ledde det ena av ryttmästare Otto Johan von Polls 
kustkavalleri. Blev samma år tillfångatagen, och förd till Köpenhamn. Frisläppt samma år.
1678 ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente.1678 18/9 adlad till Gyllenbreider av Karl 
X1, och introducerad på Riddarhuset. 1695 avsked. Eriks far, Mikael med familj, bodde och 
huserade  under  1630-talet  hos  Erik  och  Catharina,  och  efterlämnade  där  stora  skulder. 
Uppvaktade hos riksrådet Arvid Wittenberg under Karl X Gustavs krig i Polen. Erhöll under 
polska  kriget  under  marsch  mot  Krakow  1656  många  blessyrer,  samt  plundrades  och 
bortfördes av tartarer som fånge till Zamoisk, överlevde och återkom 1658 till Sverige. Ägde 
Djursdala gård 1 mtl krono och 3 mtl skatte i Djursdala by, som hans svärfar, Knut Månsson 
fått  som förläning, samt 1 mtl frälse Rorstad i  Ukna. Rorstad överlät han till  sin svärfar, 
borgmästare Knut Månsson i Vimmerby. Senare återtog Erik Rorstad, som ärvdes av dottern 
Helena Catharina, gift med Axel Adam Giös. På livgrenardjärregementets mäss i Linköping 
finns  två  porträtt  i  olja  på  Erik  och  Katharina,  målade  av  konstnären  Edvard  Orm.  De 
skänktes av Erik Hilding Svenoni. Hängde tidigare i Djursdala kyrka, där Svenoni köpte dem 
på en auktion. Av Eriks och Catharinas 3 söner, som nådde vuxen ålder, tog samtliga faderns 
yrke och dog unga i fält. Eriks bror Henrik hade endast en son, som blev soldat, och dog 
också  ung  i  kriget.  Därmed  slocknade  den  Gyllenbreiderska  ätten  för  alltid.  I  Djursdala 
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kyrka, vid golvets främre del, ligger Erik och Catharina begravda, tillsammans med några av 
sina barn. Gyllenbreider och Giös adelsvapen är uppsatta i kyrkan.

Källa: Anbytaforum, Rötter, Anbytarforum, Adliga släkten Gyllenbreider

I 1677 när Erik var 50 år gifte han sig med Katarina Knutsdotter.48

De hade följande barn:
i. Mikael (-1704)

ii. Magnus (-1702)
iii. Erik (-1702)
iv. Carl Gustaf
v. Henrik

vi. Anna (-1706)
vii. Johan (-1706)

19 viii. Brita (1668-1744)
ix. Helena Catharina (1682-1766)
x. Margareta (1688-1745)

39 Katarina Knutsdotter.  Född i 1651 i Västervik (H).49 Katarina dog i Djursdala (H) i 
1733, hon var då 82 år.50 Begravd den 21 jan 1733.51

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

Sven gifte sig med Karin Jonsdotter.

De hade följande barn:
i. Brita (1668-1748)

22 ii. Lars (1670-1729)
iii. Måns (1673-)

45  Karin  Jonsdotter.  Född  den  1  Ab  1641.53  Karin  dog  den  26  okt  1721  i  Måshult, 
Gärdserum (E).54

46 Andreas Thoreri Gelsenius. (Samma som ana nummer 36.)

47 Kristina Rydelia. (Samma som ana nummer 37.)
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GGGG Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

72 Thoreus Caroli. Född i 1580 i Horn (E).55 Thoreus dog i Prästgården, Gärdserum (E) i 
1654, han var då 74 år.56

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.57

De hade följande barn:
i. Abraham

36 ii. Andreas Thoreri (1611-1677)
iii. Sveno Theodori (1619-1678)
iv. Elsa (-1694)

73 Elsa Svensdotter. Född i Östra Ryd (E).58 Elsa dog i 1654 i Älvestad (E).59

74 Magnus Thesei Ignaeus (Wadstenensis). Född i 1598 i Vadstena (E).60 Magnus dog i 
Berga, Östra Ryd (E) den 30 apr 1671, han var då 73 år.61

Deltog i fältslaget vid Mewe i polska Preussen 1626 och var enbland de krigspräster, som 
under striden knäfallande bad Gud om seger och till hvilka konung Gustaf Adolf efter vunnen 
batalj red fram och sade de bekanta orden: "det hafver intet varit ondt att strida idag, emedan 
Moses stod på berget och stridde med bönen”. Stamfader för ätten Rydelius (fr Ö Ryd); vid 
sin död hade han 5 söner 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 
Ulfsparres  söner  Göran  och  Erik  på  Häradssäter  i  Värna  sn.  Kollega  i  Linköping  1625. 
Krigspräst i Gustav II Adolfs armé 1626. I slaget vid Mewe i polska Preussen 1626 var han 
en av de präster som under striden knäfallande bad Gud om seger och till vilka kungen efter 
vunnen batalj red fram och yttrade de bekanta orden: "Det haver intet varit ont att strida idag 
emedan Moses stod på berget och stridde med bönen." År 1629 kyrkoherde i Östra Ryd. 
[K.G.Odén: "ÖstgötarsMinne", medd. av B Behrendz.]

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)
37 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)
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75 Margareta Pedersdotter. Född den 1 Ab 1605.62 Margareta dog i 1673 i Klockaregården, 
Östra Ryd (E).63

76 Michael de Breide. Michael dog i 1645 i Danmark.64

Nämnd  som  Mikael  de  Breider  till  Ankarsrum.  Gift  med  Lucia,  som  levde  mellan 
1599-1681.Dog i Rispetorp. Han var troligen gift en gång tidigare med en kvinna vid namn 
Karin,  som  dog  ung.  År  1623  finns  Mikael  angiven  som  knekt,  värvad  i  januari  som 
smålandsryttare.  1624  återfinns  han  som  bonde  på  skattehemmanet  Ångerum  (nu 
Ankarsrum), där han också bodde som barn. 1626 var han på krigsstig i Livland varifrån han 
återkom efter några år, och bodde då på Åby gård i Gamleby, som han arrenderade 1628, trots 
att  han då var ute på nytt fälttåg mot Preussen. Under påföljande decennium är Mikael i 
farten i Västervik, där han dels äger en liten gård i närheten av staden samtidigt som han 
bedriver rätt betydande rörelser. Ville också arrendera ett område benämnt Gamleby Wald, 
för att där bedriva gästgiveri. Magistraten sade nej, varför Mikael skrev till Riksens Råd, som 
beviljade honom rättigheter, varvid han blev första krögaren i Gamleby. Bodde då på gården 
Gunnestad, som han arrenderade av kronan. Det är med säkerhet där som familjen bor, då han 
inte är ute i  krig.  (Källla:  Sune Gapenbys artikel  "Stadskrögare Brede i  forna Gamleby", 
Västerviks tidning 27/5 1975). År 1640 döms han till att betala 40 daler för var och en av de 
fem ekar han olovligt fällt på Gunnerstad. År1644 står han åter inför rätta i Gamleby, men nu 
erinrar han rätten om att han i 22 veckor hållit en tjuv vid namn Bo i Hult med föda, då denne 
satt i fängelset. Härför tillerkänns han 3 mark per vecka av rätten.

Källa: Barbro Berendtz

Ryttare  under  trettioåriga  kriget,  återkom inte  från  1645  års  fälttåg  i  Danmark.  Bosatt  i 
Ångersrum (nuv Ankarsrum), Hallingeberg.
Mikael Breide (Nämnd som Mikael de Breider till Ankarsrum). Gift med Lucia, som levde 
mellan 1599-1681. Dog i Rispetorp. Mikael var troligen gift en gång tidigare med en kvinna 
vid namn Karin, som dog ung. År 1623 finns Mikael angiven som knekt, värvad i januari som 
smålandsryttare. 1624 återfinns han som bonde på skattehemmanet Ångesrum, nu Ankarsrum 
(H), där han också bodde som barn. 1626 var han på krigsstig i Livland, varifrån han återkom 
efter några år, och bodde då på Åby gård i Gamleby, som han arrenderade 1628, trots att han 
då var ute på nytt  fälttåg motPreussen.  Under påföljande decennium är Mikael  i  farten i 
Västervik, där han dels äger en liten gård i närheten av staden samtidigt som han bedriver rätt 
betydande rörelser.  Ville  också arrendera ett  område benämnt Gamleby Wald,  för  att  där 
bedriva gästgiveri. Magistraten sade nej, varför Mikael skrev till Riksens Råd, som beviljade 
honom  rättigheter,  varvid  han  blev  första  krögaren  i  Gamleby.  Bodde  då  på  gården 
Gunnestad, som han arrenderade av kronan.Det är med säkerhet där som familjen bor, då han 
inte  är  ute  i  krig.  Källa:  Sune Garpenbys artikel  "Stadskrögare  Brede i  forna Gamleby", 
Västerviks-Tidningen 27/5 1975.År 1640 döms han till att betala 40 daler för var och en av 
de fem ekar han olovligt fällt på Gunnerstad. År 1644 står han åter inför rätta i Gamleby. Men 
nu erinrar han rätten om att han i 22 veckor hållit en tjuv vid namn Bo i Hult med föda, då 
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denne satt i fängelset. Härför tillerkänns han 3 mark per vecka av rätten. Lucia fick stora 
ekonomiska problem då maken dog.  Hon instämdes till  tinget  att  betala  kronan 80 daler 
kopparmynt och 4 tunnor råg,  för de ekar maken fällt  utan lov,  och dels gårdsräntan för 
arrendet av Gunnerstad. Också borgmästare Hans Philipsson i Västervik hade 1000 daler att 
fodra, + många andra fodringsägare fanns. Det fanns dock ej i boet "ens så mycket att 10 
daler kunde betalas", varför fodringsägarna gick tomhänta.
Källa Gudrun Hagström Anbytarforum, Rötter

Michael gifte sig med Lucia NN.

De hade följande barn:
38 i. Erik (1627-1707)

ii. Henrik (1633-1698)
iii. Anna (1635-1800)

77 Lucia NN. Född i 1599.65 Lucia dog i Rispetorp, Hallingeberg (H) i 1681, hon var då 82 
år.66 Begravd den 20 apr 1681 i Rispetorp, Hallingeberg (H).67

Fick stora ekonomiska problem då maken dog. Hon instämdes till tinget att betala kronan 80 
daler kmt och 4 tunnor råg, för de ekar maken fällt utan lov, och dels gårdsräntan för arrendet 
av Gunnerstad. Också borgmästare Hans Philipsson i Västervik hade 1000 daler att fordra, 
många andra fordringsägare fanns. Det var dock ej i boet "ens så mycket att 10 daler kunde 
betalas", varför fordringsägarna gick tomhänta.

78 Knut Månsson. Född den 19 mar 1624 i Lörstad, Blackstad (H).68 Knut dog i Västervik i 
1689, han var då 64 år.69 Begravd den 10 maj 1689 i Västervik (H).70

Knut  studerade  vid  Linköpings  skola.  Började  sin  karriär  som  länsman.  Fortsatte  som 
häradsskrivare,  kronofogde,  borgmästare  iVimmerby,  vice  häradshövding  i  Tuna  läns  hd. 
Efter tillträdet i Vimmerby synes han ha bott på Vinkeltomta, där sonen Karl föddes 1656. I 
Vimmerby ägde han 1658 två gårdstomter vid torget, samt två kvarnar i Korka, vilka staden 
senare begärde att få inlösa. Han sägs vara en duglig man, som skötte sin tjänst med förstånd 
och drift. Blev 1670 slutligen borgmästare iVästervik.För att föregå sina borgare med gott 
exempel, var den myndige och vise borgmästaren den förste som 1678 byggde ett ansenligt 
och väl inrättat hus med två våningar, mycket finare än vad som funnits före branden. Inuti 
huset stod följande: Anno 1677 mellan den siste augusti och första september tände fienden, 
dansken eld på denna staden, och avbrände allt utan Skola och kyrkan. På ett annat ställe 
stod: Anno 1678 är detta hus genom Guds bistånd uppbyggt av borgmästare
Knut stödde det då blomstrande skeppsbyggeriet i Västervik på ett alldeles utmärkt sätt, och 
fick  för  detta  Rorstad  i  Ukna  och  Djursdala  under  sätesfrihet.  Deras  barn:  Catharina 
Knutsdotter (vår ana) 1561-1733. Gift med Erik Mickelsson de Breider. Carl född 1656 19/5. 
Student i Uppsala. Häradshövding över norra och södra Tjust. Adlas1689 13/5 till Lagerblad. 
Gift  med  Clara  Larsdotter  Fahlström.  Carl  dog  på  Stensnäs  gård  i  Ukna  1693.  Magnus 
stadsnotarie och postmästare i Västervik. Maria gift med postmästaren i Västervik, Christian 
Settergast.  Christina  gift  med  prosten  i  Vimmerby,  Johan  Phoenix.  Margareta  gift  med 
rådmannen  och  köpmannen  Herman  Dichman.  Gertrud  gift  1)  med  köpmannen  Daniel 
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Johansson  de  Rees  2)  borgmästaren  i  Söderköping  Magnus  Eneroth.  3)  köpmannen  från 
Norrköping och sedermera rådmannen i Söderköping, Adrian Witt.Källa: Bengt Andersson

I 1650 när Knut var 25 år gifte han sig med Margareta Eriksdotter Brunnvik i Vimmerby.
71

De hade följande barn:
i. Magnus

ii. Maria
iii. Kristina
iv. Gertrud

39 v. Katarina (1651-1733)
vi. Carl (1656-1693)

79 Margareta Eriksdotter Brunnvik. Begravd den 10 feb 1689 i Västervik (H).72

5G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

144 Carl NN.

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

Barn:
72 i. Thoreus (1580-1654)

146 Sveno Andreae. Sveno Andreae dog i 1610.73

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

Barn:
73 i. Elsa (-1654)

148 Theus Larsson. Född den 5 feb 1559.74 Theus dog i Vadstena (E) den 23 okt 1637, han 
var då 78 år.75

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. Hans 
gård 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.
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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)].

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)
74 ix. Magnus (1598-1671)

149 Gertrud Börjesdotter. Gertrud dog den 8 nov 1622 i Vadstena (E).76

152 Henrik Brede. Henrik dog i 1645 i Danmark.

belagd i Åby, Hallingeberg 1624. "Hinric Breed" utan angiven hemvist förärade 2 marker 
silvermynt till Gamleby kyrka den 24 april 1624 enligt kyrkoräkenskaperna.
Ätten Gyllenbreider Släkten anses härstamma från gamla adliga ätten Breide från Holstein. 
Den tidigaste ättemedlemmen vi känner är Henrik Brede, död 1645 i Danmark. Var 1623 
knekt vid Smålands ryttare.  1624 bodde han på skattehemmanet Ångerum (Ankarsrum) i 
Hallingeberg  (H).  Var  1629  soldat  i  Livland.  Källa:  Sune  Garpenbys  artikel  i 
Västervikstidningen1975 05 27.

Barn:
76 i. Michael (-1645)

156 Måns NN.

Levde i Lörstad, Blackstad (H). (ÖA8:2044)(JT).

Barn:
78 i. Knut (1624-1689)

158 Erik Hansson Brunsvik. Erik dog den 11 dec 1668.77

(ÖA8:2046)

Erik gifte sig med Gertrud Göransdotter.

De hade ett barn:
79 i. Margareta
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159 Gertrud Göransdotter.

(ÖA8:2047)(JT)

6G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

296 Lars Theusson. Född den 1 Ab 1530 i Eldsby, Västergötland.78 Lars dog i (1597 eller 
1598) i Vadstena (E).79

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:
148 i. Theus (1559-1637)

7G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

592 Theus.

.  "Skall  ha  varit  bonde  i  Eldsby  i  Västergötland".  (ÖA8:8144,  ÖA12:16240, 
ÖA19:4448,ÖA34:15088, ÖA37:29936).

Barn:
296 i. Lars (1530-1597)
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Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 

Foto på Kvarngatan 4 från 1917 

Fastigheten är ritat av I G Clason, samma arkitekt som bl.a. har ritat Villan i 
Åtvidaberg. Eller egentligen ritad av R. E. Jacobsen en ung norsk arkitekt 
som senare blev känd i sitt hemland och som arbetade för Clason. Alla 
husen på Kvarngatan är ritade av samma person. De är alla olika men har 
gemensamma drag för att ge enhetligt . Huset är byggt 1906 av reverterat 
trä och från början var det 4 lägenheter i huset. 

Knut och Elin Landberg flyttade till Kvarngatan 4 den den 14 juli 1913. När 
Knut och Elin flyttade dit flyttade även Elins moster Gustava, ”moster 
Stava”, med. Hon hade tidigare bott hemma hos sin far Petter Rahm i 
Bysjötorp, Borkhult. Från början hjälpte moster Stava till i hushållet och 
med barnen, När Stava blev äldre så var det Elna som fick hjälpa henne 
istället. På den tiden fanns inga toaletter inomhus utan det var utedass.   
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Huset köptes 1935 av min morfar Nils Adolfsson och min mormors bror 
Henrik Landberg. Det innebär att både min mor och jag hade Kvarngatan 
4 som våra första hem. När min mor kom hem nyfödd från Wessmanska 
BB i Linköping så hade hennes far Nils köpt och hängt upp en kristallkrona 
i taket. Kristallkronan ärvdes sedan av min mor.   

I ett försäkringsbrev från 1944 så beskrivs fastigheten så här: 
Byggnadskomplex bestående av 2 boningshus på cementgrund av trä 
under hårt tak, reverterat och i 2 våningar innehållande 6 rum och 4 kök, 4 
förstugor, 4 verandor, eldstäder, 2 vedbodar, avlopp , vatten och 
elektricitet, matkällare av gjuten cement, 8,8 x 8,8 x 3,7 m. Uthusbyggnad 
av trä under hårt tak, innehållande vedbodar och hemlighus, 5 x 5 x 2 m. 

Boendet på Kvarngatan 4 var ett riktigt släktboende. När jag föddes så 
bodde vi i en av de 4 lägenheterna och min morfar och morfar Nils och 
Elna Adolfsson i en lägenhet samt även min gammelmormor och 
gammelmorfar Knut och Elin Landberg i en annan av lägenheterna. 
Slutligen så bodde även min morfars mamma och pappa där fram till 1961 
i den fjärde lägenheten rakt ovanför oss. 

Även om vi flyttade från Åtvidaberg 1963 så har i stort sett samtliga 
julaftnar (och födelsedagar) firats på Kvarngatan 4 till en bit in på 1990-
talet. Kan inte exakt säga när traditionen upphörde men min mormor dog 
1998 och hon bodde sina sista år på Björkbackens äldreboende i 
Åtvidaberg. 
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Vedhuggning på Kvarngatan, från vänster Karls Andersson, Knut Landberg, Holger 
Landberg och Konrad Molander. 
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Berättelsen om en speciell resa till 
Norge den 28-29 mars 2014. 

Bakgrunden är den att under år 2013 kom min syster Lena och jag i 
kontakt med Heidi Juhl Larsen i Horten. Hon tog kontakt med oss via 
Facebook. när hon sökte efter information om vad som hade hänt med vår 
mamma Margot. Heidi sökte information eftersom brevkontakten med 
Heidis mamma Mary plötsligt hade upphört. En brevkontakt som hade 
pågått sedan Andra Världskriget slut 1945 och fram till några år innan vår 
mor gick bort den 7 november 2012. Det var alltså en brevkontakt som 
hade pågått i nästan 70 års tid och som därefter plötsligt upphört. Det var 
därför inte heller konstigt att Mary sökte efter information om vad som 
hade hänt med vår mamma. 

Margot Wåhlin Antavla, sida �326



Min syster och jag hade pratat en tid efter det att vi etablerat kontakt med 
Heidi att vi verkligen ville åka till Norge för att få träffa Hedi och hennes 
mamma Mary. Vi kände också att intresset att träffas verkligen var 
ömsesidigt. Men hur många gånger är det inte som man pratar om olika 
saker som man vill göra men som sedan tyvärr aldrig blir av. Men detta var 
så angeläget för oss alla att vi såg till att göra slag i saken och den 28 mars 
2014 satte vi oss i bilen och körde till Norge. 

Till saken hör också att 1970 var min syster och jag med våra föräldrar på 
tältsemester i södra Norge. När vi var i Norge och ändå skulle passera förbi 
i närheten av där mammas brevvän bodde så ville mamma givetvis också 
försöka att få träffa sin brevvän. Vi letade därför upp huset i Larvik och 
ringde på dörren men tyvärr bara för att upptäcka att ingen var hemma i 
huset. Via en granne fick vi veta att de själva just då var iväg på en resa i 
Nordnorge. Jag var vid det tillfället 12 år gammal och min syster 9 år. Men 
vi minns båda den här episoden från vår barndom mycket väl. 

För att starta den här berättelsen från sin allra första början så var det så 
att min morfar Nils Adolfsson någon gång i början på 1940-talet började att 
skicka s.k ”Krigspaket” till ett fadderbarn i Norge. Norge var då ockuperat 
av de tyska Nazisterna och många i Norge hade därför en riktigt svår tid 
genom att behöva utstå att leva i ett ockuperat land. Det här fadderbarnet, 
som ni kanske redan nu har förstått, var den som sedan också blev min 
mors norska brevvän och hon hette då Mary Christiansen. Marys pappa 
var sjöman och valfångare och när tyskarna ockuperade Norge så var han 
ute på sjön. Det gjorde också att han inte kunde återvända till Norge av 
rädsla för att tyskarna skulle beslagta deras fartyg och använda det i kriget. 
Mary levde då med sin mor ensam under flera år i ett nyinköpt hus och 
hade det därför extra svårt med sin försörjning eftersom faderns höll sig 
borta från Norge. Mary själv var bara några år gammal när hennes pappa 
var ute på havet under det pågående kriget. När han sedan kom hem igen 
efter krigets slut så kände hon inte igen sin pappa utan det var som en helt 
främmande man plötligt flyttade in huset hos henne och hennes mor. Mary 
och hennes mamma hade under tiden fått god hjälp från Sverige via de 
”Krigspaket” som min morfar skickade till dem från Åtvidaberg. 
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Mary berättade för oss att en gång kom ett stort paket från Sverige med 
kläder och skor och när hennes mor öppnande paketet så började hon att 
gråta. Hon hade då också sagt ungefär så här ”alla de här sakerna kan väl 
ändå inte vara till oss”. Mary som då blev bekymrad för att henne mor grät 
svarade att ”då måste vi väl skicka tillbaka alltihop”. Hon förstod inte riktigt 
att det var av glädje och lycka som hennes mor hade gråtit. 

Vid vårt besök i Norge fick vi också både se på och känna på flera saker 
som var skickade från Sverige, bl.a en liten dockservis som var skickat till 
Mary i ett av krigspaketen min morfar skickade från Åtvidaberg. Den 
dockservisen finns nu hemma hos Marys dotter i Horten. Det var också dit 
till Horten och till Heidi och henne sambo Odd Gunnar som min syster och 
jag kom allra först. De stod och väntade på oss strax efter kajen i Horten 
när vi kom med färjan från Moss. Från början kändes det lite konstigt att 
åka och hälsa på människor som vi aldrig förut träffat och som man bara 
hade haft kontakt med via Facebook. Men vi möttes av varma kramar och 
kände direkt att detta kommer att bli ett riktigt trevligt och angenämt besök 
för oss. 
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På fredags kvällen blev vi bjudna på en riktigt god middag på en av 
Hortens restauranger. Vi satt och pratade bl.a om hur spänd av förväntan 
som Heidis mor Mary var inför vårt besök. Vi kunde bara fylla i att det var 
givetvis vi också. Vi fick även  en liten sightseeing i Horten som ligger 
mycket vackert vid Oslofjordens strand.  

På lördagsmorgonen åt vi en god frukost och satte oss sedan i Odd 
Gunnar och Heidis bil för att köra ner mot Larvik där hennes mamma Mary 
och hennes pappa Paul bor. På vägen stannade till vid huset dit där 
krigspaketen från morfar Nils anlände. Huset kallas för Solbakken och 
ligger i Stokke i Tönsbergs kommun. Vi fortsatte sedan ner till Larvik och 
körde först förbi Viljaveien 23 och det huset som vi var vid som barn 1970 
och där ingen var hemma vid det tillfället. Därefter åkte vi till Mary och Paul 
och hälsade på dem i den lägenhet där de nu bor. Ni må tro och det var ett 
varmt mottagande även där. Först dukades det upp med kaffe och 
kaffebröd och sedan satt vi och pratade en lång stund om den brevkontakt 
som mamma och Mary hade haft under alla dessa år.  

Det var min mor som direkt efter det att kriget var slut hade skrivit ett brev 
och frågat Mary om de inte kunde fortsätta kontakten genom att brevväxla 
efter det att behovet av att morfar skickade krigspaket nu hade upphört. 
Min mor var då i 10-års åldern och Mary ett par år yngre. Detta var då 
starten på en brevkontakt som pågick i nära på 70 års tid. Men givetvis var 
Mary sedan lite undrande när kontakten bröts och det var också därför 
som hon bad sin dotter att söka information om vad som hade hänt. Det 
sista som hon hade fått var ett Julkort för några år sedan där det bara stod 
God Jul Hälsningar Margot. Detta var lite konstigt för Mary eftersom 
mamma alltid skrev något mer i alla de Julkort hon tidigare hade skickat. 
Mary plockade också fram lite prydnadssaker som min mor hade skickat 
till henne. Det var lite konstigt att sitta i Larvik i Norge och titta på 
prydnadssaker med Åtvidabergs motiv på som min mor hade skickat 
henne från Sverige. 
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Morfars från brev från den 23 augusti 1944 

När sedan Mary efter en stund plockade fram ett litet kuvert med ett brev 
som hon hade fått ifrån min morfar Nils, ja då blev det faktiskt ganska så 
många känslor och tankar som for runt i kroppen. Längs kanten på det lilla 
kuvertet fanns en liten påklistrad lapp där det  med tydliga svarta bokstäver 
stod skrivet ”GEÖFFNET” samt de välkända svarta örnarna som också 
fanns på tyska SS-soldaternas uniformer. Detta betyder att innan brevet 
var levererat till mottagaren så var det öppnat av de tyska ockupanterna för 
att bli kontrollerat och genomläst av dem så att det inte innehöll något som 
bedömdes vara olämpligt. En avskrift av det brevet finns här nedanför. Efter 
en stund så dukades det även fram mat och precis så som det var hemma 
hos min mor och far så fanns det mat för minst dubbelt så många som det 
personer fanns runt bordet. Efter lite fotografering i lite olika konstellationer 
så var det sedan dags att ta farväl och påbörja resan hem till Sverige igen. 
Vi hade givetvis gärna haft betydligt mera tid på oss för vårt Norge besök. 
Det var ändå tillräckligt med tid för att kunna konstatera att det var som en 
cirkel där äntligen ändarna nu kunde knytas ihop. 
En cirkel som äntligen kunde knytas ihop 

Min morfar skickade Krigspaket till ett fadderbarn i Norge under Andra 
Världskriget, min mor fortsatte sedan att brevväxla i nära 70 år med min 
morfars fadderbarn Mary. Vi var där 1970 och knackade på men ingen var 
hemma den gången. Nu 44 år senare kunde cirkeln slutas och vi fick ändå 
träffas till slut. Tyvärr fick inte min mor uppleva detta och det är faktiskt så 
att trots alla dessa års brevkontakt mellan Mary och vår mamma så fick de 
aldrig chansen att möta varandra i verkligheten. Nu har vi gjort det istället 
för både mammas och för vår egen skull. Jag kände det som om mamma 
ändå på något vis var med oss på vår resa till hennes kära brevvän i 
Norge. 
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Avskrift av morfar Nils brev: 

Åtvidaberg d. 23/8 -44 

Min bästa vän 

Du blir väl lite förvånad när du får detta brev. Jag måste erkänna att jag 
varit mycket lat att skriva till dig. Här har varit en mycket varm sommar, det 
har varit den varmaste Augusti på många år. Du har väl varit ute badat och 
solat dig riktigt i sommar? Om jag hade kommit skulle du ha fått 
jordgubbar av mig. Jag har fått väldigt mycket i min trädgård i sommar, 
men du har kanske själv hemma?. Den andra frukten får jag ingenting av i 
år. 
Du förstår att jag har själv en dotter som är 9 år och en son som är 1 år, du 
ska se att de tumlar om i trädgården och smakar på det som går att äta. 
Tänk om du vore bosatt så nära, att du kunde komma till dem och 
leka.Men du har väl andra lekkamrater? 
Du måste vara riktigt rädd om dig så du är kry och stark när din far 
kommer hem. 
Jag har en liten överraskning till dig. Vi har nämligen fått tillstånd att sända 
kläder och skor till dig. Du måste förstå att det är svårt att få det som är 
lagom stort när man inte har något mer än din ålder annat att rätta sig 
efter. Jag får hoppas att du kan använda både skor och kläder, det vore 
mycket glädjande för mig. Gå och hör efter Posten så du får tag på ditt 
paket snarast möjligt, så behöver du inte tänka på vinterkläder för det finns 
i paketet. När du fått ditt paket och du får prova det som finns i skall du 
skriva och tala om vad du tyckte om det.. För jag har plockat ut saker som 
min Fackförening har betalt och kuponger har vi skänkt några var det är 
nämligen ransonerade varor 

Med varmaste hälsningar från dina faddrar 

Nils Adolfsson 
Kvarngatan 4 
Åtvidaberg  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Kuvertet med klisteretiketten ”Geöffnet” och den typiska Tyska Örnen från Andra 
Världskrige 
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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 fjärde 
boken av totalt fyra olika släktböcker. En bok för var och en av både Helenas 
och mina föräldrar. Hör gärna av dig till mig och berätta vad du tycker om boken! 
	  

Bankeryd oktober 2017 

Dick Wåhlin
Spjutkastarvägen 28

564 34 Bankeryd

Mobil: 0702-216602

Epost: dickwahlin@icloud.com
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