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Stig Erland Wåhlin                    
Född: 1931.05.08 Förlösa (H) 

Gift: 1957.04.20 Åtvid (E) 

Död: 2015.12.07 Åtvid (E) 

Stig Erland Wåhlin föddes fredagen den 8 maj 
1931. Hans föräldrar var skomakare Otto Wåhlin 
(1890-1964) och Gunborg Wåhlin (1895 
-1985).   Faddrar vid dopet var Karl (1882- ) och 
Ebba Olsson (1887- 1970) från Mosse-
bo 3/16 mantal. 

Stig föddes och växte upp på den lilla gården Gröndal 1:6 i Ramneryd Förlösa 
socken mellan Kalmar och Nybro. Han hade fem äldre syskon och de fick alla 
hjälpa till att arbeta på gården för att klara av familjens försörjning under mycket 
knappa förhållanden. Gården i Ramneryd var  på 1/8  mantal och 5 tunnland 
skog. Boningshuset var 38 fot långt och 14 fot brett. Det innehöll tre rum en liten 
förstuga samt ett kök med vedspis och en bakugn som var inmurad i 
murstocken. Det fanns inget vatten indraget utan det fick man hämta   ute i 
brunnen på gården.  

I själva byn Ramneryd så fick man el framdraget år 1931. Troligen fick även 
farmor och farfar el till belysning samma år eftersom ett nytt lån togs på 
fastigheten i september 1930. Värme fick man från vedkaminer som eldades 
med ved från den egna skogen. I ladugården fanns en häst som användes till 
både plöjning av åkrarna och skogsarbeten samt ett par kor som gav mjölk till 
familjen. Det fanns också någon gris, lite får samt några höns på gården. På 
åkrarna odlades det säd, potatis, grönsaker. 
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När Stig fyllt sju år började han i Mossebo Folkskola, hans lärarinna hette Sigrid 
Johansson (1889- 1971). Det var en lång väg att gå till skolan och på vintern 
turades eleverna i klassen om att vara där extra tidigt på morgonen för att elda  
ved i spisen för att det skulle var varmt i skolsalen när de andra eleverna kom 
fram till skolan. Den 30 juni 1945 var Folkskoletiden slut och Stig började 
därefter i Fortsättningsskola i Gösbäck i Förlösa under ett år fram till den 10 april 
1946. 
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Den 18 maj 1946 konfirmerades Stig i Förlösa kyrka i en konfirmandgrupp på tio, 
fem pojkar och fem flickor. 
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När Stig var 15 år gammal 1946 så började han att arbeta på Nybro Svarveri AB. 
Först med hantlangningsarbete och senare även monteringsarbeten.           
Anställningen varade i två år fram till 1948. 

1948 kom Stig till Åtvidaberg och började som lärling på FACITS Yrkesskola för 
att utbilda sig till verktygsmakare.   Han bodde i de så kallade ”Kanin-gårdarna”, 
ett namn som de infödda pojkarna i Åtvidaberg benämnde lärlingsskolans 
elevhem för. Det var inte så populärt när lärlingar som kom från från andra orter 
och träffade flickvänner i Åtvidaberg. Åtvidabergs-grabbarna gillade helt enkelt 
inte konkurrensen från de utsocknes lärlingarna på FACIT. 
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Stig och Margot träffades för första gången onsdagen den 9 augusti 1950 på en 
bänk i samband med dans i Folkets Park i Åtvidaberg. Det var inte tillåtet att ta 
med sig flickvänner till elevhemmet  och därför fick man istället försöka att hitta 
andra platser att träffas på. En gång lånade Stig och Margot en båt och rodde ut 
till Helena ö som ligger i Bysjön. Men de fick inte vara i fred ute på ön så särskilt 
länge. Efter en stund kom nämligen husmor på elevhemmet och rodde med 
stadiga tag med årorna i annan roddbåt och skulle få bort dem därifrån. Men 
tydligen hade husmor ett gott öga till just Stig och Margot för när   hon fick syn 
på dem  sade hon bara ”Jasså det var bara ni…” och så rodde hon tillbaka igen.  

”Kaningårdarna” låg nära Bysjöns strand men började att bli slitet. En flytt av 
elevhemmet till Solvik var beslutad men natten innan de skulle flytta dit så brann 
Solvik ner i en oförklarlig brand och därför blev inte flytten dit av. 
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Den 4 juli 1952 så ryckte Stig in på Lv6 i Göteborg för att fullgöra sin 
värnpliktstjänstgöring. Han utbildades till Pjäsmekaniker på Luftvärnspjäser. 
Under värnpliktstiden brevväxlades det flitigt mellan Stig och Margot. Ibland var 
Stig hemma i Åtvidaberg på permission och de planer de då pratade om inför 
framtiden fortsatte sedan att diskuteras i hemlighet via breven. De förlovade sig 
på Nyårsafton 1952 på Hotel Casa i Norrköping.  
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Ett av många brev och det här skrevs några veckor före deras förlovning.  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Den 27 mars 1953 avslutades värnpliktsutbildningen med en sista order från 
befälen som då ropade Militär Utryckning i Civila Kläder (MUCK) höger vänster 
om marsch. Efter värnplikten fortsatte sedan Stig att arbeta som verktygsmakare 
på FACIT AB i Åtvidaberg fram till år 1963. 

År 1955 åkte Stig och Margot på Motorcykelsemester i södra Sverige. Pappa 
har gärna och ofta berättat om när han med Margot bak på bönpallen körde i 
140 km/h på Sveriges första motorväg mellan Lund och Malmö. De behövde 
inte vara oroliga för fortkörningsböter eftersom det var fri fart på motorvägar vid 
den tiden. 

Den första bilen köptes den 22 maj 1956 på Lennart Jöhncke Bil AB i Linköping. 
Det var en Volkswagen 1952 års modell med registreringsnummer E 26220 och 
den kostade 4 527 kr och 65 öre inklusive Registreringsavgift och ränta fram 30 
juni  -56. I inbyte lämnades en Motorcykel av märket Triumph årsmodell 1953 
med registreringsnummer E 986 som värderades till 1 500kr. (Källa: Faktura Nr 
47655). Nästa bil blev en Volvo PV 444. 
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På Påskafton 1957.04.20 gifte sig Stig och Margot i Åtvidabergs Nya Kyrka. 
Efter bröllopet bjöds det på middag och fest i Åtvidabergs Hembygdsgård för ca 
75 gäster. 
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På julafton 1958 föddes jag själv och 2,5 år senare på Midsommarafton föddes 
min syster Lena. Familjen flyttade 1963.06.20 till  Granvägen 24 i Varberg, 
Stig  arbetade där på Svedaverken som verktygsmakare. Det var flera familjer 
som ungefär samtidigt flyttade från Åtvidaberg till Varberg och som lockades dit 
av arbete på Svedaverken. Lägenheten i Varberg var 65,18 kvm fördelat på tre 
rum och kök och hade lägenhetsnummer P69. Hyran 1963 var 263,07 kr per 
månad och till det tillkom hyran för ett garage som kostade 34,50 kr per månad. 

Vi flyttade sedan ifrån Varberg 1965.05.01 till Klingsbergsgatan i Norrköping. 
Flyttade sedan i december 1965 till Holmstagatan 5 c  i Norrköping. Stig köpte 
där en insatslägenhet av sin bror Bertil som då hade byggt ett eget hus i 
Smedby i Norrköping. Stig arbetade först en tid på Lindöverken i Norrköping. 
och började sedan på Makroplast i Söderköping som verktygsfräsare. 
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På somrarna 1973 och 1974 sommarjobbade jag på sommarloven på 
Makroplast och det var först då som jag själv fick veta och upptäcka vilken 
oerhört skicklig yrkesman  Stig var. Jag såg när han från ett stort stycke stål 
fräste fram ett verktyg för plast-gjutning av instrumentbrädor till SAAB bilar.  Det 
här var innan det fanns några numeriskt styrda maskiner. Med enbart hjälp av sin 
fräsmaskin, en stor ritning och skjutmått så fräste han fram formen till 
instrumentbrädan med en tolerans på någon enstaka tiondels millimeter. De som 
sedan skulle fila och putsa fram den sista finishen på verktyget hade ett 
förhållandevis enkelt arbete kvar, även om det givetvis krävde en stor 
yrkesskicklighet för det jobbet också. Men hans arbetskamrater sa till mig att de 
verktyg som Stig hade fräst var de verktyg som de som filade och putsade 
uppskattade mest av alla att sedan få slutföra.  

Stig började efter tiden på Makroplast på Norrköpings Mekaniska verkstad som 
arbetsledare. Han arbetade sedan på AMU-Center från 1977 först som obehörig 
Yrkeslärare inom Maskinreparation. Utbildade sig sedan till behörig yrkeslärare i 
Stockholm 1980 och bodde det året i en lägenhet på Östermalm i Stockholm. 
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1981 köpte Stig och Margot sig ett eget radhus på Albert Engströms gata 4 i 
Norrköping. 

När sedan hustrun Margot blev sjuk och behövde mera vård och tillsyn flyttade 
hon 2008 till Rosengården 1 i Åtvidaberg och samtidigt flyttade Stig till en liten 
lägenhet på Stenhusgatan. När Stig 2012 fick svårare att klara sig själv så 
flyttade han till Rosengården 3. Strax efter att Stig flyttat dit så avled Margot den 
7 november 2012. På natten den 7 december 2015 avled Stig efter en tids 
sjukdom. 

Pappa har nu tänkt sina sista tankar och hans tidigare tankar, hans kunskaper 
och erfarenheter är nu borta för alltid. Sorgen efter honom är som vågorna på 
havet efter stormen Helga som rasade över Östergötland samma dag jag fick 
samtalet jag visste snart skulle komma. Men jag vet också att vågorna på havet 
kommer att bli mindre och mindre vartefter tiden går. Havet blir dock aldrig helt 
stilla även om vågorna ibland knappast syns, precis så som sorgen och 
saknaden kommer att bli. Jag har många fina minnen i mitt huvud men 
framförallt är jag mycket tacksam för den tid jag har fått tillsammans med mina 
föräldrar. 
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Jag minns när vi: 

– i vår lilla Volkswagen åkte på tältsemester till Stensö camping i Kalmar för att 
kunna hälsa på farmor och farfar i Ramneryd. Trafiksäkerhetstänkande var inget 
som var uppfunnet ännu. Min lillasyster Lena fick ligga och sova under bilfärden i 
den lilla nedsänkningen som fanns mellan baksätet och bakrutan på just den 
bilmodellen. När vi senare hade bytt upp oss till en Volvo PV 444 så bäddades 
det med luftmadrasser och sovsäckar på golvet mellan fram och bakstolarna så 
att både jag och min syster kunde ligga där bak och sova. När vi inte sov så 
hade vi noga kontroll på varandra så att ingen kom över på den andras sida i 
bilen. Ja lite stök och bök mellan syskonen tillhörde ofta bilresorna. Men det är 
väl det som kallas för syskonkärlek. 

– på vintern packade vi en ryggsäck med en termos med varm mjölkchoklad 
och ostsmörgåsar och åkte upp till Vrinneviskogen i Norrköping för att åka 
längdskidor. Ofta blev det röda 5 km spåret men var vädret riktigt bra så hände 
det också ibland att det blev det gula milspåret På höst och vår gick vi istället 
tipspromenaden på söndagarna i samma skog. 

– när vi köpte vår första husvagn år 1971 och ställde upp den på en säsongplats 
på Bodavikens camping i Kolmården. På lördagskvällarna var det dans på 
Serveringsbergets Festplats. Under semestrarna fortsatte vi att åka till Stensö 
Camping i Kalmar och till Eriksöre på Öland. Där på Öland hade min syster och 
jag flera sommarvänner som också återvände dit år efter år. Vi träffade också 
pappas syskon i Småland och våra kusiner under semestern. 

- Det finns givetvis många fler fina minnen från barndomen men lite ska jag väl 
också spara på ifall det någon gång i framtiden blir någon form av skrift eller 
dokumentation om mitt eget liv.  
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Dagen före julafton den 23 december 2015 begravdes Stig Wåhlin i Åtvidabergs 
G:a Kyrka. I begravningsannonsen hade vi skrivit att begravningen sker i stillhet. 
Vi gjorde så att för att ingen skulle behöva känna dåligt samvete för inte kunde 
delta på plats, samtidigt som alla som kunde närvara givetvis var hjärtligt 
välkomna. Ett annat sätt att delta och hedra Stigs minne var att sätta in en 
summa pengar på Cancerfondens konto. 

Kan man i förväg ha en föreställning och önskan om hur en begravning ska bli så 
var det också så som det blev den här gången. Det blev en väldigt ljus och 
vacker begravning och därmed också ett fint och värdigt avsked av Stig Wåhlin. 

Stig tyckte mycket om att höra min dotter Emelie sjunga och därför blev det 
särskilt vacker och fin stämning i kyrkan när  Emelie framförde  ”I Den Stora 
Sorgens Famn”, av Ted Gärdestad. Att sjunga på en nära anhörigs begravning 
innebär en stor anspänning. Emelie inte enbart sjöng utan hon ackompanjerade 
även sig själv på kyrkans flygel. 
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Stig Wåhlins far och mor 

1:1 Otto Viktor Emanuel Wåhlin                    
Född: 1890.03.22 Ängö No 9     
Kalmar stadsförsamling (H) 

Gift: 1916.12.10 

Död: 1964.06.27 Förlösa (H) 

Otto Wåhlin föddes den 22 mars 1890 i Kalmar. Han växte upp och gick i skolan 
i Kalmar och bodde då i Ängö No 9 i Kalmar stadsförsamling. Hade sedan olika 
sysselsättningar bland annat skogsarbete på Öland. Den 10 december 1916 
gifte sig Otto och Gunborg och de flyttade till Oskarshamn,  där arbetade Otto 
på varvet. Vid ett tillfälle blev Otto förgiftad i samband med målning och fick 
magsår som svit efter denna händelse. Bodde på Gröndalsgatan i Oskarshamn 
efter giftermålet och där föddes också de två första sönerna Ingvar och Bertil.  

Den 1 april 1921 köpte de gården Ramneryd 1:6 utanför Trekanten, 
köpeskillingen var 4.500kr, (motsvarar 85.000 kr år 2010). Det var ett litet 
jordbruk med en häst några kor och höns. Men vart efter magbesvären blev 
värre så övergick Otto mer och mer till att arbeta med skomakeri.  
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Den 10 december 1916 gifte sig Otto med Gunborg Petersson. Gunborg föddes  
den 12 november 1895 på gården S. Bårby nr 5 på Öland. Gick i skolan i 
Mörbylånga. Gunborg konfirmerades 1910.05.16. Genomgick sedan 
Hushållsskola i Stora Rör 1916. Efter giftermålet med Otto bodde de först på 
Gröndalsgatan i Oskarshamn hos fiskare Andersson. Köpte sedan gården 
Gröndal i Ramneryd nära Trekanten i Förlösa socken.  
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Bild från omkring 1918.              
Pojken på bilden till höger är        

Otto &  Gunborg Wåhlins              
först födda barn Ingvar Wåhlin,             

född den 17 mars 1917 
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Livet på Ramneryd nedtecknat av Bertil och Hjördis Wåhlin 

Från sitt första hem i ett barackliknande hus intill fabriken i Oskarshamn där Otto 
fått arbete och där Gunborg från Öland aldrig trivdes, flyttade de med två små 
söner till ett eget hem i Ramneryd. Otto hade blivit förgiftad i sitt arbete och 
tänkte sig ett friare arbete på landet. Året var 1920 och ett strävsamt liv började.  

Bertil berättar: Mor som redan då var en duktig husmor, tog verkligen sitt arbete 
på allvar både i trädgården och på åkrarna där hon som hon berättat, fick vara 
både häst och karl under de tider Otto led av sviterna efter förgiftningen. 
Hemmanet bestod av både jord och skog där det såddes säd och sattes 
potatis, grönsaker och blommor. Ladugården fick sina djur, hästar, kor, grisar, 
höns och får. Ibland fanns det två -tre kor och ett par grisar. Familjen utökades 
vartefter till tre, fyra, fem och sex barn. Det blev fem söner och en dotter. Huset 
var litet och bekvämligheterna inga. I vardagsrummet fanns en murstock som 
också utgjorde vägg mot köket där det var en spishäll och järnspis samt 
öppning till den murade bakugnen som sträckte sig in i vardagsrummet. I 
murstocken fanns den öppna spisen avsedd att värma vardagsrummet. Köket 
var litet utan vatten. Brunnen fanns på gården.  

Efterhand som vi barn blev äldre fick vi naturligtvis hjälpa till. Mor hade sin 
mamma kvar på Öland och jag minns med glädje besöken där. Mor fick bl a 
kläder att sy om till barnen. Detta var ytterst välkommet då inkomsterna var 
minimala. Det arbetades från tidig morgon till sena kvällen. Mor hade alltid 
sömnad eller stickning på gång. Både far och mor hade bra sångröster och vi 
barn bad ofta mor att sjunga för oss. Far hade som kvällsmotion att vandra fram 
och tillbaka i vardagsrummet då han visslade eller sjöng gamla skillingtryck och 
visor. Far köpte en liten stuga till sina föräldrar där de bodde på ålderdomen, 
men trots att den inte låg långt bort var besöken där rätt få. Jag hade astma 
redan som liten och detta var många gånger bekymmersamt då jag fick bäras 
för att kunna andas. På den tiden visste man inte bättre än att linda in barnet i 
filtar o.d. Senare när jag bestämde mera själv klädde jag av mig och utnyttjade 
sol och luft för lindring.  

Vi hade lång skolväg och fick traska och gå morgon och kväll. Vår lärarinna var 
inte särskilt vänlig. När jag fick lov att vara hemma på grund av astman fick mor 
höra att jag var dum och lat.Eftersom inkomsterna var små försökte far att få 
ekonomisk hjälp från socialen men storgubbarna kunde inte bevilja något på 
grund av att "barnen var fint klädda". (Mors enträgna arbete vid symaskinen.) Allt 
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som skördades togs naturligtvis omhand till saft, sylt och konserver. Ägg och 
mjölk såldes, en gris eller kalv slaktades och delar såldes. När far var frisk 
arbetade han i skogen eller på åkrarna. Även grannarna kunde få hjälp. Att 
handla var inte heller så lätt. Närmaste större samhälle låg fem kilometer bort. Då 
måste man veta vad man behövde när man ibland kunde få skjuts med någon 
eller ta den egna cykeln. Far och jag cyklade ibland till Kalmar och då kunde jag 
få se var far hade bott. Där fanns också släktingar som besöktes någon gång. 
På senare år fick vår by besök av en varubuss.  

Mor var känd för sina goda bullar och kakor och ibland samlades byns "tanter" 
till kafferep och vid högtidsdagar bjöds till fest. Vi äldre barn fick så småningom 
söka oss arbeten vilket lättade på ekonomin. En dag hade någon snål 
kommunalgubbe bytts ut och man kom överens om att Wåhlins kunde få ett 
bidrag. 1939 kunde vi hjälpas åt att bygga om och till huset. Den stora spisen 
mellan vardagsrum och kök togs bort, köket blev bättre och vattenpump sattes 
in. Dörrar ändrades, det blev en köksingång och veranda byggdes och ovanpå 
den en balkong från ett nytt sovrum i vindsvåningen. Mor och far kunde njuta av 
ett lugnare liv i sin oas på Gröndal i Ramneryd. 

 

Stig Wåhlin Antavla, sida �25



Fastigheten Ramneryd Gröndal 1:6 i Förlösa socken 

Min farfar och farmor köpte denna gård enligt ett köpebrev daterat den 1 april 
1921 för 4 500kr (motsvarar drygt 85 000 kr i 2010 års penningvärde) av 
skogsköraren Karl Karlsson och hans hustru Märta Karlsson. Gården anges då 
till 1/8 mantal plus 5 tunnland jord kallat för Nyhagen från 1/4 mantal Ödebo. 
Med köpet följde också enligt köpekontraktet som är daterat den 3 februari 1921 
följande: 2 staplar byggnadsvirke, 1 arbetsvagn, 1 Halfhäck, 1 Plog, 1 Härf. 1 
Åder, 1 Sållar värderat till en summa av 900kr. 

Enligt försäkringsbrev No 467 i Kristvalla och Förlösa socknars Brandstods-
Bolag från den 14 februari 1924 så försäkrades hela egendomen till 3 500kr och 
egendomen beskrivs då enligt följande: Åbyggnader No1 Boningshus av timmer 
täckt näver, torv och tegel. 38 fot långt, 14 bredt och 9 högt bestående af 1 
våning innehållande 3 rum jämte förstugor och vind målat med rödfärg och med 
stenfot. Byggnad No 2 Ladugårdsbyggnad av timmer och bräder täckt med 
halm. 58 fot lång 18 bred och 10 hög innehållande fähus, loge, lada o 
vagnsskjul.  

Byn Ramneryd fick elektricitet framdraget 1931 och för varje ljuspunkt (en 
ljuskälla) fick varje abonnent betala 38 kr och 99 öre. När elektricitet drogs in hos 
min farfar och farmor har jag inte kunnat få fram några uppgifter om. Men enligt 
ett Inteckningsprotokoll från den 25 september 1930 så lånade farfar och farmor 
2 000kr till 6% ränta vid Handelsbanken i Kalmar men det framgår inte vad 
dessa pengar användes. 

Ägare före den som min farfar och farmor köpte av hade varit skomakaren Frans 
Oskar Johansson född 1830 och hans hustru Maria. Enligt deras Köpebrev 
daterat den 6 juli 1906  så köpte de gården för 200kr (motsvarar knappt 10 
000kr år 2010) av J P Fredriksson och Klara Sofia Fredriksson. Gården beskrivs 
där ha en areal på 0,3720 hektar och gränsar med 105 meter mot Ramneryds 
utfartsväg åt Ödebo, gränsar med 99 meter från denna väg utmed 
sockengränsen mot Dörby och utifrån denna slutpunkt och till utfartsvägen igen 
med 93 meter åt stamhemmanets ägor Ramneryd. I det köpebrevet står också 
”Lägenheten är triangelfomig och är på 1832 års karta över Ramneryd 
betecknad med No 121 o 125. 

År 1972 skrivs Ramneryd över på min far och hans 5 syskon enligt arvskifte den 
10 november 1971 efter deras far Otto Wåhlin 

Den 26 oktober 1984 säljs sedan gården vidare till Sylvia Sohlberg 
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Köpebrev från den 1 april 1921  

Försäkringsbrev från den 14 februari 1924  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Något som Otto ärvt efter sin far som ärvt det efter sin far osv. var intresset och 
tron på örtmediciner. Han hade sina "recept" för olika krämpor. En annan tro han 
hade var Astrologin, han trodde att människornas öde stod skrivet i stjärnorna. 
Otto fick en lång och svår sjukdomstid med magcancer. Han vistades mesta 
tiden i sitt hem. En gång från Kalmar lasarett sa Otto till min mor i telefon att om 
de inte hade bytt blod på mig idag så hade jag dött den dagen som står skrivet i 
stjärnorna, men nu lever jag ett tag till. 

Otto Wåhlins sista brev till 
Stig & Margot som han skrev 

ca en månad före sin 
bortgång. 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Otto Wåhlin avled 74 år gammal den 27 juni 1964 i Ramneryd och hustrun 
Gunborg levde som änka i 21 år innan hon avled 89 år gammal den 28 augusti 
1985 på Gammelgården i Nybro. Båda ligger begravda på kyrkogården i Nybro. 
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1:2 Gunborg Karolina Pettersson                    
Född: 1895.11.12 Södra Bårby 
No 6, Mörbylånga (H) 

Gift: 1916.12.10 

Död: 1985.08.28 Nybro (H) 

Gunborg föddes på gården Södra Bårby nr 6. Hon gick i Folkskolan i 
Mörbylånga. Gunborg konfirmerades 1910.05.16. Genomgick Hushållsskola i St 
Rör 1916.  

Efter giftermålet med Otto så bodde de först på Gröndalsgatan i Oskarshamn 
hos fiskare Andersson. Köpte sedan gården Gröndal i Ramneryd i Förlösa 
socken.  

Efter Ottos bortgång bodde Gunborg ensam kvar på Ramneryd under många år, 
fram till ca 81 års ålder. Senare flyttade hon in till en lägenhet i Nybro över 
vintrarna. De sista åren levde hon på Gammelgården i Nybro 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Från vänster: 

 Otto Wåhlin, Gunborg Wåhlin, 
Ingvar Wåhlin, Gunborgs mamma 
Ida Petersson och Bertil Wåhlin. 

        Symöte i trädgården i Ramneryd 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Brev från Gunborg till Margot Wåhlin den 11 september 1952. 

            

Graven på Nybro kyrkogård 
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Göte Ingvar Emanuel Wåhlin                   

Född: 1917.03.17 Oskarshamn (H) 

Död: 1993.07.11 Nybro (H) 

Gift: 1941.02.15 med: 

Lilian Josefsson                   

Född: 1921.06.30 Fagerhult (H) 

Ingvar föddes den 17 mars 1917 i Oskarshamn. Den 15 februari 1941 gifte han 
sig med Lilian Josefsson född den 30 juni 1921. Äktenskapet resulterade i tio 
barn, åtta pojkar och 2 flickor. Deras förstfödda barn Mona drunknade i en å i 
tillsammans med en lekkamrat när hon var 5 år gammal. Familjen bodde då i 
Trekanten. Ingvar var den första i Trekanten som ägde en egen bil. Efter tiden i 
Trekanten flyttade familjen till flera olika ställen för att kunna hitta arbete och 
försörjning. Så familjen har därför bott i Åhus, Sävsjö och Halltorp innan de 
hamnade i Bladgården i Örsjö. Egentligen hette fastigheten Wirö men kallades 
för Bladgården efter en riksdagsman som hade bott där tidigare. Där var Ingvar 
verksam som bagare i ett eget bageri. Bageriet som var beläget i fastigheten 
som även var deras bostad och fungerade också som kafé. Därefter flyttades 
serveringen av bröd till ett konditori vid Konsum i Örsjö. När underlaget i Örsjö 
började att svikta så startade de en Barservering med mat vid torget i Nybro. En 
dag när Ingvar hade varit ute på torget så kom han in i serveringen och sa att nu 
vet jag vad vi ska sälja istället. Lokalen byggdes om till Blomsteraffär och under 
torgdagar så flyttade de ut försäljningen av blommar på torget. Ingvar avled den 
11 juli 1993 i Nybro och är begravd på kyrkogården i Nybro. 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Ingvar & Lilians barn: 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Ingvar Wåhlin avled den 11 juli 1993 och 
ligger begravd på kyrkogården i Nybro.  
Ingvar & Lilian Wåhlin barn: 
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Lilian Josefsson gift Wåhlin anor: 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Brev från Lilian till           
Stig & Margot  Wåhlin                  
daterat den 8 januari 2000 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Åke Bertil Wåhlin                   

Född: 1919.11.12 Oskarshamn (H) 

Död: 2010.03.15 Sankt Johannes,  

Norrköping (E) 

Gift 1951.08.18 med: 

Hjördis Eriksson                   

Född: 1926.04.20 Nyköping (D) 

Död: 2007.05.20 Sankt Johannes Norrköping (E) 

Bertil föddes den 17 december 1919 i Oskarshamn. Var som barn ofta sjuk i 
astma o därmed blev skolgången lidande, men gick ändå vidare till 
fortsättningsskola. Som en del i en familj med många barn fick han tidigt lära sig 
att hjälpa till då fadern ofta var sjuk. Efter fortsättningsskola fick Bertil anställning 
på bl.a en leksaksfabrik, i skogen och vid sågverk.  

1939 cyklade Bertil med en kompis till Göteborg för att söka jobb och fick 
anställning på byggen. Under den här tiden blev han också inkallad långa tider 
under 2:a världskriget ända fram till 1945, men mellan krigstjänstgöringarna så 
arbetade han på ett ritkontor och fortsatte även läsa på sin utbildning hela den 
tiden. 

1948 flyttade han till Nyköping där han hade fått arbete. Vid en fest för 
frisksportare träffade han Hjördis Eriksson och de gifte sig 1951. 

Bertil fick en bättre anställning i Huskvarna och flytten gick dit, men fortsatte 
också sina studier. 1952 föddes dottern Elisabet och efter ett par år var det dags 
för flytt till Norrköping. Bertil hade fått jobb på ett arkitektkontor och familjen 
köpte en bostad i Norrköping, där sen dottern Madeleine såg dagens ljus 1957. 
Familjen kunde 1963 köpa en ny Volvo Amazon och med den blev det enklare 
att fara till sommarens paradis Öland, där Bertil också hade tillbringat många 
somrar under barndomen. Ett par år senare fick Bertil nys om en tomt som var 
till salu i Smedby och de kunde bygga sig ett eget hus. 
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Bertil har under hela sin livstid velat öka sina kunskaper inom många olika 
områden och därför studerat bl a på Lunds universitet allt från arkitektur, språk, 
juridik mm. samtidigt som han jobbade på kontoret och skötte hus och trädgård. 
1981 tog Bertil halvtidspension för att kunna njuta mer av sina hobbies trädgård, 
finsnickeri, foto och resor. Bertil avled 15 mars 2010. 

Texten är skriven av Elisabet Wåhlin 
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Vigsel den                 
18 augusti 1951 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Madeleine, Bertil, Otto, Gunborg och Elisabet Wåhlin runt middagsbordet i Ramneryd 
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 Bertil & Hjördis på besök hos Stig & Margot vid husvagnen i Bodaviken 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Bertil & Hjördis Wåhlin barn: 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Hjördis Eriksson gift Wåhlin anor: 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Rolf Otto Lennart Wåhlin                   

Född: 1923.12.23 Förlösa (H) 

Död: 2009.11.30 Nybro (H) 

Gift 1951.10.20 med: 
 

Alice Anna Viola Johansson                   

Född: 1925.03.23 Ljungby (H) 

Död: 

Rolf började på 1940-talet att arbeta som byggnadssnickare. En av hans första 
arbetsgivare var OG Olsson Bygg i Nybro. Efter studier började sedan Rolf att 
arbeta som byggarbetsledare på Sydöstra Sveriges Byggnadsgille i Kalmar. Det 
var ett kooperativt byggnadsföretag som efter bolagisering först gick upp i 
Riksbyggen Produktions AB och därefter i början av 1990 talet vidare upp i BPA 
numera PEAB. Där var Rolf verksam fram till sin pensionering vid 62 års ålder.  

Alice var dotter till Oskar Wilhelm Johansson och Judit Maria Gustavsson, de 
bodde i Trekanten på Gamla vägen. Alice pappa hade ett skrädderi som hette 
Ove Johansson & Son. Alice hade varit gift och när hon sedan skiljde sig från sin 
första make så flyttade hon tillbaka hem till sina föräldrar i samband med att 
dottern Helen föddes den 12 juli 1949. Hon hade med sin första make tidigare 
även en son, Thomas född den 15 december 1947.  

Rolf hade ett byggnadsuppdrag hos Ove Johansson & Son i Trekanten och 
träffade i samband med det Alice. De gifte sig den 20 oktober 1951 och flyttade 
till Replagaregatan 10 i Nybro. År 1953 byggde sedan Rolf & Alice ett eget hus 
på Blekingegatan 23 i Nybro.Här föddes deras gemensamma barn Erling Wåhlin 
den 8 november 1955. Rolf adopterade Alice två första barn, Tomas och Helen 
och betraktade även dem som sina barn 

Alice har arbetat inom olika Livsmedelsbutiker. Först som biträde i en butik i 
Kalmar där hon sedan också blev föreståndare, Därefter i en butik i Nybro som 
drevs av Kalmar Läns slakterier. Hon har också arbetat i delikatessavdelningen 
på Domus i Nybro. 
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Rolf avled den 30 november 2009 och var då fortfarande skriven på 
Blekingegatan 23 i Nybro. Alice ska snart fylla 92 år och bor idag på ett Särskilt 
boende i Nybro.   

 

Rolf & Alice bröllop den 20 oktober 1951 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Rolf & Alice Wåhlin barn: 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Alice Johansson gift Wåhlin anor: 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Gulli Linnéa Wåhlin                   

Född: 1927.06.21 Förlösa (H) 

Död: 2012.09.27 Emmaboda (H) 

Gift 1947.11.29 med: 
 

Hans Chytraeus                   

Född: 1926.01.02 Ljungby (H) 

Död: 1997.11.23 Västra Hällasjö, 
Emmaboda (H) 

Gulli och Hans träffades när Hans bodde i Olofsböle och Gulli i Ramneryd. De 
kunde gå till varandra genom skogen eftersom det inte var alltför långt emellan 
dem. Gullis far Otto Wåhlin hjälpte ibland till med olika sysslor på Olofsböle och 
det hände att Gulli följde med honom dit och därigenom träffade hon Hans första 
gången. Hans och Gulli gifte sig den 29 november 1947. De fick 8 barn 
tillsammans, 5 flickor och 3 pojkar.  

Hans växte upp gården Olofsböle i Ljungby socken i Kalmar län. Hans var sedan 
dräng på Skårebo gård i Kristvalla socken någon gång omkring åren1956/57, 
därefter dräng på Tyska bruket i Kalmar. År 1959 bodde familjen i Brokulla och 
där arbetade Hans först som mjölnare. Tog sedan anställning på Emmaboda 
Glasverk och tillverkade fönsterglas. Flyttade till Emmaboda 1966 och fortsatte 
då med fönsterglas tillverkning. År 1982 byggde Hans & Gulli ett eget hus i 
Olofsböle. Flyttade sedan till Västra Hällasjö. Hans avled där den 23 november 
1997, 71 år gammal. Gulli bodde kvar en tid i Västra Hällasjö men huset och 
trädgården blev till slut för mycket för henne att ta hand om själv. Då flyttade Gulli 
in till en lägenhet i Emmaboda. Hon avled 85 år gammal den 27 september 
2012 på Kalmar lasarett. På samma dag och på samma lasarett avled även 
äldsta dottern Gun-Britt 64 år gammal. 
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Gulli & Hans Chytreaus barn: 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Hans Chytraeus anor: 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Sven Gunnar Wåhlin                   

Född: 1929.04.30 Ramneryd, Förlösa (H) 

Död: 2017.03.02 Mjölby 

Gift 1948.11.20 med: 
 

Margit Anna Maria 
Pettersson                   

Född: 1929.08.21 Åsbo socken, 
Mjölby (E) 

Död: 2014.07.29 

Sven föddes i Ramneryd, Förlösa (H) den 30 april 1929. Där bodde han kvar 
fram till 15 års ålder. Flyttade till Vårgårda 1944 och kom två år senare till Mjölby. 
I Mjölby arbetade han först på Mjölby Träförädling. Efter tre år på Luxor i Motala 
kom han till Danfoss i Mjölby där han var anställd i 35 år fram till sin pensionering 
vid 62-års ålder 

Träffade Margit i Mjölby och deras första gemensamma bostad var en 
hyreslägenhet på Brunnsviksgatan 8 i Mjölby. Första barnet föddes den 16 
september 1948,  en dotter som fick namnet Birgitta. Bröllopet hölls även det i 
hemmet på Brunnsviksgatan 8, den 20 november 1948. 

Efter några år köpte de en bostadsrätt på Dackegatan 18B i Mjölby, där 
ytterligare 4 barn föddes. Sven-Erik född den 13 juni 1952, Kenneth född den 2 
maj 1956, Berit född den 14 december 1957 och Elisabeth född den 26 
september 1959.  De bodde 2 vuxna och 5 barn i 2 rum och kök fram till 1968 
då man bytte upp sig och köpte en bostadsrätt med 3 rum o kök på 
Kungsvägen 77 i Mjölby. Då var en de äldsta barnen utflugna, så då blev det gott 
om utrymme. 

Under sina yrkesverksamma år så var Sven mycket aktiv i Metalls avd i Mjölby, 
satt som ordförande i många år. Var med och skrev en bok som heter 100 år 
med Metall, som kom ut 2004. 
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Margit var hemmafru till 1969 då hon fick jobb som sömmerska på Holmers 
konfektion i Mjölby fram tills de lade ner sin verksamhet. Fick därefter jobb på 
Artex, arbetade även där som sömmerska tills hon gick i förtidspension vid 62 
års ålder. 

Sven och Margit åkte varje år på semester till Ramneryd och Öland, där man 
tältade oftast tillsammans med brodern Stig och hans familj. Och hälsade på 
föräldrar och syskon. 

I början på 70-talet köptes en husvagn, och då reste de runt i Sverige en hel del 
på semestrarna. Och på helgerna stod husvagnen uppställd först i många år i 
Vätterviken Vadstena. Senare i Hättebadet i Tranås ända fram till 2009, då hälsan 
och krafterna inte ville längre.  

Sven har varit ordförande i bostadsrättsföreningen Riksdagsmannen under 
många år från det sedan den bildades 1969. Han var också dess vicevärd. Sven 
har också ett mycket stort intresse för fotografering. Han var under många år 
aktiv i Mjölby fotoklubb och var även med i klubbens styrelse. Han deltog i olika 
fototävlingar och framkallade egna foton i klubbens mörkrum. Det finns också en 
stor bildskatt med tusentals diabilder som Sven har tagit. 

Sven och Margit flyttade gemensamt till Slomarp Demensboende 1 juli 2014. 
Men de fick inte så långt tid tillsammans där, Margit gick bort 29 juli 2014. Sven 
bor kvar på Slomarp Demensboende och har sjukdomen Alzheimer.  

Texten är skriven av Svens yngsta dotter Elisabeth Wåhlin, gift Andersson. 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Sven & Margit på sin bröllopsdag den 20 november 1948 
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På besök hos Stig & Margot Wåhlin på 
Kvarngatan 4 i Åtvidaberg 

 

 

Semester på Gunnarsö Camping i 
Oskarshamn 
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Sven Wåhlin fyllde 84 år den 30 
april 2013. Födelsedagen firades 
hemma hos dottern Elisabeth i 
Mantorp den 1 maj 2013 

Bilden till höger är från den 26 juli 
2014. Den är tagen i samband med  
Elisabeths son Thobias bröllop. Tre 
dagar senare, den 29 juli 2014 avled 
Margit på Slomarps Demensboende. 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Sven & Margit Wåhlin barn: 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Margit Pettersson gift Wåhlin anor: 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Stig Erland Wåhlin                   

Född: 1931.05.08 Förlösa (H) 

Död: 2015.12.07 Åtvid (E) 

Gift 1957.04.20 med: 

Elvy Margot Adolfsson                   

Född: 1935.11.11 Åtvid (E) 

Död: 2012.11.07 Åtvid (E) 

Levnadsberättelse sid 4-17 

Stig Wåhlin Antavla, sida �68



Margot Adolfsson gift Wåhlin anor: 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Stig Wåhlins farfar och farmor 

2:1 Johan Wåhlin                    
Född: 1854.06.20 Svartingstorp No 3, Åby (H) 

Gift: 1875.12.31 Ljungby (H) 

Död: 1928.04.06 Törneby, Ljungby (H) 
 

 

Den allra första i vår släkt med efternamnet Wåhlin.  

Johan Wåhlin föddes som så kallat oäkta barn den 20 juni 1854 i Svartingstorp, 
Åby socken (H) som ligger strax norr om Kalmar. Hans mor Lisa Kajsa 
Jonsdotter Dammgren var piga på Svartingstorp.  

På Svartingstorp fanns ett Spinneri där Lisa arbetade och enligt muntlig utsaga 
så ska hon ha fått sonen Johan med en engelsman som var på tillfälligt besök på 
Spinneriet. Denna engelsman ska ha varit en bröderna Clark som då ägde en av 
världens största Trådfabriker Coats & Clark. Anledningen till att han tagit sig eller 
fått efternamnet Wåhlin sägs vara att det härstammar från gårdsnamnet 
Wångerslät i Åby socken.  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Eftersom hans mor var piga och flyttade runt på olika gårdar så växte Johan 
istället upp hos sin morfar och mormor, Jonas Olsson Dammgren och Maja Lisa 
Jonsdotter, i torpet Dammen, Slät, Åby (H). Jonas Olsson Dammgren var själv 
född i detta torpet och köpte det år 1851. Samma år hade då Jonas sålt en 
annan fastighet som idag ligger på Dammvägen 2 till Jonas Peter Olofsson för 
51 Riksdaler. Den fastigheten såg från början precis likadan ut som Dammen 
men är idag tillbyggd i flera omgångar. De som bodde i torpet Dammen var så 
kallade egna Torpare och brukade jorden till sig själva, marken bestod av 4 
tunnland. Torpet lämnades åt sitt eget öde i början av 1900-talet. Det var då illa 
åtgånget och föll snart samman. Torpet låg nära en Kvarn och gatan heter 
Kvarnbacken. Gatan som går igenom Läckeby heter idag Dammvägen.  

När Johan Wåhlins mamma Lisa blev äldre och inte längre kunde arbeta som 
piga så bodde hon först ensam i torpet Dammen. Men när torpet blivit illa 
åtgånget och fallfärdigt så flyttade hon in till sin granne Sofia Åman. Lisa fick då 
tre kronor i månaden från fattigkassan och gav en krona till Sofia Åman som 
hyra. Lisa besöktes en gång i veckan av sin syster  Lovisa som då hade med sig  
mat i form av bröd, smör och salt. Två gånger varje sommar besöktes hon av 
sonen Johan Wåhlin som då gick dit den långa vägen från Trekanten, en sträcka 
på nästan 2 mil enkel väg.  Det här har berättas för mig 1980.07.14 när jag 
besökte Sofia Åmans dotter Anna Åman som då var 88 år gammal. Anna 
mindes också att Lisas far var ”Kräkedoktor” (Djurdoktor). Anna Åman själv var 
barn då Lisa var inhyst hos hennes mor. Anna kom ihåg henne som en gammal 
dam som då bodde på deras övervåning.  

Den 14 november 1874 när Johan Wåhlin var drygt 20 år gammal flyttade han till 
Qvarter N:o 10 i Kalmar Stadsförsamling där han arbetade som Målargesäll. Han 
gifte sig den 31 december 1875 med Emma Christina Carlsotter från Replinge 
(H). Den 17 november 1879 flyttade han tillbaka till Åby Socken och då till 
Wångerslätt med sin hustru och ett barn, sonen John Emrik Philemon. De hade 
också under tiden de bodde i Kalmar fått en dotter Anna Elisabeth men hon 
avled redan den 22 maj 1877 i en en ålder av 6 månader och 10 dagar.   

Johan och Emma fick tillsammans inte mindre än 11 barn, att särskilt lägga 
märke till är att från och med min farfar Otto Wåhlin så döptes barnen efter sin 
nummerföljd, 8 = Otto, 9 = Nina, 10 = Thili och slutligen barn nr 11 = Elvira 
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År 1888 bodde Johan Wåhlin med sin familj åter igen i Kalmar Stadsförsamling 
och då i Qvarteret Ängö N:o 9. 
Senare flyttade Johan med sin familj till Trekanten som ligger mellan Kalmar och 
Nybro där arbetade han som Postförare. Han gick eller cyklade med posten till 
Mossebo och Olofsböle. När han sedan blev äldre så köpte min farfar Otto 
Wåhlin en så kallad undantagsstuga i Trekanten  till sina föräldrar. Stugan kallas i 
allmänt tal för ”Flaggstugan” och fungerar idag som sommarstuga.  

Hösten 1997 fick jag kontakt med Valborg Persson i Nybro. Hon var fosterflicka 
hos Johan och Emma Wåhlin från 6 månaders ålder tills hon var 11 år. Ella 
( Elvira ), dotter till Johan och Emma, hade en arbetskamrat som behövde 
barnpassning  när hon åkte till stan för att söka jobb och det var så Valborg blev 
kvar hos Johan och Emma. I ett telefonsamtal med Valborg 1997.08.18 
berättade hon bl.a att Johan var mycket intelligent, läste ofta poesi. Han ärvde 
intresset för medicinalväxter från sin morfar, och han sålde också "mediciner" till 
apotek. Många kom direkt till honom och handlade. En tysk läkare ville ha hans 
recept och köpte hans receptbok. 

Stig Wåhlin Antavla, sida �72



Avskrift av ett brev från Valborg Persson till Dick Wåhlin 

Madesjö 11 okt 1997 
Att jag kom att bli fosterbarn hos Emma o Johan Wåhlin berodde på att min mor 
och Ella Wåhlin hade varit arbetskamrater i Kalmar. Min mor var inte gift och 
hade en flicka förut som mina morföräldrar hade tagit hand om, så nu det var 
dags igen så kunde hon inte komma hem igen. Då fanns det ett ställe i Kalmar 
dit ogifta mödrar kunde komma och föda sina barn och sedan stanna en tid tills 
de kunde komma ut i förvärvsarbete igen. Det var inte så lätt att få något arbete 
när man hade ett litet barn med sig. På sommaren var det ofta på lantgårdarna 
som man behövde extra hjälp med varje handa göromål. Min mor och jag 
hamnade på en gård utanför Kalmar. 

Men min mor var ju van vid "stan" och längtade tillbaka dit. frågan blev då var 
hon skulle göra av mig? Då kom Ella (Elvira) Wåhlin och hon överens om att 
fråga Ellas föräldrar om de kunde ha mej några dagar tills hon kunde ordna 
något annat för mig. De lovade att ha mig några dagar men min mor lät aldrig 
höra av sig. Och jag -jag bara fanns där. Ett litet barn behöver ju både mat och 
kläder, så Wåhlin fick gå till "socknen" och begära bidrag. det beviljades med 20 
kr i månaden. 

Där växte jag upp och fick kalla dem mor o far. Jag vet att jag fick uppleva 
mycken kärlek och vänlig omtanke. Så kom den dagen jag skulle börja skolan. 
Jag visste att jag hette Agnes Walborg Linnea. Så skulle ju det också vara ett 
efternamn men det visste ingen vad det var. På så sätt fick jag ta mina 
fosterföräldrars namn Wåhlin. Men eftersom tiden går och barn växer upp så går 
det åt mer pengar till mat och kläder. Så far blev tvungen att begära litet mer i 
månaden för mej. Men när Fattigvårds styrelsen hade sammanträde så försökte 
de få någon som tog mig för 15 kr i månaden. På så sätt fick jag byta fosterhem. 
Hur det kändes för kära mor o far kan jag ej här beskriva. Det och mycket annat 
har jag i min hemliga minnesbok. 

Jag önskar bara: "Frid över deras kära minne"* 

Valborg Persson 

PS Att far var "låghalt" berodde på, enl. vad han själv berättat. Han var 4 år och 
ramlade ner från ett träd där han plockade äpplen och slog sig så illa att farmor eller 
mormor inte kunde lägga om det så att det blev bra. Jag minns honom som en mycket 
intelligent man. Om kvällarna brukade han läsa poesi. Än idag kan jag minnas några 
versar. 
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Kortbrev 1926 till Valborg från sina tidigare fosterföräldrar Johan och Emma 

Valborg Persson den 17 april 2002 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Ett mycket lyckat och givande besök i Läckeby sommaren 2014. 

I den här delen i min serie utflykter i förfädernas spår, handlar det om utflykter till 
platser som jag besökte redan 1980, med andra ord för för 34 år sedan. Här 
förväntade jag mig inget annat än att kunna bekräfta för mig själv att jag 
fortfarande hittar till platserna och att få se vilka förändringar som skett sedan jag 
var där senast. Men det visade sig ganska snart att det här skulle bli den stora 
höjdpunkten bland utflykter runt Kalmar. Flera spännande möten med nya 
människor och flera nya uppgifter att lägga till min släktforskning kring min farfars 
fars anor. 

Min syster Lena var med på motsvarande resa 1980 och hon var med även den 
här gången. Det visade sig också vara riktigt bra eftersom hon kom ihåg flera 
saker som jag själv hade glömt bort.    

- Visst är det också så, hon är några år yngre än vad jag är … 

Minnesbilderna från 1980 visade sig vara suddigare än jag trodde när vi närmade 
oss Läckeby,  som ligger strax norr om Kalmar. Torpet Dammen kopplade jag 
först ihop med att det måste väl ha legat på Dammvägen i Läckeby, Åby (H). Det 
gjorde att vi först körde på lite villovägar och letade. Kom efter tag upp till en stor 
Jordgubbsodling och träffade på ägaren som kände till en del om trakten. Han 
r ingde t i l l kyrkvaktmästaren som v isade s ig vara engagerad i 
Hembygdsföreningen. Vi blev nu guidade ner till Movägen i Läckeby och det hus 
som jag hade knackat på 1980 och där träffat på en äldre dam vid namn Anna 
Åhman. Anna Åhman som då var 88 år gammal, berättade om hur min ana ff fm 
Lisa Dammgren hade varit inhyst hos hennes föräldrar en tid när Torpet Dammen 
var så i dåligt skick att det var helt fallfärdigt. Hon hade förvånansvärt tydliga 
minnesbilder trots att det var minst 70 år tillbaka i tiden och hon själv var barn på 
den tiden. Vi pratar alltså om en ana till mig som avled 1915, för nästan 100 år 
sedan. 

Huset på Mogatan  där Anna Åhman hade bott kände jag först inte riktigt igen 
men jag fick ganska snart en förklaring till det. Vi hade nu mött upp 
kyrkvaktmästaren som visade oss var det låg. Det var nya ägare till huset och 
Thérèse Köppen som nu bor i huset visade sig också turligt nog vara hemma. 
När vi hade pratat med varandra en stund så kom vi fram till att hon hade varit 
klasskamrat med med en av mina kusiners f.d. fru i Nybro, senare kom det även 
fram att hennes man hade varit klasskamrat med min kusin. Så visst stämmer 
uttrycket bra, att ibland är världen liten. Thérèse och hennes man hade köpt 
huset efter Anna Åhman och byggt upp en ny byggnad framför det ursprungliga 
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huset och sedan sammanbundet det med det gamla som således låg bakom 
den nya delen. Det var också förklaringen till att jag inte riktigt kände igen mig på 
platsen. Thérèse visade sig själv också vara släktforskare och mycket 
tillmötesgående och behjälplig. Hon berättade att man hade gjort 
ljudinspelningar med Anna Åhman som sedan också legat till grund för flera 
avsnitt i en ny Hembygdsbok som heter ”Här växte Åby fram”. Jag har givetvis 
beställt ett exemplar av boken och väntar nu med stor spänning på att få läsa i 
den eftersom flera av mina anor omnämns i den.  

Kyrkvaktmästaren följde också med oss längre bort på Mogatan 15 och visade 
var Anna Åhmans föräldrar hade bott och där Lisa Dammgren hade varit inhyst 
en tid. Torpet Dammen hade legat precis bakom Annas föräldrars hus men det 
syns inga spår av torpet där idag. 

Vid den första pilen ligger det ursprungliga torpet Dammen, det huset finns fortfarande 
kvar med adress Dammvägen 2. Huset  såldes av Johan Wåhlins farfar Jonas Dammgren 
1851 för 50 RDs till Peter Olofsson. Den fastigheten såg likadant ut som ”nya” Dammen 
men är därefter tillbyggt i omgångar. Den andra pilen vid Lilla Mo är den plats på Släts 
Allmänning där det ”nya” Dammen låg. Det byggdes 1852 bakom huset med adressen 
Mogatan 15 i Läckeby men huset var i dåligt skick och föll ihop omkring 1902.  
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Ifrån Wångerslät i Läckeby kommer vårt efternamn Wåhlin 

Det finns flera släkter med efternamnet Wåhlin i Sverige och det enda som kan 
sägas vara gemensamt för flera av dessa släkter är att namnet har sitt ursprung 
från namnet på en plats. I vårt fall så heter den platsen Vångerslät, äldre stavning 
Wångerslät, en plats som idag åtminstone delvis kan sägas vara en del av det 
som idag heter Läckeby. Det var min farfars far Johan Wåhlin som tog det 
namnet, han var en s.k. oäkting med okänd fader. Det finns en muntlig 
släkttradition som säger att hans far skulle vara en av bröderna Clark från 
England. Om du tittar på en gammal rulle sytråd så finns det en stor möjlighet att 
det står ”Clarks tråd” på etiketten. Johan Wåhlin’s mamma Lisa Dammgren 
arbetade som piga på Svartingstorp och där det då lär ha funnits ett Spinneri. En 
av bröderna Clark skulle ha besökt det här Spinneriet och då enligt den muntliga 
släkttradition gjort pigan Lisa Dammgren gravid. Den här berättelsen har jag 
aldrig kunnat säkra i några källor varför den bara finns noterad i min 
släktforskning.  

Minst 5 generationer levde i den här trakten från början av 1700-talet och framåt. 

FF FM FF F	 	 Jon Pehrsson  
	 	 	 f. beräknat 1733, Åby (H). d.1789.12.26 i Slät, Åby (H)   

FF FM FF	 	 Mäster Olof Jonsson, Vaccinatör, Trädgårdsmästare, egen 		 	 	
	 	 	 Torpare i i Dammen. f.1774.08.07 i Slät, Åby (H) d.1843.11.25 i 		 	
	 	 	 Dammen, Slät, Åby 

FF FM F	 	 Jonas Olsson Dammgren, Torpare i Dammen f.1808.02.06 i Slät, 	 	
	 	 	 Åby (H). d.1879.07.07 i Dammen, Slät, Åby (H) 

FF FM 	 	 Lisa Dammgren, ogift piga f.1833.11.20 i Slät, Åby (H).       	 	 	
	 	 	 d.1915.03.23 Wångerslät Allmänning, Åby (H) 
	 	  
FF F 	 	 	 Johan Wåhlin, Målare och Lantbrevbärare f.1854.06.20 i 	 	 	 	
	 	 	 Svartingstorp No 3, Åby (H). d.1928.04.06 Törneby, Ljungby (H) 

Intresset för att utöva Läkekonst och ”Qvacksalveri” har också gått i arv i flera 
generationer 

Mäster Olof Jonsson var ortens ”Waccinateur” och i hans bouppteckning kan 
man också läsa att sonen Jonas Olsson Dammgren, förutom att köpa ut sina 
systrar och överta torpfastigheten Dammen, så ärvde han ett skåp med ”diverse 
medicamenter”. Enligt Frejdbetyg 1851.08.05 blev han tilltalad vid Häradsrätten 
för Qvacksalveri. 
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I Kalmartidningen den 4 oktober 1890 kan man läsa följande 
meddelande och varning från allmänheten: 

”En målare Wåhlin Damgren från Ängö har under sista månaderna uppträtt såsom 
läkare Äfwen i Torsås och samlat kring sig en väldig skara sjuka menniskor från nära 
och fjärran, hwilka han inbillat, att de genom hans ordinationer utom allt twifwel skulle 
återwinna helsan. Otidliga läkares ordinationer och råd ogillas naturligtwis af honom och 
hans föreskrifter och påhitt sättas i stället. 

För honom, som äfwen här påstått , att han t.o.m. botat Doktor Engdahl i Kalmar för 
åkomma i benen, är det ju förstås lätt att reda sig i läkareyrket. Men huru förhåller det 
sig med det sagda påståendet? I n:o 144 af ”Barometern” stod att läsa ett intyg från 
Herr Doktor Engdahl, att ej någon Damgren anlitats af honom och att han ej ens kände 
någon person med de namnet.  

Allmänheten hade derföre väntat antingen att Damgren försvarat sig eller tagit tillbaka 
sina ord, men någon swar har ej hörts af. Om Wåhlin Damgren alltjämt tiger stilla, så får 
han hålla till godo med att gälla för en skamlig lögnare som är mägtig att dikta upp 
hwad som helst blott för att få folk att tro på sin förmenta konst. För öfrigt är det en ren 
omöjlighet för honom att kunna säga något bestämt om en mängd inre sjukdomar, då 
han wisat sig ur stånd att kunna ställa någon form av diagnos därom. Allt hwad han har 
att förkunna derom, äro blotta gissningar.  
Men hwartill tjena då hans många ordinationer och hans labbande med olika ämnen, 
om hwilkas ingredienser han swäfwar i största okunnighet? Jo, till att förwärra 
sjukdomarne och försvåra deras botande. Wore det då icke bättre att anlita wår 
humane och flitige provinsialläkare än att bestorma en Qwaksalware, som inga 
egentliga kunskaper besitter?” 

Kalmartidningen den 4 oktober 1890 

Även min farfar Otto Wåhlin ärvde intresset för 
läkekonst och trodde mycket på olika typer av ört-
mediciner. Det sägs att han ärvde ett bok med recept 
på olika Örtmediciner men att farfar senare sålde den 
boken till en tysk läkare. 
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När min syster Lena och jag var i Läckeby sommaren 2014 fick vi veta att Åby 
Hembygdsförening har gett ut en ny bok där mina anor nämns på några ställen. 
Jag har nu fått tag i boken och visst fanns det helt nya och mycket intressanta 
uppgifter i den. Så pass mycket att jag nu får anledning att skriva om en del 
levnadsbeskrivningar i min släktforskning.  

Att växa upp som oäkta barn under 1800-talets andra halva del 

Att min farfars far Johan Wåhlin hade en svår uppväxt det hade jag förstått redan 
tidigare. Han var ett s.k oäkta barn med okänd fader. Det finns visserligen en 
muntlig släkttradition som anger en eventuell biologisk fader. Men muntliga 
släkttraditioner får man ändå förhålla sig lite skeptiskt till om de inte går att styrka 
i några riktiga källor. Hans mor var och förblev ogift och även mycket fattig, se 
vidare Anna Åhman’s berättelse om Lisa Dammgren i del 3.  

Lisa Dammgren kom annars från en familj som hade varit ägare och brukare av 
egen mark i Slät, Åby (H). Lisas farfar Mäster Olof Jonsson var ”Waccinatör” i 
Åby församling och han ägde en fastighet på 1/8 mantal och var därmed också 
en ”Egen Torpare”. Den aktuella fastigheten sålde sedan hans son Jonas Olsson 
Dammgren (Lisas Dammgrens far) år 1851. Hur det sedan gick till när han i sin 
tur istället hamnade i torpet Dammen på Wångersläts allmänning återkommer 
jag till lite längre fram(*). För Lisa Dammgrens yngre bror Johan Olof Dammgren 
Åberg gick det istället betydligt bättre för i livet. Det finns t.ex. uppgifter om han i 
yngre år var Studerande vilket säkert var mycket ovanligt för en torparson. Här 
väljer jag nu också att framföra en helt egen teori om att pengar från 
försäljningen av fastighet år 1851 gick till då äldste sonens utbildning. Johan Olof 
som sedan kallade sig för enbart för Åberg i efternamn arbetade senare som 
Hamnfogde och Provisor i hamnen i Borgholm på Öland. Han var född 1835 och 
var således 16 år när fastigheten såldes, så det skulle därför vara en lägligt ålder 
för att börja studera på högre utbildningar, men i så fall säkert mycket ovanligt för 
en som var en vanligt torparson.  

Tillbaka till uppgifter från den tidigare nämnda boken om Läckeby och hur det 
gick till när Lisa Dammgrens far fick tillstånd att bygga torpet dammen på 
Wångersläts Allmänning. Ett torp som lär ha sett ut precis som fastigheten som 
såldes men som inte hade egen mark utan istället låg på byns gemensamma 
Allmänning. 
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(*) Utdrag från handlingar, Dammgrenska tomten. 

”Hos hedervärde och vördige Lilla Vångersläts och Släts innehavare och 
hemmansägare anhålles Ödmjukligen af Undertecknad att om möjligt är och sig göra 
låter meddelas nåd och Tillåtelse få på deras gemensamma Allmänningsjord Lilla Mo 
kallad en stugplan för att Der städes åt mig och De mina uppföra en stuga. Emot hvad 
villkors som helst De tillsammans kan Öfvrerenskomma. Och hvad skyldighets De vid 
allmän Sammankomst kan mig ålägga. Därom anhålles med största Ödmjukhet. 

Dammen den 4 mars 1852 Jonas Dammgren” 

Svaret på Jonas Dammgrens fråga. 

”Förestående ansökan är å min sida beviljad och Conrakt får vidare vid 
sammankomsten oss emellan Upprättas. 

N. J. Wirén, egare af 1/4 mantal No 9 Lilla Wångerslät” 

Tillbaka till Johan Wåhlin och hans uppväxt som oäkta barn. År 1874 när han var 
20 år gammal flyttade han in till Kalmar och utbildade sig till målare. Han gifte sig 
året därefter med Emma Carlsdotter och de fick 1876 sitt första barn, en dotter 
som döps till Anna Elisabeth, men hon avled redan efter drygt 6 månader. Johan 
och Emma bodde kvar i Kalmar fram till den 17 november 1879 då de flyttar 
hem till Johans mamma Lisa Dammgren i torpet Dammen i Wångerslät, Åby (H). 
Med sig hade de då även sonen Philemon Wåhlin, född den 8 mars 1878.  Strax 
efter de flyttat in i Dammen närmare bestämt den 6 december 1879 så föds 
även dottern Almida Juliana. Det här är också samma år som Lisa Dammgrens 
pappa Jonas Olsson Dammgren avled i torpet Dammen den 19 december 
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Nya uppgifter om Johan Wåhlin och hans mor Lisa Dammgren liv i 
boken: ”Här växte Läckeby fram” utgiven av Åby Hembygdsförening. 

Fyra år efter det att Johan Wåhlin med sin familj flyttade tillbaka till Johans mor 
Lisa Dammgren i torpet Dammen inträffar en serie omskakande händelser i följd. 
I boken beskrivs dessa händelser i form av avskrifter av handlingar från det s.k. 
”Byskrinet”. Författaren till boken om Läckeby skriver inledningsvis om 
händelserna så här på sid 49 i den boken. 

 ”Största bekymret tycks vara en stuga där två generationer är inblandade. Bönderna 
var inte belåtna med den andra, varför de försökte få dem avflyttade. I handlingarna 
som upptar ett stort antal handskrivna och gulnande blad skymtar tråkigheter, kanske 
misär? Varför tar jag upp detta ämne är att de boende vann målet i Domstolen. På 
något sätt bevisar detta, att det även under 1800-talet var svårt att avhysa en boende 
från sin bostad. ”Den lilla människan” kunde vinna till och med i Länsrätten. Ett par av 
de mest intressanta delarna i denna sak är fjärdingsman Fehlings delgivning och 
transporten med familjens bohag till Kalmar.” Som lite kuriosa kan nämnas att 
tidigare statsministern Olof Palmes anfader undertecknat den här resolutionen” 

Här kommer en sammanfattning av händelserna som i boken återges 
med avskrifter från flera olika handlingar. 

Den 31 juli 1883 

Hemmansägaren Johan Olof Andersson som även är ledamot i Åby Fattigvårdsstyrelse 
kör med häst och vagn en transport från Åby socken in till Kalmar Fattighus. Med i 
denna transport finns Johan Wåhlin, hans hustru  Emma samt barnen Philemon 5 år , 
Almida Juliana 4 år samt yngsta dottern Olga som då är 4 månader gammal. I vagnen 
finns även familjens husgeråd packade. Avsikten är att överlämna familjen till Kalmar 
fattighus men de nekas tillträde där med hänvisning till att Johan Wåhlin inte längre har 
något fattigvårds understöd från Kalmar. Således får familjen följa med samma 
transport tillbaka hem till torpet Dammen igen. 

Den 13 augusti 1883 

Nio Hemmansägare i undertecknar en skrivelse och begär laga handräckning för att 
kunna avhysa en stuga (torpet Dammen) som bebos av Lisa Dammgren och Johan 
Wåhlin med familj. De uppför sig på sådant sätt så att byamännen vill få bort dem och 
anser att kostnaden för avhysningen ska tas från ägaren av boningshuset. Till saken hör 
också att bymännen anser att det är Lisa Dammgrens bror hamnfogden i Borgholm J. 
O. Åberg som är ägare till stugan. 
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Den 18 september 1883 

J. O. Åberg i Borgholm mottar och undertecknar en kommunikationsresolution från 
Landskansliet i Kalmar undertecknad av C. A. Palme. Resolutionen handlar om en 
stämning och en uppmaning att inom tolv dagar avlämna ett svar annars kommer målet 
ändå att avgöras. 

Den 11 oktober 1883 

Fjärdingsman Fehllng erhåller 2 kr för överlämning av en resolution från Kongl. Majts 
befallningsman i Kalmar till Lisa Dammgren och Johan Wåhlin i Wångerslåt. Han 
erhåller också 51 öre för resan med hästskjuts, dessa pengar tas från bykassan.  

Den 15 oktober 1883 

Lisa Dammgren skriver i ett brev sitt svar till Kongl. Majts Befallningshavare i Kalmar län. 
Hon talar om att att hennes bror J.O. Åberg inte äger eller inte heller tidigare varit ägare 
till torpet Dammen. Det bifogas också ett intyg från Åberg själv om detta. Hon skriver 
vidare att torpet är ett omskiftat sterbhus efter Jonas Olsson Dammgren och att 
samtliga syskon är delägare i sterbhuset. Hon har har också gjort en överenskommelse 
med övriga sterbhusdelägare om att få bo i huset med sin son Johan. 

Här ett citat från brevets sista rader: 

”Samt slutligen som jag är gammal, bräcklig och klen på många sätt utan Tillfälle till 
något annat Huserum än detta som mina syskon welat af godhet oss åtnjuta får jag 
härmed anhålla. Der Deras åsyftade afhysning icke må bifallas, med mindre än att de 
åläggas upplåta försvarlig boningslägenhet i samma skick som den di vill oss fråntaga.” 

Lilla Vångerslät den 15 oktober 1883 Lisa Dammgren”  

Den 29 oktober 1883 

De nio bymännen skriver till Konungens Befallningshavare i Kalmar och begär på 
nytt att avhysning ska ske av Johan Wåhlin och hans familj. Däremot kan de 
tänka sig att ordna en bostad till Lisa Dammgren. Vidare ett citat från avskriften i 
boken: 

J. Wåhlin som tillhör Kalmar fattigvårssamhälle samt därifrån erhåller eller har erhållit 
understöd, och vilken här endast åstadkommer förargelse, anhålla vi bliva befriade ifrån. 
L. Vångersläts byamän, hwilka länge erfarit det oordentliga leverne som Wåhlin förre 
och hwilka äfven sökt att förmå honom afflytta synnerligt till följd af det oskickliga 
uppförande som han begagnar mot Lisa Dammgren, då Wåhlin ej förmås att i godo 
avflytta, icke annan utväg än att söka få bort stugan 
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Den 19 november 1883 

Kongl. Majts Befallningshavare utfärdar en resolution med sitt beslut om att inte bevilja 
handräckning för avhysning av Lisa Dammgren och Johan Wåhlin. Beslutet kunde 
överklagas inom trettio dagar till Hovrätten. Resolutionen överklagades aldrig varför Lisa 
Dammgren och familjen Wåhlin  kunde bo kvar i torpet Dammen en tid till. Resolutionen 
är undertecknad av G. Edelstam, C. A Palme samt en person vars namnteckning ej går 
att tyda. 

Den 28 december 1905 

Bystämman beslutade avflyttning å Dammgrenska huset Derest planlega ej erlägges 
med 5 kr, årligen för den förflutna tid hädanefter” 

Det här beslutet innebar slutet för torpet Dammen som nu var i ett mycket dåligt skick 
och betraktades som fallfärdigt. Lisa Dammgren som var mycket fattig och tas nu om 
hand av Karl och Hilda Åman. Karl och Hilda är Anna Åman’s föräldrar och som jag 
tidigare berättat om jag träffade i Läckeby på Mogatan 5 vid mitt besök i Läckeby 1980. 
Lisa Dammgren avlider den 23 mars 1915. 

Avslutningsvis, lite kort om familjen Johan Wåhlin’s vidare öden 

Johan Wåhlin och Emma Carlsdotter flyttar den 19 december 1887 med sina då 
fem levande barn till Ängö No 9 i Kalmar. I Kalmar får de sedan ytterligare fem 
barn. Dottern  Almida Juliana avlider år 1900 i Kalmar 11 år gammal. Johan och 
Emma får tillsammans 11 barn varav 9 av dem får uppleva vuxen ålder eller 
åtminstone nästan vuxen ålder. Sonen Rudolf Wåhlin drunknar när han är 20 år 
gammal i samband med Briggen Hugos förlisning år 1903 utanför Morups Tånge 
på Västkusten. Min farfar Otto Wåhlin var barn nummer åtta och härifrån börjar 
man också att döpa sina barn kopplade till räkneorden: Otto (8), Nina (9), Thili 
(10) och slutligen Elvira (11).  

Senare köpte sonen Otto en liten stuga i Trekanten kallad "Flaggstuga" till sina 
föräldrar.Två gånger per sommar gick Johan till Dammen, Åby för att hälsa på 
sin mor.Hösten 1997 fick jag kontakt med Valborg Persson i Nybro. Hon var 
fosterflicka hos Johan och Emma Wåhlin från 6 månaders ålder tills hon var 11 
år. Ella ( Elvira ), dotter till Johan och Emma, hade en arbetskamrat som behövde 
"barnvakt"  när hon åkte till stan för att söka jobb och det var så Valborg blev 
kvar hos Johan och Emma. I ett telefonsamtal med Valborg 1997.08.18 
berättade hon bl.a. att Johan var en mycket intelligent, läste ofta poesi. Han 
ärvde intresset för medicinalväxter från sin morfar. Han sålde "mediciner" till 
apotek. Många kom direkt till honom och handlade. En tysk läkare ville ha hans 
recept och köpte hans receptbok. 

Stig Wåhlin Antavla, sida �83



I november år 1908 skedde rättslig rannsakning om ett mord som skett i 
Trekanten. Brevbäraren Johan Wåhlin var ett av de 20 inkallade vittnena.  

 

”Brevbäraren Johan Wåhlin i Trekanten sade att Johan Jonsson ofta brukade ligga på 
sl indret samt att han ofta hade tandvärk el ler huvudvärk. Angående 
Brogårdkvarnsspången var denne ej mer än 1 1/2 aln bred och svår att gå. Vittnet hade 
själv halkat där. Jonssons hustru hade alltid head man kallar enfaldig hade dock icke 
hört någon oenighet mellan makarna” 
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Kalmartidningen den 24 februari 1911 

Flaggstugan i Trekanten fungerar idag som sommarstuga.  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2:2 Emma Christina Carlsdotter                    
Född: 1855.04.17 Borgholms Kungsgård, Räpplinge (H) 

Gift: 1875.12.31 Ljungby (H) 

Död: 1927.11.09 Svänbo, Ljungby (H) 

Föddes den 17 april 1855 på Borgholms Kungsgård i Räpplinge socken på 
Öland. Själva Kungsgården ligger 1 km öster om Borgholms slottsruin. 
Mangårdsbyggnaden köptes 1922 av Drottning Victoria och är sedan 1924 
Drottning Victorias Vilohem. På 1700-talets andra hälft uppläts mark till torpare 
vilket var ett sätt att också skaffa arbetskraft. Här har också funnits lantbruks-
skola. Emmas pappa Carl Nilsson var Statdräng på Kungsgården och i 
Husförhörslängden står de utskrivna härifrån 1860, ”de skola ha avrest till Dörby 
1860”. Men de finns aldrig noterade i Dörby däremot i Ryssby på Knapegården. 
Emmas pappa Carl avlider den 19 februari 1862 när Emma är sju år gammal. 
Emmas mamma är då gravid och föder en son Emmas lillebror Frans Theodor 
den 19 maj 1862. Frans Theodor kallar sig senare för Rysell i efternamn och 
emigrerar den 15 maj 1887 
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Johan & Emma Wåhlin barn: 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Son: John Emrik Filemon Wåhlin                   

Född: 1878.03.08 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1922.11.23 Kansas City U.S 

Gift 1902.12.20 med: 

Anna Viktoria Petersson                   

Född: 1884.05.22 Ängö n34 Kalmar (H) 

Död: 1955.02.02 Landshövdingegatan 11, Kalmar (H) 

Philemon Wåhlin föddes den 8 mars 1878 i Kalmar stadsförsamling. När han var 
20 år gammal och gjorde Militärtjänst så rymde han från sin tjänstgöring och i 
tidningen Kalmarposten stod den 20 juni år 1898 läsa följande notis.  

”Efterlyst soldat. Af konungens befallningshafvande i Skaraborgs län har efterlysts 
hantverkssoldaten n:o 39 John Emrik Philemon Wåhlin, hwilken olovligen undanhållit sig 
från bataljonen och garnisonsorten sedan den 12 sistliden månad. Wåhlin är född i 
Kalmar den 8 mars 1878” 

Den 23 juli år 1900 i Kalmarposten, följande notis: 

”Efterlyst sjöman. 3:e klass sjömannen vid 1:a matroskompaniet af sjömanskåren i 
Karlskrona n:o 561 John Emrik Filemon Wåhlin, hvilken olofligen afvikit från stationen, 
efterlyses. Wåhlin är född den 8 mars 1878 i Kalmar Stadsförsamling” 
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Den 10 november år 1900 i Kalmarposten, följande notis: 

”Häktad rymmare. 3:e klass sjömannen vid 1:a matroskompaniet af sjömanskåren i 
Karlskrona n:o 561 John Emrik Filemon Wåhlin vilken den sistliden juli månad olovligen 
avvikit från kåren och sedan dess hålla sig undan, blev i går här i staden anhållen och af 
t. f. stadsfiskelaen häktad och förpassad till länsfängelset för att genom konungens 
befhdes försorg till sin tjänst vid sjömanskåren återföras.” 

Fångrulla vid Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona  

Fånge nr: 541  

Ankomst datum 1900-11-27 kl 02:30 em 

Wåhlin John Emrik Filemon född den 8/3 1878 i Kalmar.; skriften i Karlskrona 
Amarilitetsförsamling 3:e klassen sjöman vid 1:a Matroskompaniet No 561, ogift. 
Längd:1,70 Ögon: Gråbruna, Hår: Brunt, Ansikte: Ovalt. För att undgå utdömt 
Fänglestraff Stationsbefälhavaren i Karlskrona. Brott mot Krigslagarna i 8 
månaders fängelse.  

Enligt Stationskrigsrätten i karlskrona utslag den 22 november 1900 har Wåhlin 
blifvit dömd med tillämpning af 59,62 och 199 § Strafflagen för krigsmakten för 
andra gången rymning till fängelse fyra månader samt för andra gången 
persedelförskingring till fängelse lokaleds fyra månader eller till fängelse i 
sammanlagt åtta månader, Hvarmed Wåhlin den 26 i samma månad inför 
vederbörande militärbefäl förklarade sig nöjd 

Började den 26/11 1900 

Slutar den 26/7 1901 
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Medhavda persedlar: 

1 p byxor 

1 mössa 

2 skjortor 

1 p. skor 

1 p. strumpor 

Arbetsförtjänst: 2:55  Arbetspremier: 11:44  Uttag: 11:04 

Vid Frigivningen: 2:95 

Frigiven den 26 juli 1901 kl 8 fm. Förut ostraffad 

Det kanske inte var smickrande att att bli onämnd i tidningen flera gånger och 
sedan satt i fängelse för just sådana händelser. Men det slutar faktiskt inte med 
omnämnanden i tidningen i och med detta, fortsättning kommer. Men först lite 
mer andra saker i Filemons liv. Den 20 december december 1902 gifter sig 
Filemon med Anna Viktoria Peterson. Hon är född den 22 maj 1884 i Kalmar och 
är alltså 18 år gammal när hon gifter sig med Filemon. Hon är då redan gravid 
med deras första barn Aina Kristina och som föddes den 25 maj 1903.  Hon var 
det första av totalt sju barn äktenskapet.  

Värt att tilläggas kan också vara att Filemons hustru Annas Viktoria Peterssons 
bror Oscar Alfred Petersson Törnqvist deltog i det andra Boerkriget i Sydafrika 
på den Engelska sidan. Han var soldat vid 4th Batalion Railway Requirement, 
fick ett sår tillfogat vid drabbning vid Zuurfontein den 3 mars 1901. Död 4 mars i 
Germiston, Sydafrika enligt avis från generalkonsulatet i London den 27 
september 1901. Modern fick en medalj sänd till sig från London  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Aina Kristina Wåhlin född 1902-05.25 i Kalmar (H), gift den 15 december 1923 
med styrman Rudolf Valter Wijkander född 1900-02-14 på Blidö Gård (AB) 

Valter & Aina, nyförlovade                 Aina Wijkander (Wåhlin) 

Tor Oskar Edvard Wåhlin född 1905-03-08 i Kalmar (H), gift med Tyra Ingegärd 
Lidén född 1910-12-10 i Söderåkra (H).  

Saga Viktoria Wåhlin född född 1906-10-27 i Kalmar (H), gift den 19 april 1930  
med Fyrmästare Karl Alexius Holmberg född den 11 april i Alböke (H). Vid 
giftermålet var han extra fyrbiträde på Fyrskeppet Utgrunden, senare mellan 
1960 och 1967 Fyrmästare på fyren Långe Erik på Ölands Norra Udde. 

Alf Birger Wilhelm Wåhlin 1908-05-26 i Kalmar (H), död 1960-04-25 på 
Östgötagatan 56 i Katarina församling i Stockholm 

Gullan Wåhlin född 1910-05-07 i Kalmar, gift den 2 augusti 1952 med Karl Einar 
Öhlin född 1898-02-25. Båda avlidna i Kläckeberga församling (H) 

Jarl Åke Teodor Wåhlin född 1915-02-13 i Kalmar (H) 

Maj-Britt Elisabet Wåhlin född 1918 05-30 i Kalmar (H), gift den 24 december 
1947 med Tore Ragnar Georg Eriksson född 1914-01.11 i Dörby (H). Hon var 
affärsinnehavare i Helsingborg  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Som jag skrev tidigare så kom Filemon Wåhlin att omnämnas igen i tidningen 
och den 31 augusti 1910 kan man läsa följande notis: 

”Förskringring af Kalmar arbetarekommuns medel. I söndags förmiddag ingavs till 
stadsfiskaler Lindell från Kalmar Arbetarekommun en angivelse av redaktören för Nya 
Folkbladet(*) målaren J. F. Wåhlin för det den skulle hafva från kommunens förskingrat 
omkring 345kr Hvilka han dagarna förut uppburit för försålda biljetter till en lustresa 
Kalmar-Växjö. Wåhlin säges hafva avrest  från staden utan att lämna nöjaktig förklaring 
eller redovisning, hvarför grundad anledning föreligger att W:s afsikt är att lämna landet. 

Med anledning häraf avsändes omedelbart stadsfiskalen härstädet telegram till flera 
olika platser begäran om W:s efterspanande och anhållande, men denne har ännu icke 
anträffats, 

Wåhlin är gift och har 5 barn är något öfver 30 år.” 

(*) Nya Folkbladet var en socialdemokratisk Kalmartidning som utgavs efter beslut av Kalmar 
arbetarkommun i april 1908. Ansvarig utgivare och redaktör blev Adolf Lundgren. Det första 
numret utkom redan i maj och tidningen trycktes först i Oskarshamn. Tidningen utgavs först 
som en veckotidning men utgivningen ökades året efter till 2 dagar och 1910 till 3 dagar i 
veckan. Nya Folkbladet kom att drabbas av arbetarrörelsens försvagning efter storstrejken 
1909 och sista numret utgavs i slutet av februari 1910. 
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I vår släktgren har det endast tidigare berättas om att farfars bror Filemon for till 
Amerika och att han lämnade sin fru med barn kvar ensamma hemma i Kalmar. 
Han hördes aldrig av och att man därför trodde att han avlidit strax efter 
ankomsten till Amerika. Det finns också en berättelse om att man i ett brev 
omtalat en man som hittats död i en öken som eventuellt kunde ha varit farfars 
bror. Jag har sökt i passagerarlistor på båtar till Amerika vid den tiden men inte 
funnit hans namn där.  

Mellan barnen Gullan (född 1910) och Jan-Åke Teodor (född 1915) är det fem år. 
Men redan år 1917 finner jag honom skriven med sin familj i Kalmars Norra 
kvarter nr 343 (Kalmar stadsförsamling AIIa:13 (1917-1923) Bild 32 / sid 533) 
och han därifrån överförs till boken för på församlingen skrivna år 1922 (Kalmar 
stadsförsamling AIIa:24 (1918-1925) Bild 175 / sid 2983). Där finner man också 
att han avled den 23 november 1922. 

I hans dödsnotis kan man läsa att han dog i en olyckshändelse vid en järnvägs-
övergång i Kansas City U.S. i samband med bogsering av en bil.  

Foto på familjen Filemon & Anna Wåhlin från julen 1907 
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Dotter: Alma Juliana Wåhlin                   

Född: 1879.12.06 Åby (H) 

Död: 1900.07.11 Partille (O) 

Väverska vid Jonsereds fabriker som dog ogift 20 år gammal hemma hos sina 
föräldrar i Ljungby församling (H) men då fortfarande skriven i Jonsered (O) 

Dotter: Olga Eugenia Wåhlin                   

Född: 1882.02.10 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1958.01.25 Korpås 1, Månsered 1:2, Partille (O) 

Gift med: 

Salomon Zacharoff                   

Född: 1884.08.09 Jonsereds fabriker, Partille (O) 

Död: 1962.04.27 Jonsered (O) 

Olga föddes den 10 februari 1882 i Åby (H). Hon gifte sig med Salomon 
Zacharoff född den 9 augusti 1884 i Partille (O). Olga och hennes äldre syster 
Alma Juliana samt yngre syster Bertha Maria flyttade alla som unga till Partille 
och började att arbeta som väverskor på Jonsereds fabriker. Olga gifte sig 
således Salomon Zacharoff som tillhörde  en släkt där stamfadern var Ivan 
Zacharoff född 1750 i Ryssland, flyttade som fånge från Nyslott i Finland till 
Sverige år 1790. Flera i släkten Zacharoff var verksamma vid Jonsereds fabriker. 
Jonsereds fabriker är idag ett område med riksintresse. Fabrikerna startades av 
Skottar och Engelsmän som kom till Jonsered i samband med Napoleonkrigen 
1803-1815. Fabriken grundades 1833 och var verksam i närmare 150 
år. Gibson och Keiller grundade något mer än en fabrik, de byggde också ett 
patriakaliskt mönstersamhälle där industrin skulle veta att tillgodose de 
anställdas alla behov och intressen, från vaggan till graven. Däremot var det 
länge förbjudet för arbetarna att engagera sig politiskt och i fackföreningar. 
Fabriken byggde en egen kyrka, en egen affär, egen sjukstuga med 
förlossningsavdelning, den första i Sverige på ett bruk, en egen barnkrubba, 
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egen skola, eget ålderdomshem. I Jonsered byggdes även Sveriges första 
radhus och landets första kolonistugeområde. 

Olga och Salomon fick sju barn i sitt äktenskap: 

Harald Zacharoff, 	 	 	 född 1905-12-28 
Einar Zacharoff, 	 	 	 född 1907-08-17 
Gullo Viktoria Zacharoff, 	 	 född 1909-09-04 
Asta Zacharoff, 	 	 	 född 1912-07-19 
Sven Zacharoff, 	 	 	 född 1915-03-29 
Erika Zacharoff, 	 	 	 född 1919-10-24 
Ella Zacharoff, 	 	 	 född 1924-11-03 
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Son: Rudolf Zepanius Wåhlin                   

Född: 1883.12.03 Åby (H) 

Död: 1903.09.10 Morup (N) 
 

Briggen Hugo av Kalmar” mötte precis samma tragiska öde som 
Briggen Blue Bird av Hull i den kända visan av Evert Taube. 

Anledningen till mitt stora intresse för den här tragiska händelsen är att jag första 
gången redan som femåring 1963 tillsammans med mina föräldrar besökte hans 
grav på kyrkogården i Morups. Bakgrunden till besöket var att vi själva då bodde 
i Varberg och att min farfar och farmor bodde i Ramneryd i Förlösa socken (H), 
mellan Kalmar och Nybro. I samband med 60 års minnet av den fruktansvärda 
fartygsolyckan, som jag strax också kommer att berätta mer om, så var det en 
artikel införd om olyckan i tidningen Barometern i Kalmar.  

Min farfar läste om detta och ringde sedan till min far och mor och undrade om 
vi kunde åka till Morup för att se efter om det fanns någon grav kvar. Mycket 
riktigt graven fanns kvar och vi åkte dit ibland och lade blommor på graven. En 
gång när vi var där så kom en kyrkvaktmästare fram till oss och frågade vilka vi 
var eftersom det aldrig funnits några blommor på den graven tidigare. När vi 
berättade att vi var släkt med en av sjömännen i graven så ville han att vi skulle 
följa med in i kyrkan så att han fick visa oss det som stod skrivet i dödboken och 
även för att visa oss att det verkligen var rätt grav som vi lade blommorna på.   

Att vi hade hittat graven var något som gladde min farfar väldigt mycket. Han var 
själv svårt sjuklig vid den här tiden och han avled på sommaren 1964 med 
vetskapen om att vi hittat hans brors grav som han själv aldrig kunnat besöka. 
Det här med att vi besökte graven när jag var barn är också ett av mina egna 
tidigaste minnen i livet. När jag sedan började att släktforska så var detta en av 
de saker som jag började att undersöka mer om allra först. Jag har också 
medverkat till att det blivit en del nya artiklar om förlisningen av Briggen Hugo i 
både tidningarna Barometern och Hallands Nyheter. 
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Den historia som jag nu strax kommer att berätta för er har också många likheter 
med den välkända texten i Evert Taubes visa:  

Balladen om Briggen Blue Bird av Hull 

Det var Blue Bird av Hull 
Det var Blue Bird en brigg 

Som med sviktade stumpar stod på 
Över soten i snöstorm med nerisad rigg 

Själva julafton sjuttiotvå 
-”Surra svensken till rors, han kan dreja en spak.” 

Ropa skepparn 
-”Allright boys, lös av!” 

Och Karl Stranne från Smögen 
Blev surrad till rors 

På Blue Bird som var dömd att bli vrak 

Den 10 september 1903 rasade en fruktansvärd storm på Västkusten som 
krävde många människors liv. Fyra av dessa omkom när Briggen Hugo förliste. 
Briggen Hugo var lastad med kol och var på väg från Hull i England till Kalmar. 
Hugo tillsammans med några andra båtar överraskades av stormen Stormen 
kom plötsligt och förlusten av segel gjorde Hugo redlös. I stället för att kastas på 
måfå i bränningarna seglades den mot land vid de sk Hallarna utanför Morup.  

Den åtta man stora besättningen gjorde sig beredd och kaptenen band ett par 
meter av sönderskuren lodlina runt livet om var och en så att de skulle kunna 
surra sig vid något flytande föremål. Man försökte först att få i livbåten i vattnet 
men den kastades hit och dit av de väldiga brottsjöarna och försöket 
misslyckades Under det här försöket så hamnade lättmatros Götherström i 
vattnet och även han kastades runt i brottsjöarna. Ofta var han nära stora stenar 
men kastades slutligen upp på land och var räddad. Han tog sig då mot ett hus 
på stranden där ljuset var tänt. Det var också detta ljus som hade ledsagat 
befälhavaren på Briggen Hugo mot denna strand. Han hade själv strax innan fått 
se fartyget Montana försvinna ner i djupet. 

Ljuset var tänt i det här huset mitt i natten för att ett litet barn var sjukt och 
därifrån gick sedan larmet till kustbefolkningen men de insåg att inget gick att 
göra under natten. När dagen grydde så såg de skeppsbrutna att man 
fortfarande inget kunde göra ifrån land för att försöka rädda de nödställda på 
båten. De fick nu istället försöka att rädda sig själva. Först kom konstapel 
Svensson iland flytande på en livboj. Därefter kom en jungman och Steward 
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Rudolf Wåhlin drivande fastsurrade på en skeppslucka men de slogs tyvärr till 
döds mot stenarna på väg in mot land. En styrman och en jungman kom 
flytande på en stege in till land, de visade inga livstecken men efter flera timmars 
upplivningsförsök fick man sedan liv i styrmannen. Sist lämnade befälhavaren 
kapten Nordmark sitt fartyg precis så som den oskrivna lagen också säger. Man 
bildade en kedja från stranden och fick tag i honom. Men han var då redan död 
när man fick tag i honom och han hade fartygskassan och skeppspappren 
fastsurrade närmast kroppen. 

Stewart Rudolf Wåhlin, kapten Nordmark, jungman Karl Nilsson samt lättmatros 
Leonard Bruce slogs dock till döds mot stenarna medan övriga fyra i 
besättningen överlevde. De tre sjömännen begravdes på kyrkogården i Morup 
medan Kaptenen fördes hem till kyrkogården i Ålem. 
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Briggen Hugo byggdes 1873 vid Väranäs söder om Kalmar. Det var en välkänd 
långseglare och betraktad som en mycket vacker båt. Under 1870 - och 1880 
—talen gick den s.k trampfart mellan olika hamnar i Europa, Syd- och 
Nordamerika samt Afrika.  

Båten var beväpnad med två gamla skeppskanoner åtta gamla flintlåsgevär 
samt fyra sablar. Detta för att freda sig mot sjörövare utanför Nordafrikanska 
kusten. 

Under den fruktansvärda stormnatten den 10 september 1903 så förliste 
ytterligare flera fartyg på Västkusten. Strax norr om Falkenberg förliste den ryska 
skonerten Titania av Riga och ytterligare ett stycke därifrån den norska 
skonerten Hermes. På båda dessa fartyg kunde dock besättningen räddas. Vid 
Bua norr om Varberg så förliste skonerten Hedvig av Helsingborg. Av den nio 
man stora besättningen omkom åtta stycken. Fartyget kolliderade först med 
Göteborgs barken Vifsta Varf med tio mans besättning. Senare samma natt 
förliste även detta fartyg men hela besättningen kunde räddas. Även åtta 
besättningsmän från norska båten Teis Lundegaard omkom och även de är 
begravda på samma kyrkogård i Morup som min farfars bror Rudolf Wåhlin. 

Sjömän och fiskare var inga veklingar men de visste hur farligt havet kunde vara. 
När man hör talas om katastrofer som dessa så kan man lätt förstå innebörden 
av en gammal sjömansbön som lyder:  

  
”Hjälp mig Gud, ty min båt är så liten och havet är så stort” 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Son: Hjalmar Theodor Wåhlin                   

Född: 1886.01.31 Åby (H) 

Död: 1953.07.17 Rotavik 1:9 Söderåkra (H) 

Gift 1909.06.13 med: 

Syster Lovisa Alexandra Carlsson                   

Född: 1886.07.02 

Död: 1966.08.13 Rotavik 1:9 Söderåkra (H) 

Begravda på Söderåkra kyrkogård 4 mil söder Kalmar. Det är en familjegrav där 
även barnen Arvid, Harald och Jonas är begravda. 
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Dotter: Bertha Maria Wåhlin                   

Född: 1888.07.02 Ängö No 56 Kalmar (H) 

Död: 1908.02.12 Partille (O) 

Väverska vid Jonsereds fabriker som dog ogift 19 år gammal av lungsot. Fick en 
oäkta son Bertil Natanel född den 22 december 1907 i Ljungby (H) död den 30 
juni 1908 i Ljungby (H). Han fick bara leva några månader med sin mor. När 
Bertha avlider av lungsot bor han hos sin morfar och mormor i Ljungby (H), står 
där som fosterbarn och avlider sedan själv av Lungsot precis som sin mor. 

Det var alltså tre systrar som flyttade till Jonsereds fabriker för arbete, Alma, Olga 
och Bertha. Men både Alma och Bertha dog båda unga. 

Son: Otto Viktor Wåhlin                   

Född: 1890.03.22 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1964.06.27 Förlösa H) 

Barn nummer 8 som fick heta Otto, därefter följer Nina (9), Till (10) och Elvira 
(11). 

Se vidare ana 1:1 Stig Wåhlins far, 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Dotter: Nina Cecilia Wåhlin                   

Född: 1891.11.22 Ängö No 9 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1955.03.22 

Gift 1913.11.22 med: 

Johan Gustav Karlsson Engström                   

Född: 1881.05.21 

Död: 

Bodde i Kattemåla, Trekanten, deras barn:  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Dotter: Tili Erika Wåhlin                   

Född: 1894.01.24 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1969.12.23 Klockhusgatan 6A Kalmar 

Gift 1915.11. med: 

Hjalmar Tage Alexius Bergström                   

Född: 1889.10.28 

Död: 1960.06.05 

Jordbruksarbetare och Fodersmarsk (utfodrade hästar) på Svanebergs gård 
nära Kalmar.  

Dotter: Elvira ”Ella” Alexandra Wåhlin                   

Född: 1897.02.16 Kalmar Stadsförsamling (H) 

Död: 1973.06.29 Folkungagatan 5 Kalmar 

Gift 1917.04.01 med: 

Axel Bror Anton Söderström                   

Född: 1892.09.04 Vislanda (G) 

Död: 1979.11.03 Folkungagatan 5 Kalmar 
 

Graven i på kyrkogården i Kalmar                             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Stig Wåhlins morfar och mormor 

2:3 Peter Gustaf Pettersson                    
Född: 1846.06.02 Idehult Arby (H) 

Gift: 1892.12.18 Mörbylånga (H) 

Död: 1904.05.25 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H) 

Det här är en person som orsakat mig mycket problem och riktigt stora 
utmaningar i själva släktforskningsarbetet. Men om sanningen ska fram så är jag 
antagligen också själv orsak till en del av problemet och att utmaningen blev så 
enormt stor. När man börjar släktforska så vill man ofta komma snabbt bakåt i 
tiden och då är det väldigt frustrerande när man kör fast redan på tidiga 
generationer. Jag tyckte också att det här bildade en stor och irriterande lucka i 
min forskning. Men Peter Gustaf var en sådan person som jag hela tiden gick 
bet på och jag kom helt enkelt aldrig vidare med hans anor. 

Jag hade tidigt uppgifterna om Peter Gustavs födelseuppgifter ifrån bl.a 
Husförhörslängder men jag  kunde aldrig hitta hans födelsenotis för att på så sätt 
hitta hans föräldrar och komma vidare bakåt i hans anor. Jag letade och letade 
många gånger och under ett stort antal år. Lade helt enkelt ner spåret och gav 
upp. Detta för att ta upp det igen med samma resultat igen eftersom jag hela 
tiden återkom till samma platser i källorna och gjorde om samma misstag om 
och om igen många gånger. Nu var just detta problem lite extraordinärt svårt, 
men du kan säkert råka ut för något liknade själv någon gång om du ger dig på 
släktforskning. 

Det som orsakade problem för mig var att i Husförshörslängderna i Mörbylånga 
(H), där det inte alls var några problem att hitta honom, står han angiven med 
namnen Peter Gustaf och med födelseförsamling angiven till Arby (H). I Arby 
födelselängd finns flera Peter Gustaf det året men ingen med rätt datum och rätt 
Patrinymikon. Kunde ej heller hitta något Idehult i Husförhörslängderna i Arby 
församling för dessa år trots att jag letade från pärm till pärm flera gånger. Jag 
hade säkert försökt lösa gåtan i minst 20 år och ändå misslyckats gång på gång. 
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Här är lösningen på gåtan med P Gustaf Petersson anor: 

Peter Gustav Petersson föddes den 2 juni 1846 i Idehult i Arby (H) precis så som 
det stod i Husförshörslängderna i Mörbylånga (H). Men i födelselängden så står 
han istället namngiven med namnet Per August. Fortfarande dock inget Idehult i 
Husförhörsländerna i Arby (H). Men i Husförhörslängden för Karlslunda (H), som 
även kallas för Arby kapell, så hittade jag slutligen platsen Idehult. Där står han 
angiven med sina föräldrar och med namnen Per Gustaf samt att namnet August 
också finns med men det namnet är sedan överstruket av prästen. Frågan är om 
prästen skrivit fel i födelselängden eller om föräldrarna senare ångrat sig och bytt 
förnamn. Framöver kallas han för Per Gustav i dessa kyrkoböcker medan när 
han kommer till Mörbylånga församling så anges han med namnet Peter Gustav 
Petersson. Det faktum att Karlslunda är en kapellförsamling till Arby och att 
namnen ändrats i två omgångar var det som var den stora utmaningen att lösa 
för att komma vidare i hans anor. 

Peter Gustaf Petersson tillhörde en syskonskara med totalt sju barn och 
föräldrarna hette Peter Persson och Maria Mattisdotter. Även fadern var född i 
Idehult Arby(H). När han hade fyllt 17 år så började han med täta intervaller att 
flytta runt som dräng på olika gårdar i olika församlingar runt sin hembygd fram 
till dess att han fyllde 25 år. 

Den 10 november 1871 skrevs han in på Konungens Andra Lifgarde på Göta 
Lifgarde i Stockholm som nummer 89 vid Lifkompaniet (1:a kompaniet) och hans 
kompanichef hette då von Rosen. Andra Lifgardet bytta namn år 1894 till Göta 
Livgarde och benämns också såsom I 2. 

Den 6 november 1878 skrivs han ut från Konungens Andra Lifgarde, Göta 
Lifgarde (AB) och han flyttar då till Ekerö (H) där han under nio år arbetar som 
Tegelbruksarbetare. 

Den 28 april 1887 flyttar Peter Gustaf   sedan till Mörbylånga (H) och övertar där 
gården Södra Bårby nr 6 av f.d. Sjökapten Olaus Andersson som med sin familj i 
sin tur flyttade till Nordamerika den 15 juni 1888. År 1890 står han skriven på 
Södra Bårby nr 5 och 1892 är han skriven på Södra Bårby nr 6 åter igen. 

Han gifter sig den 18 december 1892 med Ida Carolina Petersson som är född 
den 4 mars i just Södra Bårby nr 5. Hon är vid äktenskapet 13 år äldre än sin 
make men får ändå leva såsom änka i 36 år eftersom Peter Gustaf avlider i 
sviterna av en lunginflammation 57 år gammal den 25 maj 1904. Ida lever själv 
som änka fram till den 21 augusti 1940 men hon säljer 1921 gården Södra 
Bårby nr 6 till sin son Gunnar för 10 000kr. 
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2:4 Ida Carolina 
Petersson                    
Född: 1859.03.04 Södra Bårby 
No 5, Mörbylånga (H) 

Gift: 1892.12.18 Mörbylånga (H) 

Död: 1940.08.21 Norra Bårby, 
Mörbylånga(H) 

I födelseboken står Ida angiven med födelse den 4 mars 1859 och döpt den 11 
mars. I en del Husförhörslängder samt i Vigselboken står hennes födelsedag 
angiven till den 15 mars 1859. Jag har valt att gå på födelsebokens uppgift 
eftersom det är den ursprungliga uppgiften.  

Dotter till Hemmansägaren Peter Gustav Andersson och Maria Andersdotter i 
Södra Bårby No 5. Hon trolovade sig den 4 december 1892, när hon var 33 år 
gammal med  den då 13 år äldre Peter Gustaf Pettersson. Vigseln ägde rum den 
18 december samma år, ingen av dem hade tidigare varit gift. Ida flyttar på 
bröllopsdagen hem till Peter Gustaf i Södra Bårby No 6. Tre månader senare 
föds det första barnet en son som döps till Karl Gunnar, född den 8 februari 
1893. Han får dock ett mycket kort liv eftersom att han avlider av ”slag” 15 
dagar gammal  den 23 februari. Knappt ett år senare föds dottern Agnes Maria 
den 8 januari 1894. Den 12 november 1895 föds sedan Stig Wåhlins mor 
Gunborg Karolina Petersson.  Därefter kommer sönerna Karl Martin Gunnar född 
den 24 september 1897 och Gustav Leonard den 29 juni 1899. Ida blir tidigt 
änka eftersom maken Peter Gustaf avlider av lunginflammation 57 år gammal 
den 25 maj 1904. Hon får då ensam ta ansvar för fyra barn som då är mellan 5 
och 10 år gamla. Hon bor kvar i Södra Bårby No 6 fram till den 11 december 
1923 då hon tillsammans med sin son Gustaf flyttar till ett eget på Norra Bårby 
allmänning.  
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Gården Södra Bårby No 6 säljer Ida till sin son Gunnar för 10 000 kr i samband 
med att hon och Gustaf flyttar till Norra Bårby. Det är faktiskt så att huset i Norra 
Bårby fortfarande finns i släkten eftersom det idag ägs av ett barnbarn till Gustaf 
och Allida Petersson, m.a.o så ägs det idag av en av mina (Dick W) 4-männingar. 

Gården Södra Bårby nr 5 där Ida föddes har tidigare brukats av Idas pappa 
Peter Gustav Andersson och även av hans far Anders Nilsson. Även Anders 
Nilssons far Nils Andersson brukade gården och slutligen även hans far Anders 
Olofsson. Anders Olofsson dog den 6 mars 1783 och hans son Nils föddes 
1761. Så gården Södra Bårby nr 5 i Mörbylånga har verkligen varit en en 
släktgård på min pappas sida. Allt ifrån minst någon gång under första halvan av 
1700-talet, eventuellt ännu längre tillbaka i tiden. fram till någon gång år 1905 
när den ursprungliga gården brann och en ny gård byggdes strax söder om den 
ursprungliga. 

Södra Bårby No 5 före branden 1905 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Ovan Södra Bårby 5, Ida 
står som nr 2 från vänster 
på bilden. Nedanför är 
huset i Norra Bårby som 
Ida och hennes son Gustav 
flyttade till 11 december 
1923.  

Hit flyttade Ida med sin 
son Gustav. Gustav gifte 
sig med Allida Anette 
Pettersson född 1914. 
01.21 i Jämjö (K). De fick 
tre barn, Ingrid f. 1946. 
05.06, Fred född 1939. 
05.30 samt Karl Gustaf 
född 1949.06.29.  På 
bilden är det Allida Ida 
samt troligtvis sonen 
Fred. 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Peter Gustaf Petterson och Ida vilar i den här Familjegraven på Mörbylånga kyrkogård.       
På gravstenen står det P.G. Pettersons Familjegrav, årtalet 1915 på gravstenen är det år 
då Idas far Peter Gustav Andersson avled i Södra Bårby No 5.    
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Peter Gustav och Idas barn: 
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Dotter: Agnes Maria Petersson                   
Född: 1894.01.08 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H) 

Död: 1978.02.20 Armkroken 17, Mörbylånga (H) 

Gift 1912.12.20 med: 

Gustav Ernst Julius Fernstedt                   

Född: 1888.03.31 Stora Badstugugatan 5, Klara (AB) 

Död: 1967.05.09 St.äg. 19, Mörbylånga (H) 

Agnes Nekrolog: 

”Fru Agnes Fernstedt, maka till framlidne åkaren Gustaf Fernstedt, Mörbylånga, har 
avlidit i enålder av 84 år. Hon var född i Södra Bårby. Som ung började on arbeta i 
hushåll i Mörbylånga.Hon gifte sig 1902 och makarna bosatte sig i Mörbylånga köping. 
De flyttade senare till Trollhätteområdet och 1923 bosatte de sig i det hus som numera 
kallas Fernstedtska huset. Fru Agnes Fernstedt arbetade under en lång följd av år i 
makens rörelse, maken gick bort 1967. För tre år sedan flyttade fru Fernstedt till 
ålderdomshemmet Lindero och den senaste tiden har hon vistats vid sjukhemmet i 
Mörbylånga. Hon var medlem i den kyrkliga syföreningen. Fru Agnes Fernstedt 
efterlämnar som närmaste sörjande sönerna Bror, bosatt i Löttorp och Arvid bosatt i 
Mörbylånga, sonhustrur, barnbarn, syster, övrig släkt och vänner.” 

Barnhus barnet från Stockholm som blev Mörbylångas ”sista åkare” och 
fick en gata uppkallad efter sig. Ett levnadsöde som handlar om Agnes 
man Gustav Ernst Julius Fernstedt. 

Han föddes den 31 mars 1888 i Klara församling i Stockholm som ett så kallat 
Barnhusbarn med nummer 3042 på det Allmänna Barnhuset i Stockholm. I 
 kyrkobokens födelselängd står det att hans föräldrar är okända och det var det 
man oftast ville uppnå när man födde barn på Barnhus. Ingen skulle kunna spåra 
föräldrarna och modern kunde också i detta fallet vara helt anonym. Men det var 
inte gratis att föda sina barn på Barnhuset i Stockholm. I detta fall betalades till 
Barnhuset den 3 april 1988 en summa av 400 kr enligt kvittot på bilden nedan. I 
dagens penningvärde så motsvarar det drygt 23 000kr, vilket innebär att det inte 
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var de som hade det allra sämst ställt som kunde ordna med det på det här viset 
. 

I många andra fall med barn 
som föddes utom äktenskapet 
så står ofta moderns namn i 
kyrkoboken och barnet angivit 
som ”oäkta barn” 


( H u r n u n å g o n l e v a n d e 
människa kan kallas för att vara 
oäkta…) Oftast finns ingen fader 
angiven i kyrkoboken medan 
den ibland kunde anges vem 
som erkänt sig som fader.  

I några fall har jag också sett noteringar om ”Trolovnings barn”, med andra ord 
att föräldrarna har inte riktigt hunnit med att gifta sig innan barnet föddes. 

I födelselängden för barnhuset 
noteras båda föräldrarna som 
okända.  

I Barnhusets Inmönstrings rulla 
noteras även inspektionsbesök 
hemma hos fosterföräldrarna. 
”Hemmet visserligen fattigt men 
rent och snyggt” 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Jag har en teori om vem Gustav Fernstedt’s mor var eftersom jag har hittat 
honom i Stockholms Rotemansarkiv i fastigheten på Stora Badstugatan 5 i 
Stockholm. Den fastigheten låg precis i närheten av där Stockholm Konserthus 
nu är är uppförd på Hötorget. Men eftersom det inte går att vederlägga till fullo 
att detta är den rätta modern så behåller jag min teori för mig själv. Men jag kan 
ändå nämna att den jag tror är Gustavs mamma emigrerade till Amerika 1899 för 
att återkomma till Stockholm 1905 och därefter återigen utvandra till Amerika år 
1908. 

Gustav Fernstedt växte upp hos Johan August Nilsson och Sara Brita Persdotter 
i Vickleby, Mörbylånga (H) på Öland. Det var också de som själva hämtade 
Gustaf på Barnhuset i Stockholm. De hade även ytterligare ett fosterbarn som 
också var ”Barnhusbarn”, hon hette Anna och var född den 8 juni 1889 i Klara 
församling i Stockholm. 
  
Jag har själv bara några små vaga minnen av Gustav när vi som barn besökte 
farmors syster Agnes på Öland. Det jag ändå minns väl var den gamla bilen som 
stod undanställd i ett garage på gården. Det var en gammal Dodge med 
sidoventils motor från 1940-talet. Gustav hade själv inget körkort men han hade 
köpt bilen så att hans söner kunde köra honom runt så att han fick se lite av sitt 
kära Öland när han hade blivit äldre. 
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Artikel i tidningen Barometern från 1963 då man skrev följande om 
Gustav Fernstedt  

Åkaren Gustaf Fernstedt nu 75 år, har sedan 1908 drivit den åkeri rörelse som 
han då övertog av handlanden Albert Lindström. Under alla dessa år har 
Fernstedt haft ansvaret för transporterna av sprit från källaren till utskänknings-
butiken, den enda sysselsättning som nu är kvar inom åkeri-rörelsen. När jag 
körde mitt första lass för Mörbylånga spritbolag, omtalar hr Fernstedt, hade jag 
1,50 för vart brännvinsfat, som innehöll 250 liter. Faten hämtades då vid hamnen 
och kördes först till lagerkällaren och sedan därifrån till butiken. 

På den tiden var det ingen ransonering och bolaget kunde då tidvis ha det 
besvärligt med konkurrensen. Vem som helst kunde köpa brännvin i fat från 
grossisterna och så kunde byalagen skicka efter ett fat och dela upp innehållet. 
Det var visserligen olagligt att dela med sig av varan men, men i Röhällaskogen 
där har många brännvinsfat tappats säger han med en liten glimt i ögat. 

Nåja tiderna har ändrats och sysselsättningen har ökat, skämtas de vidare. 
Under semestern och till helgerna kör vi två dagar i veckan annars bara en och 
till hösten tar det slut riktigt med jobbet, men då har man väl en stor pension att 
vänta från systemet hoppas jag, säger hr Fernstedt. 
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Gustav Fernstedt levde hela sitt liv i Mörbylånga på Öland, förutom de sex dagar 
som förlöpte då han föddes på Barnhuset i Stockholm och var skriven på Stora 
Badstugatan 5 i Stockholm.  Gustav Fernstedt dog den 9 maj 1967 och gården 
som låg på Statsäga nr 19 i Mörbylånga är nu sedan många år tillbaka riven. 
Men gatan i Mörbylånga där Gustavs gård låg heter idag Åkaregatan och är döpt 
och uppkallad efter Gustav Fernstedt 
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Dotter: Gunborg Karolina Petersson                   

Född: 1895.11.12 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H) 

Död: 1985.08.28 Gammelgården, Nybro (H) 

Se ana 1:2 sidan  

Son: Karl Martin Gunnar Petersson                   

Född: 1897.09.24 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H) 

Död: 1955.09.24 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H)  

Gift med: 

Astrid Olivia Blensie Petersson                   

Född: 1889.07.06 Kastlösa (H) 

Död: 1979.08.26 Såg 19, Mörbylånga (H) 

Son: Gustav Leonard Petersson                 

Född: 1899.06.29 Södra Bårby No 6, Mörbylånga (H) 

Död: 1968.04.01 Bårby N. by samf. (H) 

Gift 1945.11.05 med: 

Allida Anette Petersson                  

Född: 1914.01.21 Jämjö (K) 

Död: 2001.10.15 Norra Bårby 2917 Mörbylånga (H) 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3:1 N.N                    
Född: 

Gift: 

Död: 

Det finns en muntlig släkttradition som säger att han skulle vara en av bröderna 
Clark från England. Om du tittar på en gammal rulle sytråd så finns det en stor 
möjlighet att det står ”Clarks tråd” på etiketten. Den muntliga släkttraditionen 
säger vidare att Johan Wåhlin’s mamma Lisa Dammgren arbetade som piga på 
Svartingstorp och det då skulle ha funnits ett Spinneri där. En av bröderna Clark 
skulle ha besökt det här Spinneriet och då gjort pigan Lisa Dammgren gravid. 
Den här berättelsen har jag aldrig kunnat styrka i några källor varför den bara 
finns noterad i min släktforskning. Det är minst lika sannolikt att fadern är någon 
helt annan person än det som har berättats om i den muntliga släkttraditionen 

Barn: Johan Wåhlin , se ana 2:1 

Det finns flera släkter med efternamnet Wåhlin i Sverige och det enda som kan 
sägas vara gemensamt för flera av dessa släkter är att namnet har sitt ursprung 
från namnet på en plats. I vårt fall så heter platsen Vångerslät, äldre stavning 
Wångerslät, en plats som är en del av det som idag allmänt heter och kallas för 
Läckeby i Åby socken Kalmar län.   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3:2 Lisa Cajsa Jonsdotter Dammgren                    
Född: 1833.11.20 Dammen, Slät, Åby (H) 

Gift: ogift 

Död: 1915.03.23 Wångersläts allmänning, Åby (H) 

Lisa var ogift och fick enligt muntligt utsago sonen Johan Wåhlin med en 
engelsman vid namn Clark som var bror till den som ägde "Clark*s trådrullar". 
Det skulle ha varit när Lisa arbetade på Svartingstorp som piga. Svartingstorp 
hade ett spinneri som denne Clark besökte för att sälja tråd till.  

Hon levde största delen av sitt liv i Torpet Dammen. På gamla dagar, när torpet 
var helt fallfärdigt inhystes hon hos sin granne Hilda Åman. Lisa fick tre kronor i 
månaden från fattigkassan och av dessa så betalade hon en krona till Hilda. Lisa 
besöktes en gång i veckan av sin syster Lovisa som då hade med sig mat i form 
av bröd, smör och salt. Två gånger varje sommar besöktes hon av sin son 
Johan som då gick ifrån Trekanten. Berättat av Hilda Åmans dotter Anna Åman 
vid Dick Wåhlins besök där 1980.07.14. Anna Åman var då 88 år gammal. Anna 
mindes också att Lisas far var "Kräkedoktor". Anna var barn när Lisa inhystes 
och kom ihåg Lisa som en gammal Dam som bodde på deras övervåning.  

Huset på Mogatan 5  i 

Läckeby.            

På bilden syns  Anna 
Åhman med sin mor 
Hilda sittande till höger 
om sig 
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En sida från boken ”Här växte Åby fram” där Anna Åhman berättar om Lisa Dammgren. 
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Mogatan 5 i Läckeby sommaren 2014 här bodde Anna Åman 1980.                                                                        

Mogatan 15 i Läckeby där Anna Åman tidigare bodde med sina föräldrar.                         
Lisa Dammgren var inhyst här på ovanvåningen och bakom det här huset låg tidigare 

torpet Dammen där Lisa Dammgren bodde och sonen Johan Wåhlin föddes. 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3:3 Carl Magnus Nilsson                   

Född: 1821.09.18 Stora Bölö 3/8, Mörlunda (H) 

Gift: 1856.10.19 Räpplinge Kungsladugård (H) 

Död: 1862.02.19 Knapegården, Ryssby (H) 

Carl Magnus var statdräng och flyttade därmed också många gånger. Kom till 
Repplinge från Fliseryd 1853. Tog flyttbetyg till Mörlunda 1860.05.11. Flyttade 
1860.11.21 till Dörby. Avled den 19 februari 1862 i en ålder av 40 år. 

Sonen Frans Theodor kallade sig senare för Rysell i efternamn. Flyttade till 
Nordamerika den 13 maj 1887 med hustru och en son Erik Theodor född 15 
november 1886  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3:4 Anna Stina Stadig                    
Född: 1827.05.10 Glömminge (H) 

Gift: 1856.10.19 Räpplinge Kungsladugård (H) 

Död: 1917.10.08 Knapegården, Ryssby (H) 

Min farfars mormor Anna Stina Stadig föddes den 10 maj 1827 i Glömminge 
socken på Öland. Hennes föräldrar var Nattmannen Olof Stadig och Brita Maja 
Svensdotter,  

Redan som treåring flyttar hon 1830 till Kalmar och till det hus stadens norra 
kvarter som är avsett för stadens Nattman. 

Anna Stina’s svåra tid från 4 till 11 års ålder: 

Några månader efter det att Anna Stina fyllt 4 år så avlider hennes mor i en 
febersjukdom. Strax innan hon fyller sju år så avlider hennes två år äldre bror 
Johannes den 16 januari 1835.   När hon är drygt 10 år gammal så avlider den 
14 juni 1837 hennes då enda kvarvarande syskon, storasyster Johanna 15 år 
gammal. Den här svåra perioden i Anna Stinas liv fortsätter med att hennes far 
Nattmannen Olof Stadig avlider 58 år gammal  den 29 december 1835 

Anna Stina hade därmed redan som elvaåring förlorat båda sina föräldrar och 
även båda sina äldre syskon. Hon var fortfarande ett barn men helt ensam kvar 
utan egen familj. Tyvärr så har jag ännu inte kunnat fylla luckan med vad som 
skedde i hennes liv från 1836 fram till 1849. 

Anna Stina’s något lite bättre tid från 22 till 34 års ålder: 

År 1849 finns Anna Stina som piga på Borgholms Kungsladugård i Räpplinge 
församling på Öland. Den 17 april 1855 föder hon den oäkta dottern Emma 
Christina, min farfars mor som gifte sig med Johan Wåhlin, den förste i vår släkt 
med detta efternamn. Emmas patronymikon är Carlsdotter och förutsätts därför 
vara dotter till Anna Stina Stadigs blivande man 
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Den 19 oktober 1856 gifter sig Anna Stina med drängen Carl Magnus Nilsson. 
Den 6 mars 1858 föds sonen Carl August Wilhelm men han avlider efter knappt 
fyra månader den 4 juli 1858. Knappt ett år senare föds sonen Carl Wilhelm den 
1 juni 1859. Återbruk av döda  syskons namn var vanligt vid den här tiden och 
betraktades som ett sätt att hedra det avlidna syskonets minne. 

Carl Magnus och Anna Stina arbetar som dräng och piga  på Borgholms 
Kungsladugård fram till 21 november 1860 då det i husförhörslängden för 
Räpplinge anges att familjen flyttar till Dörby församling. Men familjen går inte att 
finna i inflyttningslängden för Dörby. Däremot finns de   i husförhörslängden för 
Ryssby 1861-1871 (AI:15 sid 210) där de är skrivna på gården Knapegård. Carl 
Magnus står sedan som utflyttad till Kalmar den 5 november 1861 och angiven 
som död den 9 februari 1862. I dödboken står han angiven som Arbetskarl vid 
Knapegård. Vid begravningen av maken Carl Magnus är Anna Stina gravid och 
hon föder deras som Frans Theodor drygt tre månader senare den 19 maj 1862. 

Att kalla detta för Anna Stinas’ något lite bättre tid är kanske ett försök till en 
positiv tolkning av hennes liv. Hon förlorar under dessa år en son och i slutet 
även sin make och föder efter makens död och begravning en son. Men det är 
ändå under denna tid av sitt liv som hon finner kärleken, gifter sig och får fyra 
barn varav tre av dessa barn får uppleva vuxen ålder. 

Anna Stina’s tid som änka och fattighjon i 55 år från 35 till 90 års ålder. 

Anna Stina fick därefter som änka och fattighjon leva resten av sitt liv på 
Knapegården i Ryssby församling. Av det man i kyrkoböcker kan utläsa och 
tolka så fick hon uppleva en mycket svår barndom, därefter tolv något bättre år 
för att sedan utstå att leva som ett fattighjon i 55 år. Hon avlider 90 år gammal 
på Knapegården i Ryssby den 8 oktober 1917. 

Kuriosa om Knapegården: 

”Tidningen Barometern grundades den 2 oktober 1841 av Jon Engström, som 
inrättade den första redaktionen på Knapegården i Ryssby.” 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3:5 Peter Persson               
Född: 1800.07.19 Karlslunda (H) 

Gift: 1833.10.25 Arby (H) 

Död: 1890.04.03 Idehult, Karlslunda (H) 

Ytterligare en person som vållat mig huvudbry och i det här fallet har jag faktiskt 
inte lyckats med att klargöra vem hans föräldrar är. Det finns ingen Peter i 
födelselängden född den 19 juli 1800 i födelselängden för Arby (H) (Karlslunda 
kapellförsamling). Det finns däremot flera barn döpta till Peter det året att välja 
bland, totalt 9 st. Den som ligger närmast med den i husförhörslängder angivna 
födelsedagen är en Peter född den 11 juli.  Hans far heter i så fall Gustaf 
Petersson men här stämmer inte patronymikon eftersom Peter då istället borde 
ha burit efternamnet Gustafsson. Sedan finns en Peter född den 6 september 
som är son till Båtsman Per Stille i Stenskattehult där patronymikon stämmer 
men där avvikelsen i födelsedag gör det svårt att säga att kan vara rätt person. 
Det finns ytterligare alternativ, tex att födelseförsamlingen är någon annan än den 
som anges i husförhörs-längderna.     

Det som ändå är klarlagt är att han först var dräng sedan torpare i Idehult, 
Karlslunda (H). Han gifte sig den 25 oktober 1833 i Arby (H) med Maria 
Mattisdotter född den 8 september 1815 i Mortorp (H). De fick tillsammans sju 
barn varav vår ana Peter Gustaf Pettersson kom som nummer tre, född den 2 
juni 1846. Han avled som änkling och inhysesman i Idehult, Karlslunda (H) den 3 
april 1890 på grund av ålderdom, 89 år 8 månader och 14 dagar gammal. 
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3:6 Maria Mattisdotter                 
Född: 1815.09.08 Österhultsmåla ägor, Mortorp (H) 

Gift: 1833.10.25 Arby (H) 

Död: 1886.05.24 Idehult, Arby (H) 

Maria föddes den 8 september 1815 på Österhultsmåla ägor i Mortorps 
församling, hon döptes den 17 september samma år. Drygt en månad efter det 
att hon fyllt18 år gifter hon sig den 25 oktober 1833. Hon gifter sig med 
drängen, blivande torparen, Peter Persson i Idehult, Arby och de får tillsammans 
sju barn. Hon avlider i Idehult Arby (H) på grund av bröstlidande i en ålder av 70 
år 8 månader och 16 dagar den 25 maj 1886.  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3:7 Peter Gustaf Andersson                 
Född: 1835.01.20 Södra Bårby No 5, Mörbylånga (H) 

Gift: 1856.11.07 Mörbylånga (H) 

Död: 1915.03.07 Södra Bårby No 5, Mörbylånga (H) 

Peter Gustaf är född den 20 januari 1835 på gården Södra Bårby No 5 i 
Mörbylånga församling på Öland. Han levde hela sitt liv på i stort sett samma 
plats. Gården Södra Bårby förstördes år 1905 i en brand men den byggdes upp 
igen strax söder om den ursprungliga gården. Även Peter Gustafs far Anders 
Nilsson (1797 - 1865) var Hemmansbrukare på Södra Bårby No 5,  liksom även 
hans farfar Nils Andersson (1761-1837) och farfars far Anders Olofsson 
(1711-1783). Det kan eventuellt vara så att gården har en ännu längre historia i 
vår släkt men detta är så långt bakåt som kyrkoböckerna täcker historien.  

Den 7 november 1856 gifter sig Peter Gustaf med pigan på gården Södra Bårby 
No 7 Maria Andersdotter. Hon är då 44 år gammal och därmed 13 år äldre än 
vad Peter Gustaf är. Äktenskapet ger dem två barn båda flickor, Emma Christina 
född den 15 december 1856 och Ida Carolina ( se ana 2:4 ) född den 4 mars 
1859. Maria Andersdotter har sedan tidigare en oäkta son som jag återkommer 
till i hennes levnadsberättelse.  

Peter Gustaf avlider av Vattensot (vattensamling i kroppen/ödem) den 7 mars 
1915 i en ålder av 80 år.    
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3:8 Maria Andersdotter                 
Född: 1822.11.28 Björnhovda, Torslunda (H) 

Gift: 1856.11.07 Mörbylånga (H) 

Död: 1903.10.01 Södra Bårby No 5, Mörbylånga (H) 

Maria Andersdotter föddes den 28 november 1822 i 
Björnhovda i Torslunda församling på Öland. Hon 
döptes den 1 december samma år. Hennes far 
Anders Persson var Hemmansbrukare i Björnhovda 
liksom även hans far. När Maria är 26 år gammal 
1848 flyttar hon till Skogsby och arbetar där som 
piga i 2 år fram till 1850 då hon flyttar hem till 
föräldrarna i Björnhovda igen. Hon är då gravid och 
föder den 19 maj en oäkta son som döps till Jonas 
Peter, se hans levnadsöde på kommande sidor.  

Den 14 november 1854 flyttar Maria till Södra Bårby No 7 där hon arbetar som 
piga. Under våren 1856 blir Maria gravid igen och den 7 november 1856 gifter 
hon sig med den tretton år yngre hemmansägaren Peter Gustaf Andersson i 
Södra Bårby No 5. I samband med vigsel flyttar hon också hem till Peter Gustaf. 
Drygt en månad senare den 15 december 1856 så föds deras första barn, en 
dotter som döps till Emma Kristina. Två och ett halvt år senare föds Ida Carolina 
den 4 mars 1859.  

Maria Andersdotter avlider den 1 oktober 1903 i Södra Bårby No 5 i en ålder av 
80 år. Hon begravs den 10 oktober på kyrkogården i Mörbylånga.  

Stig Wåhlin Antavla, sida �127



Marias barn: 

Peter Gustaf och Marias barn: 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Maria Andersdotters oäkta son, sjömannen Johan Peter Andersson 
Törnqvist. - Öppnade han sedan verkligen ett pensionat utanför London? 

Orsaken till att jag försöker att följa upp den här sidogrenen på mitt släktträd är 
en intressant muntlig släkttradition om att han öppnade ett pensionat i trakten av 
London samt en adress i England. Jag redovisar här så långt som jag har 
kommit i mina efterforskningar kring detta 

Min farmors morbror Jonas Peter Andersson Törnqvist föddes den 19 maj 1850 
som oäkta son till Maria Andersdotter i Björnhovda Nr 5, Torslunda (H). Den 7 
november 1856 gifter sig Maria Andersdotter med Peter Gustav Andersson i 
Södra Bårby nr 5, Mörbylånga (H), där föds också de gemensamma barnen 
Emma Christina född den 15 december 1856 samt min farmors mor Ida Carolina 
Peterson född den 4 mars 1859.  

Johan Peter Andersson Törnqvist följer inte med sig mor till Södra Bårby i 
Mörbylånga när hon flyttar dit . Han stannar kvar i Björnhovda Nr 5 och växer 
upp hos sin mormor och morfar. Den 24 november 1968 får han betyg till sjöfart 
från Kalmar, (Hfl Torslunda AI:9 (1861-1870) Bild 46 / sid 78).  Den 23 november 
1879 förs han över till sidorna i Husförhörslängden för obefintliga personer i 
församlingen, (Kalmar - Torslunda AI 10 - Sida 74 - Rad 2). Där upphör sedan 
spåren efter honom i Husförhörslängderna i Torslunda. 

Den 9 Juli 1869 skrivs han in i Kalmar Sjömanshus, (Sjömanshuset i Kalmar DIIa:
25 (1871-1875) Bild 3250 / sid 321) 
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Den 31 juli 1869 mönstrar han på som kock på Skonaren Felix i Kalmar för resa 
på Östersjön, (Sjömanshuset i Kalmar DIIIb:17 (1869-1869) Bild 840). Den 26 
augusti mönstrar han av båten i Kalmar och erhåller då 4,19 kr utöver de 2,67 kr 
som han redan har tagit ut enligt motbok således tjänade han ihop totalt 6,93 kr 
(inkl 7 öre till Sjömanshuset) på den mönstringen. 
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Den 12 augusti 1873 mönstrar han på  som matros på Galaisen Andreas i 
Kalmar för resa till Kapstaden. Han mönstrar sedan av den båten den 8 
september och erhåller 32,67 kr i lön för den mönstringen 
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Han avförs sedan från Kalmar Sjömanshus den 13 januari 1877, (Sjömanshuset i 
Kalmar DIIa:25 (1871-1875) Bild 3250 / sid 321) 

Det som nu återstår och som jag inte just nu kommer vidare med är den 
muntliga släkttraditionen som säger att han for till England och öppnade et 
pensionat utanför London samt den nedtecknade adressen som lyder: 

Thörnqvist 
Private Boarding House 
High Street 11 
Chadwell 
England 
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4:1 Okänd                    
Född: 

Gift: 

Död: 

Anförlust 

4:2 Okänd                    
Född: 

Gift: 

Död: 

Anförlust 
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4:3 Jonas Olsson Dammgren                   
Född: 1808.02.06 Dammen, Lilla Wångerslät, Åby (H) 

Gift: 1832.11.24 Åby (H) 

Död: 1879.07.08 Dammen, Slät, Åby (H) 

Jonas Olsson Dammgren föddes den 6 februari 1808 i Torpet Dammen i 
Läckeby, Åby socken norr om Kalmar. 

Jonas Olssons far ”Mäster” Olof Jonsson var också född i samma torp så det är 
ett torp som bebotts av minst 4 generationer i släkten från omkring 1774 fram till 
dess att torpet föll ihop någon gång i början av 1900-talet. ”Mäster Olof var till 
yrket Trädgårdsmästare och ”Vaccinatör” (*) och han arbetade på gårdar med 
djur. I hans bouppteckning vid sin död år 1843 så står det också angivet att 
sonen Jonas ärvde ett skåp med diverse ”medicamenter”.   

Jonas Olsson Dammgren var enda sonen och han hade tre systrar varav två var 
äldre och en yngre syster. Han gifte sig  den 24 november 1832 med den fem 
äldre Maja Lisa Jonsdotter född den 9 januari 1803 i  Skillerhult, Lufvehults rote i 
Bäckebo församling (H). Vid giftermålet kom hon närmast ifrån Koppartorp som 
ligger i Gelebo i Åby församling (H). Tillsammans fick de också fyra barn och 
precis såsom I Johans egen syskonskara så var det tre döttrar och en son. 

Det som är mest intressant med Jonas Olsson Dammgren var det som 
noterades i faderns bouppteckning att han ärvde ett skåp med diverse 
medicamenter. För den 5 mars 1851 tilltalades Jonas vid Häradsrätten för 
Qvacksalveri eftersom han hade använt mediciner han ärvt efter sin far som var 
avsedda för djur och använt dem till människor istället. 
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Bouppteckning efter Jonas Olssons far ”Mäster” Olof Jonsson 

År 1843 den 5 december förrättades bouppteckning efter torparen och 
trädgårdsmästare Olof Jonssoni Åby Damm, hwilken den 25 nästlande 
November avled och lämnat efter sig såsom arvtagare sonen Jonas myndig 
samt döttrarne, Caisa Lisa Enka och Stina gift med arbetskarlen Peter 
Andersson vid Lilla Wångerslätt nu tillstädes. Qvarlåtenskapen uppvistes af 
sonen Jonas samt antecknades och värderades på sätt som följer 

Torplägenheten Dammen på Släts ägor bestående af 4 tunneland, till lika med 
därå uppförde hus af mindre bryggning jämte Mälthus, en liten loge, Fähus Stall 
och skjul, varande lägenheten tillfallen avlidne Olof Jonsson i arf efter dess 
föräldrar” 

”Att all egendom är redeligen uppgifven och ej något mig veterligen undandöljt, 
betygar under edsförbindelse - utspura 

J Dammgren” 

Arfingarna öfverenskomma därom att sonen Jonas Dammgren öfvertager 
Torplägenhten jämte den befintlig höstgröda mot 1.166 RD 32 sk Rgs för hela 
eller erläggande såsom lösen till sina systrar, af hälften deras med 583 RD 16 sk 
eller 291 Rd 32 sk sammanlagt till vardera, hvare Dammgren bliver ensam ägare 
till berörde fastighet, jämte därå befintliga Åbyggnader, deras tillträdet genast 
och erlägges köpesumma å dag som likvid kommer ske för sterbhusets 
lösegendom eller laga ränta därå från samma tid, jämte antaglig borgen i 
händelse betalning då skulle utbilfva. - Beträffande lösören skall den genast 
odelad offentligen försäljas, och fördelas sedan skulderna gottgjorde bifvit, 
behållningen lika emellan son och döttrar. Likvist lemandes honom till ensam ego 
ett skåp med diverse medicamenter. 

Härmed äro vi å ömse sidor till alla delar nöjde försäkras som ovan 
J Dammgren Peter Andersson Stina Olsdotter”  

(*) Förr användes titlar som ”Vaccinatör” eller ”Kräkedoktor” för det yrke som vi idag 
kallar för Veterinär. Jag tror att det visserligen skiljer sig en hel del på utbildningen 
också mellan dessa yrkestitlar. Men intresset för medicin gick sedan i arv ytterligare 
flera generationer.  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”Likvist lämndes honom till ensam ego ett skåp med diverse medicamenter.” 

 

5/8 1851 Tilltalad vid Häradsrätten för Qvacksalveri 
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Jonas Olsson Dammgrens anor: 

Jonas Olssons anor beskrivs närmare på sid 185 
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4:4 Maja Lisa Jonsdotter                  
Född: 1803-01.09 Skillerhult Luvehult Rote, Bäckebo (H) 

Gift: 1832.11.24 Åby (H) 

Död: 1881.07.13 Dammen, Lilla Wångerslät, Åby (H) 

Maja Lisa föddes i Skillershult Bäckebo. Kom ifrån Koppartorp vid giftermålet.  

 

Maja Lisa har en ännu mer omfattande antavla, inte minst på sin fars sida och 
som fortsätter på sidan 188.  

Stig Wåhlin Antavla, sida �138



En bouppteckning från den här tiden är ytterst detaljerad och ger en mycket bra 
bild över precis allt det som fanns i hemmet när någon hade avlidit. Här kommer 
ett som jag tycker bra exempel för att åskådliggöra detta:  

Bouppteckning Lisa Jonsdotter Norra Möre häradsrätt FII:34 

År 1843 den 15 februari blef efter anmodan Bouppteckning förrättad efter 
torparen Olof Jonssons vid Slät hustru Lisa Jonsdotter som aflidit den 15 januari 
och lämnat efter sig till arvtagare jemte Enkomannen, 3 med honom 
sammanaflade Barn, sonen Jonas myndig samt döttrarne CaisaLisa, Enka och 
Stina gift med arbetskarlen Peter Andersson vid Lilla Wångerslät, alla 
närvarande. - Enkomannen förliste qvarlåtenskapen som antecknades och 
värderades på följande sätt: 

Fastighet: 

Torplägenheten Dammen infattande ungefär 4 tunnland, jämte därå uppförde 
Åbyggnader af en mindre byggning, jämte ett mälthus, en liten loge, Fähus, stall 
och skjul, hwilket tillfallet Enkomomannen i arg efter dess Föräldrar samt före 
äktenskapet mot 50 RD inköpt en åkerlycka Damhorfvan sno. avhandling den 3 
november 1796. Följaktiligen nu ej arvfallet.  

Silfver:	 	 	 	 	 	 	 Banco 

1 st gl matsked 1 1/4 lod	 	 	 1,2 
1 st. beslagen dosa		 	 	 	 4 
1 st. gl ring	 	 	 	 	 	 0,8	 	 	 	 5,10 

Koppar: 

1 st Kjettel 17 tt	 	 	 	 	 5,32 
1 st. dito 11 do	 	 	 	 	 3,32 
1 st gl min do	 	 	 	 	 	 1,6 
1 st skaftpanna med lock	 	 	 1 
2 st kastruller med do	 	 	 	 1,32 
2 st krukor	 	 	 	 	 	 1,16 
2 st kaffekittlar		 	 	 	 	 0,40 
1 st kruka		 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 15,24  

Stig Wåhlin Antavla, sida �139



Thén: 

5 st. djupa fat	 	 	 	 	 	 2,24 
2 st. flata do	 	 	 	 	 	 1 
1 st. stop		 	 	 	 	 	 1,32 
1 st. förläggsked	 	 	 	 	 0,24 
2 st. ljusstakar		 	 	 	 	 0,24 
6 st. skedar	 	 	 	 	 	 0,24 
6 st do ploiH	 	 	 	 	 	 0,36		 	 	 7,20 

Malm: 

1 st strykjern	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,32 

Messing: 

3 st. ljusstakar		 	 	 	 	 	 	 	 	 0,24 

Glas: 

3 st flaskor	 	 	 	 	 	 0,24 
6 st, buteiller	 	 	 	 	 	 0,24 
6 st. spetsglas		 	 	 	 	 0,36 
6 st. dricksglas	 	 	 	 	 0,36 
1 st ljusstaken 2 saltkar	 	 	 	 0,16		 	 	 2,40 

Porcellaine: 

2 st. fat	 	 	 	 	 	 	 0,24		 	 	  
30 st. tallrikar	 	 	 	 	 	 2,0 
1 st. thekanna		 	 	 	 	 0,12 
2 st muggar	 	 	 	 	 	 0,08 
1 st gräddkanna	 	 	 	 	 0,12 
1 st. kalk	 	 	 	 	 	 	 0,12 
1 st. spilkum	 	 	 	 	 	 0,06 
11 par thekoppar	 	 	 	 	 0,44		 	 	 4,22 
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Bläck: 

1 st. trädgårdskanna	 	 	 	 0,12 
1 st. kruka med lock	 	 	 	 0,08 
1 st thebricka	 	 	 	 	 	 0,16 
1 st refjern, 1 tratt, 1 mått	 	 	 0,06 
1 st durkslag, 2 skoper	 	 	 	 0,06		 	 	 1. 

Jernsaker: 

3 st. gryter	 	 	 	 	 	 1,16 
2 st. skaftpannor	 	 	 	 	 0,16 
1 st gjuten plåt		 	 	 	 	 0,04 
1 st. do munkplåt	 	 	 	 	 0,04 
2 st. bröpannor	 	 	 	 	 0,08 
3 st. fotringar	 	 	 	 	 	 0,16 
1 st. eldgaffel	 	 	 	 	 	 0,04 
1 st. grytgrepp		 	 	 	 	 0,04 
1 st hotstång	 	 	 	 	 	 0,32 
1 st, skyryxa	 	 	 	 	 	 0,12 
1 st. handyxa	 	 	 	 	 	 0,12 
3 st. liar	 	 	 	 	 	 	 0,24 
1 st. häckla	 	 	 	 	 	 0,08 
2 st. ullsaxar	 	 	 	 	 	 0,08 
6 par bordknifvar och gafflar	 	 	 0,36 
1 st hammare, 1 tång	 	 	 	 0,08 
4 par kardor	 	 	 	 	 	 0,16 
2 st. spadar	 	 	 	 	 	 0,04 
1 st. aln	 	 	 	 	 	 	 0,04 
1 st. kafeqvarn, 1 st kaffebrännare	 	 0,16 
1 st. halster	 	 	 	 	 	 0,04		 	 	 6.18 

Trädsaker: 

1 st lår	 	 	 	 	 	 	 1. 
2 st kar	 	 	 	 	 	 	 0,16 
2 st. såar 		 	 	 	 	 	 0,16 
5 st tomtunnor, 1 holk	 	 	 	 0,12 
2 st. bryggkar	 	 	 	 	 	 0,16 
1 st tomfjerding	 	 	 	 	 0,01 
4 st, målmått	 	 	 	 	 	 0,16 
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2 st, smärre holkar	 	 	 	 	 0,04 
1 st. drickstunna	 	 	 	 	 0,16 
1 st. ankare	 	 	 	 	 	 0,08 
2 st. ottingar	 	 	 	 	 	 0,16 
4 st. bunkar, 4 skålar	 	 	 	 0,16 
5 st, bytter, 1 stäva	 	 	 	 	 0,30 
3 st. ämbar	 	 	 	 	 	 0,24 
6 st tallrikar, 24 skedar	 	 	 	 0,14 
1 st. ressel	 	 	 	 	 	 0,08 
6 st. såll	 	 	 	 	 	 	 0,18 
2 st. riktar		 	 	 	 	 	 0,06 
1 st. väfstol	 	 	 	 	 	 2. 
1 pr varper	 	 	 	 	 	 0,04 
8 st. vävskedar	 	 	 	 	 0,32 
1 st. vävspännare	 	 	 	 	 0,02 
2 st. spinnrockar	 	 	 	 	 1. 
1 st. herfel, 1 nöstvinn, nöstbommar	 0,12 
6 st. väfskyttlar	 	 	 	 	 0,04 
2 st brödkorgar	 	 	 	 	 0,04 
4 st. gl korgar	 	 	 	 	 	 0,04 
1 st halkelkista, i knif	 	 	 	 0,12 
1 st. bestman	 	 	 	 	 	 0,08 
1 st. grepkorg	 	 	 	 	 	 0,04 	 	 	 10,35 

Husgeråd: 

1 st. väggklocka	 	 	 	 	 2. 
1 st större skåp	 	 	 	 	 1,16	 
3 st. do	 	 	 	 	 	 	 1,24 
2 st. soffor	 	 	 	 	 	 2,32 
3 st, taflor 	 	 	 	 	 	 0,06 
9 st. stolar	 	 	 	 	 	 2,12 
2 st. speglar	 	 	 	 	 	 4,16 
2 st. små taflor 	 	 	 	 	 0,05 
3 st. kistor	 	 	 	 	 	 0,40 
1 st. burean	 	 	 	 	 	 3. 	 	 	 	 18,7 

Sängkläder: 

1 st. bolster 	 No 1 	 Ltt 5h älb sk	 8,16 
1 st do	 	 No 2 	 Ltt ä 12 sk	 10,	 	 	   
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1 st do 	 No 3 	 1 1 Ltt ä sk	 	 6,32 
1 st dyna 	No 1 	 8 do		 	 	 2,32 
1 st do	 No 2 	 9 do 16 sk	 	 2,32 
1 st do	 No 3 	 7 do		 	 	 2,30 
1 st do	 No 4 	 4 1/2 do 		 	 1,32 
1 st do	 No 5 	 4 do		 	 	 2,16 
1 st do	 No 6 	 9 do 12 ä  sk	 	 1,24 
1 st do	 No 7 	 2 1/2 do ä 16 sk	 1,16 
1 st do	 No 8 	 9 do ä 10 sk	 	 2,12 
1 st do	 No 9 	 2 1/2 ä 16 sk	 	 0,40 
1 st do	 No 10 	 9 do ä 10 sk	 	 1,42 
1 st do	 No 11 	 8 do ä 10 sk	 	 1,32		 	  
4 st. do gl med dunstopp	 	 	 2, 
1 st. madrass	 	 	 	 	 	 1, 
3 st. fällar		 	 	 	 	 	 3, 
8 st. stickade täcken	 	 	 	 10,32 
3 st hårtäcken		 	 	 	 	 3, 
1 st enkelt täcke	 	 	 	 	 1, 	 	 	 	 67,4 

Linne: 

2 st. dukar	 	 	 	 	 	 2,32 
1st. gl do		 	 	 	 	 	 0,08 
2 st servietter	 	 	 	 	 	 0,16 
3 st. läftslakan		 	 	 	 	 3, 
3 st. blaggarns do	 	 	 	 	 2,24 
4 st treskafta	 	 	 	 	 	 3,16 
1/2 do	 	 	 	 	 	 	 0,24 
52 aln lärftsväf		 	 	 	 	 10,40 
23 aln blaggarns do		 	 	 	 3,40 
8 aln bolstervar	 	 	 	 	 1,16 
4 1/2 par gardiner	 	 	 	 	 0,40 
4 st. säckar	 	 	 	 	 	 1, 
4 st, påsar	 	 	 	 	 	 0,16		 	 	 31,32 

Gångkläder: 

1 st kolt	 	 	 	 	 	 	 2, 
25 st diverse klädningar	 	 	 	 41,32 
13 st. lintyg	 	 	 	 	 	 24, 
7 par strumpor		 	 	 	 	 6,24 
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1 par känger	 	 	 	 	 	 1,8 
5 par skor, 1 par tofflor	 	 	 	 0,24 
3 st. mössor, 6  mässtycken	 	 	 2,32 
2 st gl do		 	 	 	 	 	 0,42 
48 st. diverse kläder	 	 	 	 4, 	 	 	 	 86,2 

Kör och Åkerredskap: 

1 st gl jernvagn 	 	 	 	 	 3. 
1 st årder		 	 	 	 	 	 0,16 
1 st härf	 	 	 	 	 	 	 0,08 
1 st. skottkärra	 	 	 	 	 0,24 
1 st. gl reshäck, 2 greper		 	 	 0,12 
3 st. löd och höljuger	 	 	 	 0,12		 	 	 4,24 

Kreatur 

2 st kor	 	 	 	 	 	 	 32, 
6 st. får	 	 	 	 	 	 	 10, 
3 st. grisar	 	 	 	 	 	 10. 
5 st bikuper 	 	 	 	 	 	 15,	 	 	 	 67. 

Diverse: 

1 st. hemqvarn	 	 	 	 	 0,32 
1 st. slipsten	 	 	 	 	 	 0,12 
22 st. stenfat	 	 	 	 	 	 1,18 
15 st. tallrikar	 	 	 	 	 	 0,15 
2 st. soppskålar	 	 	 	 	 0,16 
4 st. krus		 	 	 	 	 	 0,16 
6 st. gräddkoppar	 	 	 	 	 0,06 
1 st kricka	 	 	 	 	 	 0,08 
3 st. selterkrus		 	 	 	 	 0,24 
1 st. mindre oxhud	 	 	 	 	 3,16 
4 st. beredda fårskinn	 	 	 	 1,16 
1/2 kalfskinn	 	 	 	 	 	 0,16 
2 1/2 alnar Wadmal		 	 	 	 1,32 
16 st. gamla böcker		 	 	 	 4. 
1 st. bibel		 	 	 	 	 	 3. 
4 st, golfmatter	 	 	 	 	 0,16		 	 	 18, 
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Höstutsäde: 

30 kappor råg, eller med arbetslön 1 1/4 dels tunna	 	 12, 

Contanter: 
funnos ej vid dödstimman 

Fordringar:	  

1	 af drängen Niclas Lindberg i Horsö		 4, 
2 	 af en lumpsamlare vid Strömsrum	 	 1,24 
3	 af sonen Jonas enl. 2ne skuldsedlar af 
	 den 15 april 1839 o 25 juli 1842 tillhopa	58.10.8 
4 	 Dottren Caisa Lisa, enl sedel den  
	 21 mars 1842 		 	 	 	 	 50. 
5	 Mågen Peter Andersson enl  
	 sedel 8 nov 1833	 	 	 	 	 6,32 

Summa inventarier	 	 	 	 	 	 	 	 	 479.47.8 

Gravationer 

1 	 till Peter Nilsson i Skammelstorp  
	 den 13 april 1841 återstående kapital 	 33.16 
	 6 % ränta	 á 66RD 32 sk från berörde  
	 dag till den 1 dec 1842	 	 	 	 6,9,19 
2 	 Begrafningsumgälder och likstol 
	 bestridits av ag hustets tillgångar 
	 Bouppteckningsarfvode	 	 	 	 4,38,4 

	 Fattigprocent	 	 	 	 	 	    28,9 

Summa gäld	 	 	 	 	 	 	 45.16.1 

Behållning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 434.31.7 

Stig Wåhlin Antavla, sida �145



Att all egendom är redeligen uppgifven och ej något för mej veterligen undnadöljt 
betygar under edsförbindelse 

Olof O.J.S Jonsson 

Slutligen förklarade Enkomannen att han vi lle framledes å offentlig Auction 
försälja all lösegendom och förbehåller sig sig af bligande behållningen endast 
hälften samt lämnar barnen andra hälften oavkortat såsom möderne arg. 

Såsom närvarande vid denna Bouppteckning och med våra kära Faders och 
Svöärfaders gjord förslag nöjde underskriva  

J. Dammgren	 	 Peter Andersson 

Caijsa Lisa K.L.O. D. Olsdotter 

Fattigprocenten är inbetald med 28 sr 9 rotten 
Quitteras Åby Prestgård 

Johan C Fagerström 
t.f. Pastor 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Bou Lisa Jonsdotter Norra Möre häradsrätt FII:34 (1844-1845)     

Bild 372- 375 / sid 737 -743       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	 	 	 Jonas Dammgren och Maja Lisas  barn: 
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4:5 Nils Nilsson                  
Född: 1774.07.06 Igelhult, Vena (H) 

Gift: 1803.05.30 Mörlunda (H) 

Död: 1846.05.15 Stora Bölö 3/8, Mörlunda (H) 
 

Födelselängd Vena CI:3 sid 33 

Nils Nilsson föddes den 6 juli 1774 i Igelhult i Vena församling, Kalmar län. Nils 
föräldrar var Hemmanägaren Nils Samulesson född den 3 juni 1747oklart var, 
död den 4 februari 1829 i Igelhult och hans hustru Maria Jonsdotter född den 15 
december 1746 i Säfshult i Målilla Kalmar län, död den 16 december 1821 i 
Igelhult. Han far Nils Samuelsson ägde 1/8 mantal av Igelhult.  

Nils var det äldsta barnet i en barnaskara på totalt sex barn. I Husförhörslängden 
i Vena (AI:3 sid 75) för åren 1799 till 1801 stryks namnet Nils och han flyttar till 
Stora Bölö i Mörlunda. I Husförhörslängden i Mörlunda (AI:5 sid 61) för åren 
1803-1813 anges han som Mågen Nils Nilsson med hustru Catharina Persdotter 
född 1778 och dottern Maja Stina född den 29 mars 1804 samt sonen Nils Per 
född den 29 december 1808. Vigseln med Catharina ägde rum den 30 mars 
1803. Nils anges i vigselnotisen (C:3 sid 31) som Rusthållarson från Igelhult i 
Vena och Catharina som Sockenmansdotter och piga i Stora Bölö. De får åtta 
barn gemensamt och Nils står angiven för 1/8 mantal antingen som ägare eller 
brukare. Nils avlider 71 år gammal som undantagsman i Stora Bölö den 15 maj 
1846 och begravs sedan den 21 maj.  
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Nils Nilssons anor: 
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4:6 Catharina Persdotter                   
Född: 1778 Mörlunda (H) 

Gift: 1803.05.30 Mörlunda (H)  

Död: 1851.07.15 Stora Bölö 3/8 Mörlunda (H) 

Stig Wåhlin Antavla, sida �151



Nils Nilsson och Catharina Persdotters barn: 
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4:7 Olof Israelsson Stadig                  
Född: 1780.12.29 Krankelösa ägor, Ljungby (H) 

Gift: 1824.08.08 Prästgården, Ljungby (H) 

Död: 1838.01.30 No158 Lindelund, Kalmar Stadsförs. (H) 

Olof Israelsson Stadig som hade olika yrken som inte längre finns kvar 
och som troligen ingen heller saknar, han var Postroddare och Nattman. 

Olof Stadig föddes som tvilling den 29 december 1780 på Krankelösa Ägor i 
Ljungby Socken, Kalmar län. Hans tvillingbror Samuel fick endast leva i två dagar 
född 29 december, död 31 december 1780. Krankelösa ligger strax norr om 
samhället Ljungbyholm söder om Kalmar längs vägen mellan Ljungbyholm och 
Trekanten. 

Tvillingarna Olof och Samuels födelsenotis ( Ljungby (H) C:5 sid 313) 

Olof var son till Båtsmannen Israel Olofsson Stadig född den 20 september 1730 
i Spaksmåla, Madesjö (H) Död den 30 november 1798 i Konungaryd, Ljungby 
(H) Hans mor var Anna Samuelsdotter född den 23 juni 1743 i Ljungby (H). Död 
18 november 1785 i Konungaryd, Ljungby (H) Föräldrarna gifte sig den 1 
september 1767 i Madesjö (H). 
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Olof Israelsson Stadig var stattorpare i Krankelösa och träffade där piga Brita 
Maja Svensdotter född den 27 februari 1798 i Qvarnemålen, Fliseryd (H). Hon 
var inflyttad från Ryssby och hade arbetat som piga hos Baron Roxendorff. Hon 
var dotter till Sven Israelsson Isberg född den 13 oktober 1773 i Läggevi, 
Fliseryd (H), död 6 mars 1846 i Strandtorps Hage, Räpplinge (H). Hennes mor 
var   Elin Pährsdotter född den 20 oktober 1771 i Ekhult, Fliseryd (H), död den 6 
juni 1828 i Strandtorps Hage, Räpplinge (H). Olof och Maja gifte sig den 8 
augusti 1824 i Prästgården i Ljungby (H). Maja hade då fött det oäkta barnet 
Johanna den 7 november 1821 och det är inte utrett vem som var far till detta 
barn. Den 1 juni 1825 föds sonen Johannes i Krankelösa, Ljungby (H) 

I november 1826 flyttar familjen till Glömminge på Öland. Där arbetar Olof som 
postroddare och rodde post mellan Öland och fastlandet. Han rodde post 
mellan Stora Rör på Öland till Revsudden på fastlandet. Det var precis samma 
sträcka som färjorna till och från Öland gick fram till år 1972, samma år som 
Ölandsbron var färdigbyggd och klar och färjetrafiken på den sträckan 
upphörde. 

På Öland i Glömminge socken föds min farfars mormor Anna Stina Stadig den 
10 maj 1827. År 1830 flyttar sedan Olof och Brita Maja med sina tre barn till 
Kalmar och så här skriver prästen i i Utflyttningslängden : 

Utflyttningslängd 
Glömminge (H)          

AI:2 sid 173.  

Texten i notisen finns 
att läsa på nästa sida. 
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”Den 7 september Olof Israelsson Stadig, född 1780, Hustr, Brita Maja 
Svensdotter, född 1795, klen Xtendomskunskap, hafva dock ordentligt 
härstädes nyttjat Nådemedlen. Ankommo hit i november 1826 utan prestbetyg 
ifrån den 28 oct 1825, då deras bevis ifrån Wahlbom var dateradt. Son 
Johannes som åtföljde hit och är född 1/6 1825 vaccinerad. En flicka som 
hustrun haft före äktenskapet lärer äfven medfölja, men som aldrig i Ljungby varit 
tecknad eller angifven härst, skall vara född i Åby socken och heta Johanna efter 
uppgift född 7 nov 1821.  Här och i Ljungby hafver deras vandel icke bifvit 
klandrad. Dottern Anna-Stina född i Glömminge den 10 maj 1827. i våras flytte 
desse personer till Calmar och pålysning den 29 sistledne augusti har ingen 
emot desse personers flyttning och Attest till Calmar att påminna.” 

I Inflyttningslängden i Kalmar (BI:4 sid 273) skriver prästen följande: 

Inflyttningslängden i Kalmar BI:4 sid 273 

”Förre torparen Olof Stadig med hushåll från Glömminge, antagen enl 
magistralens protocoll att vara Strafftjenare i staden och likaledes att förrätta 
Nattmanstjensten. Han är född 1780.Hustrun Brita Maja Svensdotter 1795, klen 
kunskap dock begått Nattvarden. hustrun äger endotter född före äktenskapet i 
Åby 1821.11.03. Gemensamt äga de barnen Johannes född i Ljungby 1/5 1825, 
vaccinerad, och Anna Stina Stadig, född i Glömminge 10/5 1827. 

Stig Wåhlin Antavla, sida �155



Kalmar rådhusrätt 8 dec 1830  

Nattmannen Olof Jonsson Ström förekom och anhöll om befrielse från vidare 
tjenstgöring i sådan egenskap, i anseende till sin nuvarande höga ålder och 
därmed försenande svaghet, hvillken   anhållan Magistralen biföll, och istället 
förordnade nu också tillstädes komne afskedade båtsmannen Olof Israelsson 
Stadig, att hädanefter tills vidare förestå Nattmannstjensten, emot de densamma 
åtföljande fördelar, samt Stadigs särskildt utfäste förbindelse, att under tiden 
hysa och försvarligt underhålla Ström, då Stadig får bebo och begagna de hus å 
Norra Stadsmarken, som Ström hittills innehaft såsom Nattman, Hvillket beslut 
dem efterrättelse meddelades 

In Fidem 

P. F. Lundgren” 

Lite om arbetsuppgifterna för en Nattman:  

Nattman var kanske inte ett så eftertraktat arbete för när man läser om det så 
beskrivs det inte som ett särskilt trevligt arbete. Längre söderut i Sverige kallades 
tjänsten även för ”Rackare” och jag tror många någon gång hört uttrycket 
”Rackarbarn” eller ”Rackarns barn”. Nattmannen fick sin lön av staden och de 
fick även ett boende. Ofta kunde de också bo något bättre än en 
backstugusittare eller vanlig torpare. Men där någon stans slutar väl fördelarna 
med tjänsten. I en uppslagsbok beskrivs arbetsuppgifterna så här: 

”Nattmannen/Rackaren utför de absolut sämsta sysslorna i samhället. Han är 
bödelns medhjälpare, bygger bålet, fraktar dödsdömda, utför stegling och 
rådbråkning, gräver ner kroppar m.m. tömmer latrin i städerna; samlar in 
självdöda djur, kastrerar och flår djur m.m. Från slutet av 1800-talet består 
sysslan främst av att ta vara på döda och herrelösa djur.” En annan arbetsuppgift 
kunde också vara att sota skorstenar.” 

Stig Wåhlin Antavla, sida �156



Mindre än ett år efter det att Olof Israelsson Stadig började att arbeta som 
Nattman i Kalmar avled hans hustru Brita Maja Svensdotter. Hon avled av feber 
endast 32 år gammal den 24 augusti 1831 i Kalmar. Olof fortsatte sin tjänst som 
Nattman och nu som Änkling och med ansvar för tre små barn, hustruns barn 
Johanna 10 år, sonen Johannes 6 år och min ana Anna-Stina 4 år. Den 16 
januari 1835 avlider sonen Johannes då 9 år gammal av koppor och två år 
senare avlider också dottern Johanna då 15 år gammal den 14 juni 1837. 
Ett och ett halvt år senare avlider även Olof Israelsson Stadig den 29 december 
1838. Han var då 58 år gammal. Det framgår inte var eller hur han blev 
begraven. Det var inte omöjligt att begravdes på kyrkogården men inte heller 
säkert. Ofta begravdes Nattmän utan några särskilda ceremonier utan de 
begravdes ofta i tysthet. Min ana Anna-Stina Stadig var då drygt 11 år gammal 
och både syskon och föräldralös. 
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Kalmar dödboken EI:2 sid 495 

4:8 Brita Maja Svensdotter                  
Född: 1798.02.27 Qvarnemålen Fliseryd (H) 

Gift: 1824.08.04 Prästgården Ljungby (H) 

Död: 1831.08.24 Kalmar (H) 

Brita Maja föddes den 27 februari 1798 i Qvarnemålen i Fliseryd som dotter i en 
släkt som varit ryttare och husarer i Läggevi Fliseryd, se vidare kommande sidor 
för hennes levnadsbeskrivning och hennes anor. 
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Släkten i Fliseryd (H) - Ryttare och Dragoner vid Smålands Husarer i Läggevi  
och Grimhult - Rote 107 Överstelöjtnantens kompani, (andra kompaniet).

Jag har tidigare skrivit om Postroddaren på Öland och Nattmannen i Kalmar Olof 
Stadig och i det inlägget bara nämnt att hans hustru Brita Maja Svensdotter 
härstammade från Fliseryd i Småland. Jag tänkte nu utveckla hennes anor i ett 
antal led bakåt och där vi bl.a hittar några ryttare i Läggevi, Fliseryd (H) 

F MM M Brita Maja Svensdotter - dog av feber 33 år gammal 

Brita Maja föddes den 27 februari 1798 (C:3 sid 127) i Qvarnemålen, Fliseryd (H). 
Från Fliseryd flyttade hon först till Ryssby och därifrån vidare till Krankelösa, 
Ljungby (H) och tog där anställning som piga hos Baron Roxendorff. Den 7 
november 1821 födde hon det oäkta barnet Johanna. Den 8 augusti 1824 i 
Prästgården i Ljungby (H) gifte hon sig Olof Stadig och fick med honom två barn 
till, Johannes den 1 juni 1825 i Krankelösa, Ljungby och min ana Anna Stina 
Stadig den 10 maj 1827 i Glömminge på Öland. Hon flyttade till Glömminge med 
sin make Olof Stadig i november 1826. Olof arbetade där som postroddare och 
rodde posten mellan Stora Rör och Revsudden på fastlandet, samma sträcka 
som färjorna till och från Öland gick fram till 1972 då Ölandsbron invigdes. Från 
Öland flyttade hon med sin familj till Kalmar år 1830 där Olof fick tjänsten som 
Nattman. Men Brita Maja avlider bara något år senare den 24 augusti 1831 (EI:2 
sid 442) av feber. 

Han var inte ryttare men tog och använde ändå namnet Isberg 

FM MM F/M Sven Israelsson Isberg och Elin Persdotter  
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Fliseryd C.2 sid 287 

Sven Israelsson föddes den 13 oktober 1773 (C:2 sid 287) i Läggevi, Fliseryd 
och hans hustru Elin som var två äldre föddes den 20 oktober 1771 (C:2 sid 
277) i torpet Nabben under Ekhult, Fliseryd (H). De gifte sig den 22 december 
1793 (C:3 sid 431) Som nygifta bosatte de sig i Qvarnemålen, Fliseryd (H) och 
här föddes barnen: 

Anna Stina Svensdotter, f. 1795.03.03 
Brita Maja Svensdotter, f. 1798.02.27, se föregående ana 
Caisa Lisa Svensdotter, f. 1801.04.17 

Någon gång före 1806 flyttar de till Norrbygget, Stora Slät, Ålem (H) och här 
föds: 

Maria Svensdotter, f. 1806.01.06 
Magnus Svensson, f. 1809 
Johanna Svensdotter, f. 1812.08.15 

I Husförhörslängden för Norrbygget står Svens angiven med båda sina 
efternamn Israelsson Isberg 

Omkring år 1827 flyttar Sven och Elin till Tokebo, Strandtorps hage (H) där Sven 
står angiven som egen Torpare med enbart efternamnet Isberg. Isberg var 
annars ett efternamn som bars av ryttare vid Läggevi, Fliseryd (H). Den 6 juni 
1828 i Strandtorps hage, Räpplinge (H) avlider Elin Persdotter 56 år gammal av 
Obstruktion. 
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”Åby utflyttad 1827 juni 18 -27 Egen torpare Sven Isberg från Tombo till 
Glömminge på Öland. Han född 1773 och hustrun uti Fliseryd Hjelpl. 
Kristendomskunskap, beg G C. senast i början af mars detta år på sjuksängen, 
erhöll medicin mot koppor. Han mantalsskriven, hon för bräcklighet befriad. 
Dottren Johanna född i Fliseryd 1812 15/8 läser något i bok och äfven utantill.” 

1829 den 17 juni § 156 

Uti stämning till detta ting har Bonden Anders Jonsson i Strandtorps hage 
fordrat att Torparen Sven Isberg därstädes att bekomma 67 RD 36 sk jämte 
ränta och ersättning för rättegångskostnaden på grund af skuldsedel den 2 juli 
1827 , och vid upprop af målet infann sig käranden personligen i rättegången 
biträtt af Landsfiscalen N P Eneman som ingav dels bevis ifrån Anders Persson 
och Nils Johansson i Strandtorps hage att stämningen är vorden nu uteblifvne 
Svaranden kungjord den 24 sistliden Maj och dels åberopande skuldsedeln så 
lydande: 

Af Hemmansbrukaren Jonsson i Strandtorps Hage å Repplinge socken har 
undertecknad dato bekommit en summa penningar stor Ett hundrade och 
Nittioen (191 :-) Rd 323 sk, som inom nästkommande September månands 
utgång skall vara inbetalta som härmed Attisteras  

Strandtorps Hage den 2 Juli 1827 

Sven isberg, Elin Persdotter 
Torpare Åby socken, Tombo 

Till vittne härvid 
Philip Petersson, M Andersson vid Stora Rör 
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Å andra sidan stående summa: 

1 October 1827 betalt 16 RD som härmed qvitteras  dato Anders Johansson      

14 October 1827 afbetalt 54 Rd 40 sk utan ränta, Anders Johansson   

9  December 1827 är afbetalt 50 Rd utan ränta, Anders Johansson 

5  Februari1827 är afbetalt 3 Rd  4 sk utan ränta, Anders Johansson 

och yrkade käranden att utbekomma omstående fordran 

Utslag: 

Afsagt den 21 Juli 1829 

Som torparen Sven Isberg i laga före Tinget undfått del af stämningen men utan 
anmält förfall uteblifvit företager Häradsrätten målet till afgörande på förekomna 
skäl, och emedan den till grund för krafvet åberopade skuldsedel är tydlig och 
klar samt till betalning förfallen, profvar Häradsrätten med stöd af 2 Cap 8§ 
rättstvist ålägga Sven Isberg at genast och vid utmätningspåföljd  till käranden 
utbetala omstående 67 Rd 36 sk, med 6 procents årlig ränta  ifrån förfallodagen 
den 1 October 1827 å 175 RDr 32 sk i mån af skedde afbetalningarna intill dess 
fulla liqvid sker samt dessutom 3 Rdr Bco i ersättning för rättegångskostnader 

Sedan  tid till vad förbi är  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Bouppteckning 

År 1831 den 22 dra Januari Blef undertecknade af Enkomannen Sven Isberg i 
Strandtorps hage att På däres hägna begäran uppteckna den qvarlåtenskap 
som befants Efter däss avlidna Hustru Elin Pehrsdotter som med dödden afgick 
den 10 Junius 1828 ock sig Efterlemnade 4 barn nembl Dottern Anna Stina 
omyndig samt Dottern Brita Maja gift med Stattorparen Olof Stadig samt Dottern 
Cajsa Lisa gift med Sjömannen Andersson I Calmar samt Dottern Johanna 
omyndig. 

Nu tillfrågas Enkomannen hvarför han icke i Rättan tid låtit förrätta 
Bouppteckning Efter Laga förordning då han gaf till Svar att hans fattigdom var 
så stor att han icke mäktade att betala någon kostnad där till, nu framviste 
Enkomannen Ett af däss barn under den 14 de Januaring 1831. Ett med vittne 
bestörkt Betyg att han i fullo till sino Barn Clarer hela däss Möderne Arf. Härmed 
var j mera att Påminna. Egendomen uppgafs i den ordning som följes nemblig  

Summa Inventarier	 	 	 	 	 72.8 
Summa Skuld	 	 	 	 	 	 84.4.3 

Således är ingenting att dela arvtagarna Emellan 

Efter arvodeslistan som här är utsatt är till Repplinge kyrka för Sven Isbergs 
Bouppteckning 6 skill Riksgäld Intygas av Johan P Wahlin 
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Sven gifter om sig den 25 december 1831 med Brita Stina Engström f. 1776 
från Vickleby (H).  

Repplinge 1831 

Den 13, 20 och 24 november lystes oklandrat till till Äktenskap för Inhyses 
Enkomannen Sven Isberg från Strandtorpshage och pigan Brita Stina Engström 
från Rönnerum. 

Han född i Fliseryd år 1773 i december(*) månad dess Hustru Elin Persdotter 
död 1828 6/6 och efter sig lämnat 5 barn af hwilka 3 ännu lefva men haffa icke 
något Arf efter modern, enligt vid Tinget den 2 april 1831 af domaren påtecknad 
Bouppteckning af den 22 januari samma år att påräkna men Skulderna voro 85 
Rdr 4 sk 3 rst Banco och tillgångarna 72 RDr 8 sk samma mynt. 

Hon född här på Öland i Wickleby socken år 1776 13/10, fadren var sjömannen 
Carl Engström ibidem, har i flera år vistadts här i socknen, dess föräldrar och 
svåger äro döda, att ingen Giftman på närmare håll än avsked Båtsman Anders 
Öhman från Strandtorps hage, hwilken intet har att erinra mot detta Ägtenskap. 
Detta Hjonelag sammanvigdes d 25 dec 

Inhyses Enkomannen Sven Isberg i Strandtorps hage af Repplinge socken. 
1 Charta på på 12 sk 

Den 6 mars 1846 avlider Sven Isberg 72 år gammal av Ålderdom.i Strandtorps 
hage, Repplinge (H) 
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FM MM FF/FM Israel Gustavsson Isberg och Brita Olofsdotter. 

”Han gifte sig med den 17 år äldre änkan och övertog både hustru och 
platsen som ryttare vid Läggevi”  

Israel Gustavsson Isberg föddes den 16 april 1749 i Grimhult, Fliseryd (H) och 
hans 17 år äldre hustru Brita Olofsdotter föddes 1732 i Qvillesgärde, Fliseryd (H). 
De gifte sig den 21 februari 1768. Före äktenskapet var Israel Dräng i Ringoby. 

När Israel var 21 år gammal mönstrar vid generalmönstringen år 1770 in på 
Smålands Husarregemente som ryttare i Ryttartorpet Läggevi, Rote 107 
Överstelöjtnants kompani  i tredje Korpralskapet. Han ersätter då Sven Isberg 
som avlidit 1767 och Israel fick då även överta hans efternamn Isberg. Det var 
nämligen så det gick till när man fick sitt soldatnamn, man ärvde namnet och 
platsen efter den person som man ersatte vid själva mönstringen.  

Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente 858 (1770-1770) Bild 810.   

Men nu var det inte bara efternamnet och platsen som Ryttare som Israel 
Gustavsson övertog. Det visar sig nämligen också att hans hustru Brita 
Olofsdotter tidigare var gift med en Sven Danielsson som avled den 30 augusti 
1767 som också var ryttare och då med stor sannolikhet hette han också Isberg 
i efternamn. Han var därför också troligen den person som Israel efterträdde på 
flera sätt, både som ryttare men även som ny make till änkan Brita Olofsdotter. 
Jag kan inte belägga detta fullt ut via källorna utan det får betrakta som en teori 
men som ändå är relativt sannolik. 
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Brita Olofsdotter hade tre barn i sitt första äktenskap med Sven Danielsson 
(Isberg?): 

Cajsa Svensdotter, f. 1755.02.12 i Rödsäng, Fliserd (H) d. 1803 i Qvarenemålen, 
Fliseryd (H) 

Daniel Svensson, f. 1758.05.18 Rödsäng, Fliserd (H). Sadelmakare i i Åby (H), 
död 1823. 

Lisa Svensdotter, f. 1763.04.23 i Läggevi, Fliseryd (H) 

Israel Isberg och Brita Olofsdotter fick även dom tre barn gemensamt: 

Sven Israelsson, f. 1770.02.01 i Läggevi, Fliseryd (H). d. 1772.04.19 

Anna Stina Israelsdotter, f. 1771.02.11 i Läggevi, Fliseryd (H) 

Sven Israelsson Isberg, f. 1773.10.13i Läggevi, Fliseryd (H). d. 1846 03.06 i 
Strandtorps Hage, Räpplinge (H), se ovan. 

Jag har inte funnit när Israel Isberg avlider men Brita Olofsdotter avlider den 5 juli 
1814 och i dödnotisen Fliseryd (C:3 sid 605) kan man läsa ”Avskedade 
Dragonen Israel Isbergs hustru Brita Olofsdotter 82 år gammal, dödsorsak 
ålderdomsbräcklighet. 
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Ryttaren i Grimhult som stämde sin granne för att ha överfallit hans 
hustru med ”hugg och slag” samt ”skällsord” när denna hade stulit hö 
på hans äng. 

FM MM FF F/M  Ryttaren i Grimhult Gustav Andersson Grimberg och hans 
hustru Ingeborg Olofsdotter 

Gustav Andersson Grimhult föddes 1718 och var gift med Ingeborg Olofsdotter 
född 1720. De fick tillsammans i sitt äktenskap inte mindre än 10 barn: 

NN Dotter, f. 1747. 		 	 d.1760 av lungsot 
Israel Gustavsson Isberg, 	 f. 747.04.16 i Grimhult, Fliseryd (H), se ovan. 
Lars Gustavsson, 	 	 	 f.1751.04.02 i Svarvartorpet, Fliseryd (H) 
Kristina Gustavsdotter,	 	 f.1753.01.20 i Svarvartorpet, Fliseryd (H) 
Daniel Gustavsson, 		 	 f.1755.03.03 i Grimsmåla. Grimhult, Fliseryd (H),  
Kerstin Gustavsdotter, 	 	 f.1756.08.28 i Grimhult, Fliseryd (H) 
Lena Gustafsdotter, 	 	 f.1757.11.11 i Grimhult,  Fliseryd (H) 
Karl Gustavsson, 	 	 	 f.1763.05.05 i Grimhult, Fliseryd (H) 
Sara Gustavsdotter, 	 	 f.1765.02.12 i Grimhult, Fliseryd (H) 
Catarina Gustavsdotter, 		 f.1767.02.11 i Svarvaretorpet,Fliseryd (H),            

Kring det sista barnet Catarina Gustavsdotter kan nämnas att hon den 17 juni 
1783 i Fliseryd gifte sig med Frälserättaren vid Grimhult Carl Ulrik Stenfelt som 
tillhörde den adliga släkten med nummer 1867. Han var född 1756.11.20 i 
Fliseryd och dog 1849.06.30 i Fliseryd (H) 

Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente 854 (1753-1753) Bild 1130 
Gustav Andersson mönstrar in som ryttare 22 år gammal.  
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Stämningen av grannen i Hanbörds Häradsrätt: 

I september 1754 stämmer ryttaren Gustav Grimberg bonden Joen Olofsson för 
att han några månader tidigare hade överfallit hans hustru med hugg och slag 
samt använt skällsord som ”Tossa” och ”canallie”. Detta skulle ha skett i 
samband med att Jon Olofsson hade tagit hö till sina djur på Gustav Grimbergs 
marker. Vid den första rättegången var inte den tilltalade på plats eftersom han 
arbetade med en fartygsreparation varför rättegången kunde avslutas först i 
januari året därpå., se vidare avskrifter från domböckerna här nedanför. 

Handbörds dombok den 23 september 1754 Nr 59: 

Ryttaren Gustav Grinberg i Grinhult hade instämt Bonden Joen Olofsson i 
Habostorp för att thet han d.5 sistl. Juli borttagit hö från käranden på ängen 
Qwarnslätten och vid samma tillfälle öfwerfallit hans hustru Ingeborg Olofsdotter 
med hugg och slag samt skiälsord, hwaröfwer lagabot och Expenser påstås. 
Hwarför ock länsman wäl:t Jonas Forsman i Embetes wägnar instämt bemette 
John Olofsson för thet han öfwerfallit Gustaf Grinberg med hugg och slag en 
söndagsafton den d. 5 Julii nästledne wid thes Ryttartorp, men som Swaranden 
intet är tillstädes, utan berättas wara på timbring wid ett fartygs reparerande, så 
utsättes thenna saken till nästa ting, ther till Joen Olofsson bör sig infinna wid 
Tijo Dr Wijte, hwilket länsman honom i laga tid bör bewisligen kund göra låta, 
samt plicktar Joen Olofsson för utebifwandet En Dr. I medlertid afhörande thet 
närwarande wittnet Lisbet Månsdotter i Örnebäck för dödsfalls skull, emot 
hwilket JohnOlofsson äger frihet, wid ankomsten, jäf anföra om han ther till finner 
sig befogad, afläggande wittnesed och berättade Lisbet Månsdotter, at en 
fredag wid midsommartiden när Joen Olofsson kiörde bräder med 3ne ökar 
innevarande år, tog han utaf Ryttaren Gustaf Grinbergs ängshö och gaf sina 
ökar, och när Grinbergs hustru Ingeborg Olofsdotter kom med räfsan och tog 
höet, skiöt Joen Olofsson henne bak länges öfwer en stack, hwaraf hon sig ännu 
klagar, samt kallade henne tossa och Canallie. Hörde och erkände sin utsago. 
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Handbörds dombok den 24 jan 1755 nr 3 
Upropades sielf stämde saken ifrån sist ting d. 23 sept. Nr 59 emellan Ryttaren 
Gustaf Grinberg, kärande och bonden Joen Olofsson i Habbestorp Swarnade, 
hänseende thet han taget hö på thes äng och öfwerfallit hans hustru. Äfwen 
emellan länsmannen wäl:t Jonas Forsman, klagande och Joen Olofsson 
Swarande, för thet han öfwerfallit Gustaf Grinberg en söndagsafton d. 7 juli 1754 
med hugg och slag Parterne äro tillstädes och angifva Gustaf Grinberg och Joen 
Olofsson sig wara förlikte om sitt twistemål, men länsman å Cronans wägnar 
påstod sakens fortgång, hade instämt wittne Erik Persson i Elgerum. Per 
Persson i Fållö och Brita Olofsdotter i Gröndal hwilka utan jäf aflade eden och 
berättade först särskilt Erik Persson, at han har intet slagsmål sedt. Per Persson 
har lika utsago med förstående wittne, såg wäl Joen Olofsson hött åt Grinberg 
med sin piska men wet intet till hwad ända, Brita Olofsdotter säijer lika med Per 
Persson. Wittnesmålen uplästes och erkiändes. Utslag. Althenstund the 
afhörande wittnen intet kunnat intyga något slagsmål wara förlupit emellan 
Ryttaren Gustaf Grinberg och Bonden Joen Olofsson i Habbestorp, hwar före 
länsmans Wäl:t Jonas Forsman them anklagat, förthen skull bilfwa the i stöd af 
17 Cap 28* R B , från widare tilltal ther utinnan befriade, och bilfwer Gustaf 
Grinberg och Joen Olofsson sig emellan träffade förening utstäld till deras 
behörige efterlefnad och fulljiörande. 

Gustav Grimberg avlider 82 år gammal av ålderdomsbräcklighet den 28 mars 
1802 (C:3 sid 565) i Grimhult, Fliseryd (H) och hans hustru Ingeborg Olofsdotter 
avlider 87 år gammal av ålderdom på samma plats sex år senare den 12 januari 
1807 (C:3 sid 575).  

Lite historisk fördjupning om Smålands Husarer och när gårdar i bl.a. Fliseryd 
brändes ner i Kalmarkriget 
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Smålands Husarregemente: 

Regementet har sitt ursprung i en ryttarfana, vilken 1543 sattes upp i 
Kronobergs och Kalmar län. Ytterligare småländska fanor uppsattes därefter, 
vilka senare organiserades som kompanier. Från 1628 organiserades dessa till 
ett regemente om åtta kompanier, med Per Brahe som dess regementschef. I 
1634 års regeringsform benämndes förbandet "Smålands och Ölands ryttare", 
men omtalades oftast som enbart "Smålands ryttare". Regementet blev indelt 
1684, och benämndes från samma tid som Smålands kavalleriregemente. 
Regementet övades från 1686 på Ränneslätt vid Eksjö. 1801 ändrades 
regementets namn till Smålands lätta dragonregemente, vilket 1806 förkortades 
till Smålands dragonregemente. Regementet övade från 1809 vid Kvarnarp, 
även det nära Eksjö, men hade ändå kvar verksamhet på Ränneslätt. 1812 blev 
en del av regementet självständigt under namnet Smålands dragonregementes 
infanteribataljon (senare Smålands grenadjärkår (I 7), som jämte Blekinge 
bataljon (I 30) blev ursprunget till Karlskrona grenadjärregemente (I 7)). 
Resterande del av regementet, som var indelt i östra Småland, förblev kavalleri 
och fick 1822 sitt slutliga namn, Smålands husarregemente. Regementet övade 
1834–1905 åter igen på Ränneslätt. 1905 flyttade regementet in i nybyggda 
kaserner i Eksjö. 
Krigshistoria 

Smålands ryttare deltog i flertalet svenska krig. Förutom den långa raden 
segernamn på regementets fana, deltog regementet bland annat i slagen vid 
Axtorna 1565, Kirkholm 1605, Fehrbellin 1675 och Poltava 1709. I samband 
med händelserna, som ledde till Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen 1632, 
red han i spetsen för Smålands ryttare. 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_husarregemente 
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Kalmarkriget 1612,  danskarna brände ner gårdar även i Mönsterås och 
Fliseryd 

Åren 1611 till 1613 pågick det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och 
Danmark och danskarna intog då Kalmar Men inte bara i Kalmar drabbades 
utan även i Mönsterås och  Fliseryd: I gamla dokument finns detta beskrivet,  
”ähr mestadels afbrendt af fienden och eljest förderfulade”.  Brända byar fick i 
skattelängden beteckningen ”brend” och de som var förstörda fick beteckningen 
”öde”. I Flseryd brändes 48 gårdar ner, bl.a.  Bankeberg, Läggevi och 
Qvillegärde,  platser som på olika sätt har anknytning till min släkt. Fredn slöts i 
Knäred och Sverige tvingades erlägga Älvsborgs lösen vid freden.  

(Källa: http://monsterasbloggen.blogspot.se/2010/12/ahr-hele-socknen-af-
fienden-afbrent-om.html) 
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4:9 Okänd                   
Född:  

Gift: 

Död: 

Det finns ingen Peter (ana 3:5) i födelselängden född den 19 juli 1800 i 
födelselängden för Arby (H) (Karlslunda kapellförsamling). Det finns flera barn 
döpta till Peter det året att välja bland, totalt 9 st. Den som ligger närmast med 
den i husförhörslängder angivna födelsedagen är en Peter född den 11 juli.  
Hans far heter i så fall Gustaf Petersson men här stämmer inte patronymikon 
eftersom Peter då borde ha burit efternamnet Gustafsson. Sedan finns t.e.x en 
Peter född den 6 september som är son till Båtsman Per Stille i Stenskattehult 
där patronymikon stämmer men där avvikelsen i födelsedag gör det svårt att 
säga att kan vara rätt person. Det finns ytterligare alternativ, tex att 
födelseförsamlingen är någon annan än den som anges i husförhörs-längderna. 
Därför måste jag tillsvidare tyvärr lämna frågan om vilka som är Peter Perssons 
(ana 3:5) föräldrar obesvarad. Men med tidens hjälp  kanske även den här gåtan 
kan lösas till slut. 
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4:10 Okänd                  
Född:  

Gift: 

Död: 

Se notering föregående ana 
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4:11 Mattis Börjesson                    
Född: 1782.05.25 Törsbo, Mortorp (H) 

Gift: 1808.12.18 Arby (H) 

Död: 1859.12.25 Österhultsmåla ägor, Mortorp (H) 

Föddes den 25 maj 1782 i Törsbo i Mortops socken. Han var son till Börje 
Mattson och Maja Carlsdotter, båda från Österhult, Mortorp (H). Mattis gifte sig 
den 18 december 1808 med Maja Persdotter och de fick tillsammans åtta barn, 
6 pojkar och 2 flickor.. 

”Vigdes söndagen den 18 4de i Advent Tillträdande Torparen af Törsbo i 
Mortorp församling Dräng Mathis Börjesson med Torpar dottern pigan Maja 
Petersdotter å Idehults ägor här i församlingen.”  

Avled på Juldagen den 25 december 1859 77 år gammal som inhysesman. 
Begravdes i Mortorp på Nyårsdagen den 1 januari 1860. 

Mattis Börjessons föräldrar:  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4:12 Maja Petersdotter                 
Född: 1788.12.05 Kranklösa, Ljungby (H) 

Gift: 1808.12.18 Arby (H) 

Död: 1870.06.25 Österhultsmålas ägor, Mortorp (H) 

Maja föddes den 5 december 1788 i Kranklösa i Ljungby socken. Hon var dotter till 
Kronobåtsman Peter Jonsson Pipare och Stina Persdotter. Både hennes farfar 
Jonas Blomster och hennes morfar Peter Jonsson Botten var också båtsmän. 

Hon gifte sig den 18 december 1808 med den blivande torparen Mattis Börjesson 
och fick med honom åtta barn, 6 pojkar och två flickor. Hon avled 81 år gammal 
som inhyses den 25 juni 1870 på Österhultsmålas ägor i Mortorp. 

Hennes anor och hennes barn redovisas på nästa sida. 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Antavla för Maja Petersdotter: 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Mattis Börjesson & Maja Petersdotters barn: 

Stig Wåhlin Antavla, sida �177

Se ana 3:6



4:13 Anders Nilsson                  
Född: 1797.05.05 Södra Bårby, Mörbylånga 

Gift: 1815.05.18 Mörbylånga (H) 

Död: 1865.06.05 Södra Bårby No 5, Mörbylånga 

Hemmansbrukare av gården Södra Bårby No 5 

Hans mor bodde på gården fram till hennes död den 25 oktober 1843. Han gifte 
sig den 18 maj 1815 med Maria Jönsdotter.  

En mer omfattande antavla som även innehåller levnadsbeskrivningar finns på 
sid 224 med sonen Peter Gustav Andersson som proband/källperson. 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4:14 Maria Jönsdotter                   
Född: 1794.12.20 Vickleby (H) 

Gift: 1815.05.18 Mörbylånga (H) 

Död: 1867.01.25 Södra Bårby No 5, Mörbylånga (H) 

Föddes den 20 december 1794, hade även en tvillingbror som dog efter 72 
timmar- Hennes mor dog den 15 januari 1815 och några månader senare den 
18 maj 1815 gifte hon sig med Anders Nilsson i Södra Bårby No 5 i Mörbylånga. 
Maria avled i Södra Bårby No 5 i en ålder av 72 år den 25 januari 1867.  

Barn: 
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Maria Jönsdotters anor: 
 

En mer omfattande antavla som även innehåller levnadsbeskrivningar finns på 
sid 202 med sonen Peter Gustav Andersson som proband/källperson. 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4:15 Anders Persson                   
Född: 1787.10.09 

Gift: 1812.06.19 Björnhovda, Torslunda (H) 

Död: 1861.07.10 Björnhovda No 5, Torslunda (H) 

Hemmansbrukare på Björnhovda No 5 i Torslunda 

Björnhovda No 5 utgjorde totalt ett Mantal gammalt Skattehemman.  Ägare vid 
“Ägoutbyte 1865” var följande personer: Jon Jonsson, Södre Anders Persson, 
Anders Jansson Jern och Norre Anders Persson. När Anders Persson avlider i 
en ålder av 73 år 9 månader 1 dag den 10 juli 1861 hade sonen enda sonen Nils 
redan övertagit ansvaret för gården. Anders begravdes den 14 juli 1861 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Anders Perssons anor: 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4:16 Stina Lena Andersdotter                   
Född: 1795.10.29 Smedby (H) 

Gift: 1812.06.19 Torslunda (H) 

Död: 1882.02.11 Björnhovda No 5, Torslunda (H) 

Avled som undantagsänka i Björnhovda No 5 den 11 februari 1882 i en ålder av 
86 år 3 månader och 12 dagar 
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Stina Lena Andersdotters anor: 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Källpersonen utgår från ana 4:3, sid 145.  

1 Jonas* Olsson Dammgren. Född den 6 feb 1808 i Dammen, Lilla Wångerslät, Slät, Åby (H).1 Jonas* dog i 
Dammen, Slät, Åby (H) den 8 jul 1879, han var då 71 år.2

Den 24 nov 1832 när Jonas* var 24 år gifte han sig med Maja Lisa Jonsdotter i Åby (H).3

De hade följande barn:
i. Lisa* Cajsa (1833-1915)

ii. Johan Olof (1836-)
iii. Lovisa (1839-)
iv. Eva Stina (1842-)

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

2 "Mäster" Olof Jonsson. Född den 7 aug 1774 i Dammen, Lilla Wångerslät, Slät, Åby (H).4 "Mäster" Olof 
dog i Dammen, Lilla Wångerslät, Slät, Åby (H) den 25 nov 1843, han var då 69 år.5 Begravd den 1 dec 1843.

Mäster Olof var egen Torpare i torpet Dammen, Åby. Vaccinatör och trädgårdsmästare. Dog av 
ålderdomssvaghet. Härifrån härstämmar ett skåp med div medicamenter som sonen Jonas ärvde. Jonas blev 
åtalad för Qvacksalveri. Sedan har intresset för medicin främst örtmedicin förts i nedstigande led till Otto 
Wåhlin.***

Den 12 okt 1800 när "Mäster" Olof var 26 år gifte han sig med Lisa Jonsdotter i Åby (H).6

De hade följande barn:
i. Kajsa Lisa (1802-)

ii. Stina (1804-1859)
1 iii. Jonas* (1808-1879)

iv. Eva (1810-)

3 Lisa Jonsdotter. Född den 9 jul 1775 i Stora Wångerslätt, Åby (H).7 Lisa dog i Dammen, Lilla Wångerslät, 
Slät, Åby (H) den 10 jan 1843, hon var då 67 år.8 Begravd den 22 jan 1843 i Åby (H).
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Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

4 Jon Pehrsson. Född ca 1733 i Åby (H).9 Jon dog i Slät, Åby (H) den 26 dec 1789, han var då 56 år.10 Begravd 
den 3 jan 1790 i Åby (H).11

Norra Möre dombok den 13 juni 1760 Nr 40

Jon Pärsson i Wångerslätt Kärnade, har instämt Per Knutssons hustru Kierstin Eriksdotter och hennes Son Lars 
Pärsson därstädes Swarande, för at de lockat och tullat ifrån Käranden dess lagstadde tiänstegosse Nils 
Swensson, hwarå plikt samt samt rättegångskåstnad påstås. 

Utihwilket mål hon Kierstin har återstämt Jon Pärsson för obefogat Stämmningsmål innehåller. 

Parterne wedersäga hwarannans Köromål.

Jon Pärssons inkallade wittnen, hustru Kierstin Månsdotter i Kiöningswen, aflade wittnesed samt utan jaf 
berättade at wid slutet af sistl. Winter frågade hon gossen Nils Swenssons fader, Skräddaren Swen Carlsson 
Blomberg, då han war hos wittnet at sy, hwarest hans Sohn war, därpå han swarade At en gosse på Landsbygden 
lockat hans Sohn ifrån honom, så at han intet fick hafwa honom hemma, men nämnde intet hwem som låckat 
hans Sohn eller wet wittnet det. 

På frågan til wittnet swarar det at gossen Nils Swensson har sistl år Mickelsmässotiänst hos Pär Knutsson och 
dess hustru hwarefter han kom til Jon Pärsson och war der i 6 veckor men sedan kom han hem til sin fader 
Blomberg at lära sig läsa. Men sedan wårfrutid i år warit hos Per Knuutsson och dess hustru. 

På efterfrågan swaras at gossen NilsSwensson war fri från tiänsten hos Per Knutsson och des hustru wis sistl. 
Mickelsmässa, som han ock widgår och at hennes Sohn Lars Pärsson stadt honom i år emellan Kyndersmässa 
och vårfrutid, utan at hon wetat, det han war stadd af Jon Pärsson. 

Nils Swenssons närwarande fader Swen Carlsson Blomberg förnekar at Jon Pärsson städslat hans Sohn, Nils 
Swensson om 14 års ålder, men Jon  Pärsson säger häremot at Blomberg förnekar sanningen här utinnan. Lars 
Pärsson säger åt emellan Kyndelsmäsdsag och påsk kom Nils Swensson at låna hus en natt hos dem förres 
föräldrar, dp Lars frågade honom om han wille komma dit och tiäna. Där på han swarade: Kom och följ mig 
hem i morgon så skall jag följa tilbaka igen. Och när Lars detta efterkom samt frågade Nils fader Blomberg 
härom, swarade han: Jag är lika nöjd hwart han kommer samt tog emot städjan 16 % ?. Hwilket Blomberg nu 
äfwen sielf widgår. 

Jon Pärsson har och instämt wittne Per Börjesson i Stora Wångerslätt, men han har bårtrest till Carlskronaa 
ngående dess Båtsman. Hwarföre Tingsrätten föranlåtes utställa denna Sak til nästa Ting sielfstämd förekomma 
då Parterne hafwa sig härigenom at infinna wid hwardera föelagt 5 Dr wite. Och wid lika wite åligger det för 
Jon Pärsson at därförinnan och i laga tid widare instämma det frånwarande witnet, tillika med Swen Carlsson 
Blomberg som då bör hafwa sin Sohn Nils Swensson med sig til förhörs undergående.Norra 

Möre dombok den 16 okt 1760 No 21

Wid uprop af sielstämde saken Nr 40 från sistl. Ting emellan Jon Persson i Wångerslätt,
Käranden, och Per Knutssons hustru Kierstin Ericsdotter med dess Sohn Lars Persson,rörande det desamma 
skola tubbat dess tjänstegosse gå utur tjänst gofwo parterne till kännaat wänlig förening dem emellan kommit 
hwar wid Härads Rätten för det icke har något at påminna utan derwid will låta bero.
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Den 30 sep 1759 när Jon var 26 år gifte han sig med Lisa Andersdotter i Åby (H).12

De hade följande barn:
i. Pär (1760-)

ii. Anders (1762-)
iii. Kerstin (1765-1770)
iv. Carl (1768-)
v. Nils (1771-)

2 vi. "Mäster" Olof (1774-1843)
vii. Karin (1778-1785)

viii. Peter (1781-1783)

5 Lisa Andersdotter. Född ca 1741.13 Lisa dog i Slät, Åby (H) den 29 dec 1806, hon var då 65 år.14

6 Jon Persson. Född ca 1749.15 Jon dog i Stora Wångerslätt, Åby (H) den 12 nov 1780, han var då 31 år.16

Bonde i St WångerslättVigselbok Åby 1768 den 26 decDrängen Jon Persson i St Wångerslätt med pigan Karin 
Persdotter.Och utfästes i morgongåfwa 20 los Silfwer.Dödbok Åby 1780 november 12.Bonden i Stora 
Wångerslätt Jon Persson af starck sjukdom.

Den 26 dec 1768 när Jon var 19 år gifte han sig med Karin Persdotter i Åby (H).17

De hade följande barn:
i. ICKE NAMNGIVEN (1769-)

ii. Elin (1771-)
3 iii. Lisa (1775-1843)

7 Karin Persdotter. Född ca 1740.18 Karin dog i Stora Wångerslätt, Åby (H) den 11 feb 1800, hon var då 60 år.
19

Dödbok Åby 1800 den 11 februari.Afled genom döden Karin Persdotter i St Wångerslätt af hetsig sjukdom 
ochbegrofs d 16 ejuden, 60 år gammal.
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Källpersonen utgår från ana 4:4, sid 149.

1 Maja Lisa Jonsdotter. Född den 9 jan 1803 i Skillerhult i Lufvehults rote, Bäckebo (H).1 Maja Lisa dog i 
Dammen, Lilla Wångerslät, Slät, Åby (H) den 13 jul 1881, hon var då 78 år.2

Maja Lisa föddes i Skillershult Bäckebo.Kom ifrån Koppartorp vid giftermålet

Den 24 nov 1832 när Maja Lisa var 29 år gifte hon sig med Jonas* Olsson Dammgren i Åby (H).3

De hade följande barn:
i. Lisa* Cajsa (1833-1915)

ii. Johan Olof (1836-)
iii. Lovisa (1839-)
iv. Eva Stina (1842-)

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

2 Jonas Jaensson. Född den 29 jun 1764 i Koppartorp, Gelebo, Åby (H).4 Jonas dog i Koppartorp, Gelebo, Åby 
(H) den 1 feb 1843, han var då 78 år.5 Begravd den 12 feb 1843 i Koppartorp, Gelebo, Åby (H).6

Norra Möre Dombok 29 november 1783

Hade Anders Persson i Koppartorp såsom förmyndare för omyndige Jon Jansson utwärckat stämning emot dess 
syter Ingrid Jansdotter och hennes man Jon Persson att i börd den del av Krons skatte hemmanet 1/6 Koppartorp 
eller 1/24 mantal, som swaranderne skola inlöst af Parternes syster Maja Jonsdotter och dess man Olof Månsson 
i  Bäck och swaranderne tillika känna skyldige såsom å Ingrids ärvda del  1/24 mantal  obesutne densamma 
avträda eller till den omyndige emot lösen aftstå

Parterne sielfwe närvarande jämte deras antagne ombud eller å K dessidan Landfiscalen Hr Zackarias Liungdahl 
och å S desidan Hr Mantals Commisarien Wahlsten, af hwilka Herr Landsfiscalen anförde Parternes Förälldrar , 
i hwillkas hand hemmanet warit aflingejord förordnat genom testamente den 2 aug 1780, at af 7 st deras barn, 
den äldre sonen såsom ofärdig skulle af hemmanet eller 1/3 mal inta dess försorg, och de 6 öfrige blifwaägare af 
Hem.t och de sins emellan skulle öfwerenskomma om Hemmanets inlösen.

I anledning hwaraf myndlingen med sirande Systern Ingrid och systern Maja Blifwi anslagen om hälften af 
Hemmanet eiier 1/ mal hwarå icke mer än en kan vara besutten och hwilken anledning kärande förmyndaren till 
förfarande af myndlingens rätt widtagit siar som förut, att dottern Ingrid med mannen skulle blifwa ägare af 
Hem. t om dottern Maja Blefwo försynt och Sonen Jon, som nu kärar blifwa skyldig af Ingrid taga skälig lösen 
samt den afledna lovat skrifteligen låta författa en sådan ändring uti förra förordnande.
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S:de  ombudet  lät  fråga  vittnet,  om  flera  vittnen  varit  tillstädes,  då  Jon  Larsson  omtalt  denna  ändring  i 
förordnandet

Swar: Nej endast döttrene Ingrid o Maja

2 Jon Svensson, att ungefär 2ne år för Jan Larsson aflidande, har han omtalt att Jon Persson som än icke blifwit 
gift med dottern skulle tider blev inrymma hos Jon Larsson i Hemmanet och deras blfwa ägare

Wittnet frågade om någon mer än vittnet åhört talet om Jon Larssons förordnande

Swar: Nej men någon tid därefter har Jan Larsson fört samma tal i vittnets och Jon Erikssons i Stora Alebo 
närwaro

3 Nils Stille, at af Jan Larsson både före och efter det hans skrotet, författning upprättades, yttrade att det bägge 
döttrearbe Ingrid och Maja skulle bebo Hem.t

Och om Maja blfwo försynt, skulle Ingrid ensam Blifwa af Hemmanet

Och  har  har  tid  senare  samtalet  ,  då  Jan  Larsson  omtalt  Hemmanet  och  dess  willja  derom,  ej  mindre 
Communister Ekerlund, än änkan Maja i Koppartorp varit tillstädes med tillläggning att Jan Larsson tid senare 
tillfällen yttrat sig att Sonen Jon skulle laga lösen efter som Hemmanet tåla kunde

Uppl och Ärkändt

Käranden  till  förfarande  af  Bördestalanden  inlämnande  Bördeskillingen  Femto  RDr  Specio.  Och  som  Hr 
Landsfisclane äskade Hr Com kerlunds och änkans Maja Olsdotter samt Jon Eriksson i Alebo hörande såsom 
vittnen, Hwilket H R icke kunde för den skull utställas saken till nästa ting, då Parterene vid 40 sk inte böra sig 
inställa. 

Norra Möre Dombok d 17 maj 1784

Första gången uppbörds 1/8 Krono Skatte Hemmanet Koppartorp för Jon Persson och dess hustru Ingrid 
Jaensdotter, som de för 108 Rd 16 sk sig tillöst af Brodern och Swågern Jon Jansson enligt föreningsdomen 
under detta datoNorra Möre dombok

Drängen Jon Jaensson i Bäck, Bonden Jon Persson i Koppartorp å des hustrus Ingrid Jaensdotters wägnar och 
Olof Månsson i Bäck för des hustru Maja Jaensdotter stämt deras före förmyndare Per Månsson i Cronotorp och 
Jon Pehrsson i Sjömåla at upvisa de handlingar som angår Kärandes arf och så till  hufvusdstohl som ränta 
utbetala, hwad deraf ännu innestår samt gällda Rättegångskostnader.

Wid uprop äro parterne å ömse sidor tillstädes, sedan Per Månsson biträdd af Frälse Inspectoren wäl agtad 
Gustaf Engenfelt, hwilken upvisar en af Jonas Swensson i Östingetorp den 26 junii 1769 utgifne attest at Pehr 
Månsson  emottagit  284  Dr  såsom Jon  Larssons  i  Koppartorp  omyndige  Barns  möderne  arf   utan  at  Pehr 
Månsson skall fått flere handlingar hand om eller then om innehafwa. För öfrigt uppger Pehr Månsson en under 
denna dag uprättad räkning öfwer Förmyndarskapet som efter det 38 Dr 32 sk spesie under den 23 junii 1776 
blifwit till andra förmyndaren Jon Persson i Sjömåla utbetalt icke för er the omyndige till något godo. Warande 
the uti samma räkning åberopande quittencer bifogade.
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Jon Pehrsson som ej ellers innehafwer flere handlingar än then förra, anmäler thet han icke warit i stånd at 
behörig  redogörelse  författa,  men  inlämnar  et  af  Anders  Nilsson  i  Gelebo  den  25januari  innewarande  år 
meddelat bewis at 230 Dr sant då blifwit till Käranderne gulldne så atendast 2 Dr hufwudstohl och hela räntan 
hos Jon Persson innestår, hwilken Jon Pehrssonicke wägrar at behörigen utgifwa.

Käranderne  förmena  thet  hafwa  warit  Pehr  Månssons  skylldighet  at  förse  sig  med  auctions  Protokoll  och 
dessutom, enär Käranderne med deras öfrige Syskon till  5 lotter warit  likaberättigade ar arftaga, samt Pehr 
Månsson såledses till Brodren Lars Jaensson och des fader Jaen Larsson skall betalt mera än sig belöpa bort. Så 
förmena äfwen Käranderne at Pehr Månsson skall böra för detta misstag lagligen answara.

På tillfrågan inhämtas, at wid Kärandernes moders och Swärmoders Ingrid Månsdotters dödstimma lefwat 5 
barn , hwilkea alla waro berättigade at lika ärfwa., men sedemera skallsonen Jaen år 1773 med döden aflidit, 
hwarför således Fadren Jaen Larsson upburit 2/3 delar och den Öfriga 1/3 bort den aflednas sam arfwa tillfalla

Pehr Månsson intalar genom dess ombud, thet han icke skall ärhållit behörig arfsutredning eller haft sig bekant 
huru ägendomen them emellan skiftades bords, utan som han skall tillställtIngrid Månsdotters arfwingar de uti 
dess räkning anförde 23 Rdr 32 sk Sp så skall och Pehr Månsson från all widare påföljd der af böra fritjennas 
och thet blifwa Kärandernes skylldighet att herföre söka sin ärsättning af Lars Jaensson och deras medarfw efter 
deras nu mera afl. Fader Jaen Larsson i ??? hwar och en för mycket uppburit.

Swaranden Pehr Månsson har icke ärhållit domstohlens förordnande at wara Jaen Larssons  omyndige barns 
Förmyndare, men Jon Pehrsson har ther till den 29 maji 1776 blifwit utsedd.

Käranden Jon Jaensson skall warit myndig nogot öfwer et år , samt Pehr Pehrsson och Olof Månsson gifte 
theres hustrur under 6 års tid, yrkade the alla et lika påstående emot Jon Persson i Sjömåla som the emot Pehr 
Månsson anfördt, till Genmäle hwar Jon Pehrssonåberopar, hwad för ther förra redan blifwit anmält.

Widare war ej at fördraga utom thet at Pehr Månsson yrkar ärsättning för onödigt aftvungenrättegångskostnad, 
hwartill Käranderne förmena honom icke berättigad.

UTSLAG:

Så wida thet icke kunnat Peter Månsson wisa at han i egenskap af förmyndare för Jaen Larssons omyndige Barn 
upburit högre Summa än then andromannens Jonas Swensson i Östingetorp betyg af then 26 Juni 1769 uptagen 
eller till 47 RD 40 sk Sp belopp, så kan han ej heller förpligtas, at i större mohn för bemätte omyndigas arf 
answara men enär thet warit Peter Månssons skylldighet at thes omyndigas bästa bevaka, följagtligen at tillse 
the ingen af theras medarfw  undfingo större summa än honom med rätta tillkommeo och utrönt är, thet arf 
efterena Brodren Jon Jaensson deras fader Jan Larsson till 2/3 och dess öfrige Syskon till 1/3 tillfallit, hwaraf ej 
widare än then öfriga ägendomen Syskonen efter öfwrenskommelse waro berättigade arf lika lott laga, samt 
Käranderne påstått thet Peter Månsson genom the tillbemätte Jan Larsson och sohnen Lars den 17 april 1774 
utgifne  23 RDr 32 sk  öfwerskridit  en  sådan arfsrätt,  ty  bör  Peter  Månsson i  händelse  wid  then uträkning 
Häradsrätten här notera

Stig Wåhlin Antavla, sida �190



Norra Möre Dombok 14 maj 1804

Inlemnades till Häradsrätten ett så lydande Bytes Bref

Jag Jon Jaensson gör härmed witterligt, det jag med min kära Hustru Karin Persdotter ja samtycker har fritt och 
otwungit ingått byte med förre Bruks Inspectoren Herr Jonas Bergström och des hustru Karin Börjesdotter om 
1/6 mantal Krono Skatte Hemman Koppartorp i stället för hårt ågande 1/6 mantal Krono Skatte Hemman 
Skillerhul beläget i Calmare län Norra Möre Härad och Bäckebo socken emot en mellangift af Etthundra 
Tjugoen RDr 32 sk, som jag har till Bergström betalt.

Alltså avhänder wi oss wåra arvingar vårt 1/6 mal Skillerhult, och tillägnar det Bergström och dess Hustru Karin 
Börjesdotter med Barn och arfvingar så födde som ofödde med alla dess ägor uti hus och jord, åcker. äng, torp 
och torspställe, skog och mark, fiske och fiskevatten, Qvarn och qvarnställen jämte alla tillydande lägenheter af 
hwad de hafwa kunna när by och fjärran, intet undantagande, som dertill legadt och lyder, af ålder legat hafwer 
eller har efter med Lag och rätt tillvinnas kan, att nyttja, bruka och besittja som wälfånga egendom.

Förbindnade wi oss till Hemul efter Lag och äger Bergström nu fri- och rättighet att hos wällofligen domstolen 
Lagfart och faste Bref söka den säkerhet som samma åtgjärd medföra kan. Hwilket att uti nedanskrifne wattens 
när- och öfwerwaro skedde med såra namn och egenhändiga Bomärkes undsättande som skedde i Skillerhult 
den 10 maj 1804

Joen Jaensson    Karin Persdotter

Såsom närvarande underskrifwer 

Anders Nilsson i Skillerhult, nämndeman

Daniel Persson i Balebo  
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Den 7 apr 1793 när Jonas var 28 år gifte han sig med Karin Persdotter.

De hade följande barn:
i. Ingrid Caisa (1794-)

ii. Maja Lisa (1797-1798)
iii. Lovisa (1799-)

1 iv. Maja Lisa (1803-1881)
v. Stina (1806-1811)

vi. Jaen Peter (1808-1808)
vii. Lotta (Charlotta) (1810-)

3 Karin Persdotter. Född den 17 nov 1770 i Skillerhult i Lufvehults rote, Bäckebo (H).7 Karin dog i 
Koppartorp, Gelebo, Åby (H) den 31 maj 1850, hon var då 79 år.8

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

4 Jaen Larsson. Född i 1714 i Gelebo, Åby (H). Jaen dog i Koppartorp, Gelebo, Åby (H) den 26 maj 1781, han 
var då 67 år.9

Dog av Rödsot Bonde i Koppartorp

Norra Möre dombok den 28 jan 1771. Nr 34

Wlborne Herr Härads Höfdinge. Så ock Loflige Norra Möre Härads nämnd
Jag, ehuru nu till åren tämmelig kommer, har aldrig warit i egen sak för domstol, förrän nu jag därtill bilfwoit 
tvungen,  ock  således  owan  wid  att  framföra  det  som  till  mitt  förswar  kan  lända.  Anbefaller  fördenskull 
ödmiukast om tillstånd att få skrifteligen anföra de skäl och grunder, som jag å min sida kan hafwa att stödja 
mig wid, uti den instämde saken, rörande en tredjedel af enfjerding uti Koppartorp, hwilken min wederdelsomän 
söker mig afträda.

1. Hafwa mina saliga föräldrar, Lars Andersson ock Kerstin Jaensdotter år 1746 d. 24 februarii författat en 
disposition, at skulle jag mot en wis determinerad lösen få behålla den ena fjerdingen af Koppartorp ett halft 
hemman, och den andra fjerdingen, äfwen så mot en wis lösen tillfalla min yngste broder Per Larsson så snart 
han lefde och kunde samma fierding tllträda och förswarligen bruka, som ock skedde wid hans myndiga år.

Men när han densamma besuttit någe år, utan att kunna fullgöra det förut nämnde wilkoret förfallen till lättja 
och flere felagtigheter, ock begynnte sitt fjerdedels hemman erbjuda till Salu på flere ställen, samt detsamma 
omsider försålde till  min nu mere afledne swåger Jon Carlsson, ångrade då min salig moder,  att  hon gordt 
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föregående disposiotion, emedan hon frugtade att gården skulle komma i oskylde händer ock hon således å sin 
tilltagande ålderdom mindre understod kunde hafwa att wänta, ock för den ordsaken skull återkallade densamma 
samma dag som köp med Jon Carlsson ingicks, dock allenas till  en tredjedel som henne tillkom, men som 
lämnade honom frihet att försälja twåtredjedelarna af bemette fjerding, hwarom hennes salig man hade kunnat 
Disponera om han lefwat.

2.  Sedan hon sålunda,  efter  den räts  magt  ock disposiotion,  som hon sig uti  testamentet  till  sin dödsstund 
förbehållet öfwer denne fjerdedel, återkallat allenast en henne tillhörig tredjedel,försålde hon otwungen friwillig 
år 160d 27 maji, till mig denna tredjedelen emot Sjuttio daler Silfwermynt hwilket köpebref äfwen min yngste 
broder Per Larsson icke allenast friwilligt samtyckt utan ock underskref, utan någon inwändning, hwarföre jag 
därpå åtniöt laga fasta år 1764 d ? Febrarii sedan de wanliga upbuden woro försiggångne.

3. Efter förloppet häraf, har jag og walodsutit i possetion af denna lilla hemmansdel ock graget all möjelig 
omsorg för min ålderstigne moder under des årkeslösa ålderdom. intill dödsstunden, som inföll d 18 nästledes 
augusti, utan biträde af någon af de öfrige syskonen,samt utan att weta, medan hon ännu lefvde, att hon 1769  16 
julii,  som war  på  en  söndag,  under  gudstiensten  låtit  såsom ganska barnslig  locka sig  att  ändra  den förra 
afhandlingen med mig, om nämnd tredjedel utaf en fjerding i Koppartorp.

4. Efter hennes dödsfall blef denna ändringen mig först kunnig, genom en afskrift af hennes utlåtelse, hwilken 
kom mig så mycket bekymmerligare ock underligare före, som hon då wille disponera om en hemmansdel, som 
redan war försåld, ock hon icke mera ägde, icke heller warförsåld utom börd, utan till mig, som efter all billhet 
synes wara närmare berättigad till honom ,än mina broders barn som äro en grad längre ut, ock kan hända aldrig 
hinna till den förmögenhet at de honom kunna antingen lösa tillbaka, eller förswarligen häfwda.

Men aldra underligast synes det wara att barnens så kallade förmyndare Olof Jaensson i Östingtorp låtit mig 
afsäga ifrån en hemmandel, den jag ärligen tillhandlat, ock med laga fasta fästat.

Till Wälborne Herr Härads Höfdingen och loflige Tingsrättens högrättwisa Ompröfwande hemställer jag jag i 
största ödmiukhet,  hwar wän i  säkerhet blifwer,  om oroligt  folk således skall  få rubba det som lagligen är 
afhandlat och stadsfästat, ock bönfaller lika ödmiukast, att jag må blifwa bibehållen wid min lagligen och wäl 
fångne ägendom, så wäl som ock, att min wederdeloman måtte blifwa ålagd att ärsätta mig denaa påtwugna 
rättegångskostnad med tio D. Silfwer.

Under tillförsiktelig förtröstan på ett rättwist utslag, framlefwner med  med djupaste vördnad Wälborne Herr 
Härads Höfdinens och Loflige Tingsrättens aller ädmiukaste tienare.

Jaen Larsson i Koppartorp
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Norra Möre dombok den 24 jan 1771,. Nr 34

I  anledning af  utwärkad stämning kärade Jean Larsson i  Koppartorp till  Olof Jeansson i  Östingtorp såsom 
förmyndare för kärandes broder Per Larssons omyndige barn angående olaga upsägning ifrån 1/3 uti 1/4 Krono 
Skattememmanet  Koppartorp.  Påståendes  käranden  at  en  sådan  upsägning  må ogild  förklaras  och  att  Jean 
Larrson njuta ärsättning för avtvungen lagsökningkostnad.

Warandes parterne närwarande ock ingifwer Jean des anförande til domboken så lydande: Swaranden anförar, at 
sedan Kirstin  Johansdotter  med des man icke igenom testamente utan igenom Salubref  den 24 Febr.  1746 
updraget ifråga ställt  Hemman sina söner Jean och Per,  emedan samma Salubref innehåller den lösen, som 
bägge desse bröder til de öfrige Syskonen borde utbetala, så skal modren icke warit tilständigt eller hon ägt 
magt, at en sådan Jeans och Pers åtkomst förändra och uphäfwa, Hwarför swarandes förmenar ock påstår, at 
moderns sedermera för Jean utfärdade Köpebref är utan kraft och wärkan. Hwilket hon sielf omsider ärkänt 
medelst den förordnade den 16 Julii 1769. ock förmodar at den at Jean Larsson på en så örätt grund utwärkade 
denna Rätts Fasta och skjölte, på intet sätt ligger de omyndiga i wägen.

Jean Larsson intalar, at föräldrarnas förordnande den 24 februarii 1746 ej annorlunda får uttydas än detsamma i 
bokstafwen lyder, hwilket ock tydeligen ??, at det icke är något salubref utan werkeligit testamente, hwilket ock 
Föräldrarne sielfwa detsamma uti förordnandet nämna.
Olof Jeansson förbehåller de omyndige öppet i den händelsen Jean Larsson Käromål skulle gillas, at få denne 
tredjedel af hemmanet anbörda.

Utslag:

Härad  Parterne  för  sig  låtit  anföra  ock  hanglingarne  innehålla  har  Härads  Rätten  hos  sig  underbehörigt 
öfwerwägande komma låtit. Och emedan de omyndigas fader Per Larsson, hoars rättighet de omyndige ? sig 
tilägna, sielf meddelat des underskrift gillat modrens Kirstin Johansdotter försäljning den 27 Maii 1760 hwar 
medels then uphäfwer ock kraftlöst förklarardes med namnen den 24 Februarii 1746 uprättade förordnande om 
hemmanet Koppartorp, at det samma til hälften skall förblifwa i Jean ock Per Larssons händer. För den skull och 
som Jean Larsson med kiöp, hwilket han med modren om hennes 1/3 i hemmanet tinget lagfaret samt derå 
wunnet laga stånd ock skjöpte. Alltså finner Härads Rätten det för de omyndige icke någon tid är öppen lämnad 
at kunna klandra Jean Larssons åtkomst till hemmans delen.

Qvartiones utan pröfwar deremot rätwist ogilla den widtagne afsägningen.
Dock som förmyndaren Olof Jeansson tilkommet ock ålegat at i det längsta bevaka ock förewara de omyndigas 
rättighet här att innan. Alltså blifwer han ock ifrån rättegångsärsättningen själigen befrijad.

Norra Möre dombok den 15 maj 1775 Nr 50

Krono Skogvaktaren Axel Scheffman tilltalade Per Larsson och Jean Larsson i Koppartorp, den förre för en 
förbränd, och den senare för en fälld ek.

Inställandes sig af  Swaranderne Per,  hwliken invände,  at  eken hwarför han tilltalades,  blifwit  redan i  förra 
skogvaktarens tid för Per stämplat och af honom der efter ska huggen, hwilket ollonår Eken warit odugelig och 
merendels sörnad Scheffman ärkänner.

Men wad Jaen Larsson angår, så har han såsom siuk och sängliggande icke kunnat sig inställa. Och emedan 
förbrände Eken förut blifwit såsom stämplad skattehuggen, Ty befrias Per Larsson ifrån answar hörföre. Och 
blifwer målet hwad Jaen Larsson beträffar, till nästa Ting utställt, då han wid 5 Dr wite böra sig inställa.
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Norra Möre dombok den 14 febr 1776 Nr 20

Skiedde uprop uti upskutne saken ifrån sidste ting Nr 50 angående et Jaen Lasson i Koppartorp skall olofl. 
huggit och fäldt en Ek, hwarvid Parterne sig inställt och förnekade Jean at han någon Ek huggit, som warit 
ostämplad, och wet icke hwem som föröfwat det nu övefwerklagade hugget. Erbindandes sig sedan med ed 
wita, hwilken Edegång å käraren icke motsade, hälst han skall wara i saknad af skjäl och bewis emot Jean 
Larsson.

Och för den skull fant Härads Rätten skjäligt pålägga Swaranden , at med Ed sig wärja, det han hwarken siel 
eller igenom någon annan huggit eller låtit hugga den Ek å Koppartorps ägor,hwar före Jean Larsson af Krono 
Skattewaktaren Scheffman nu bilfwit tilltald.

Gitter Jean Larsson Eden gånga, ware frij Å annor händelse ill Härads Rätten i målet signärmare utlåta.

Jaen Larsson aflade här efter den honom ålagde Eden.

SK184 Norra Möre dombok den 25 nov 1778 nr 25

Wälborne Herr HäradsHöfdinge så ock loflige Norra Möres Härads nämnd

Som min ålderdom med åtföljande svårigheter och minneslöshet förbinder mig att kunna medbehörig redighet 
svara på alla de inkast som emot mig torde göras i den instämda saken rörande Koppartorp, så bönfaller jag i all 
ödmjukhet om gynsamt tillstånd att få skrifteligen min tanka

Utaf öfwerenskommelsen som emellan mig och min måg Carl Nilsson träffades den 13november 1773, synes 
husligen båda hava stor del av hemmansbruket jag honom och hans hustru Anna, lemnat emot lindrig lösen. och 
hwad jag mig af samma hemma förbehåll ett till nödtorftigt understöd på min analkande ålderdom nämligen ett 
skäligt och tillträdeligt undantag såsom mina föräldrar tillförne till sin lefnads slut hafwa åtnjutet hvilket är mig 
så  mycket  oungängligare  som  jag  äfven  måste  hemma  hos  mig  försöria  en  son  Anders,  hwilken  för  sin 
menlöshet skuld icke kan igenom tjenst sig annorstädes kläder ovh föda förvärfwa.

Till detta undantags från skilljande förbehöll jag mig frihet och rätt samt för disposition ofwer dess åtniutande 
sedan, icke befarndes någon sådan misskällighet som dageligen sedemera sig yppat, och emellan föräldrar och 
barn aldrig borde spörias, sedan som jag då icke befarade något misstroende eller sedemera yppat misskällighet, 
utan hoppades at wänskap och förtroendet skulle blifwa waraktigt, utnämnde jag icke de små stycken som jag 
åstundade, och utbeder mig förden skull ödmiukeligen at dem nu få namngifwa.

Utaf åkrar anhåller jag at få 8 skepeland, nämligen 2 skpland på den så kallade Ladaåkern förutan den biten som 
jag rensat med mitt arbete ifrån rörs och stens upbrytande och bortförande, Badstufweåkern, äfwen knappa 2 
skpland, 2 skpland i Gatulyckan och 2 skpeland årligen på det att jag må hafwa något at hägna med

Skulle nu min måg tycka mig hafwa utsedt det som är närmast hemmet hwilket skedt på det at jag skulle orka 
dessa lättare se om detsamma, eller föregifwa, at det wore bättre åker, så är jag nöid at kunna honom 2 skeland 
Laduhorfwan emot 2 skpeland i den så kallade Sinnern - dock min uportling på förra stället förbehållas.

Utaf ängar förbehåller jag mogängswallen i Gatulyckan, som kan gifwa 3 häckar och i Storåkeren som kan 
gifwa 1 och * häcks, samt i gärdet 1 häck och på marken.

Dessutom anhåller jag at få åtniuta bete för mina kreatur så wäl på utmarken som i hagen,tillika med min mågs 
kreatur, eller på de ställen der han dem betar.
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Enär jag nu får, som jag hoppas och beder igenom ett gunst rättstvist omprövande, de förutnämnde åker och 
ängsbitar samt bete och der äfwen fri disposition at jag får dem nyttja och gagna till mitt uppehälle, samt upodla 
det bästa jag gitter, avsäijer jag mig all disposition och författning med den delen af hemmanet som min måg är 
lemnad och honom tillkommer.

Ett rättvist och gemensamt utslag bönfaller jag om, och framlefwer med diupaste wördnad.

Wälborne Herr Höfdingens och Loflige Tingsrättens aller ödmiukaste tiernare

Johan Larsson i Koppartorp

Norra Möre dombok den 26 nov 1778 Nr 25

Jan Larsson i Koppartorp kärade i anledning af uttagen stämning til mågen Carl Nilsson angående det han emot 
aftal och afhandling skall svära Jan Larsson det undantag sid hemmanet som Jan åstun. har dess föräldrar för 
honom  åtniutit  påståendes  att  därför  här  utinnan  rättelse  och  ärsättning  för  Rättegångskostnader  samt 
inlämnande Jan Larsson till domboken följande anförande

Swaranden androg at han ider på något sätt will förmena Swärfadren men påstår at få bilfwa wid den åtkomsbref 
bibehållen, som utsätter så stort undantag som hemmanet tåla kan.

På föreställning träffade Parterne en sådan förening at Jan Larsson för des öfriga lifstid utav hela hemmanet 
niuter såsom undantag Åtta skjeppl. åker, 2 skjeppl på Laduåkern utom det stycke Jan Larsson sielf ränsat från 
stock och sten, Bodstuguåkern 2 skepl. samt i Stillalyckan2 skepl. samt et skepl. rödslehygge i Utaf ängen 
gagna. Jan Larsson Gatulyckan och ängen i Storåckeren samt i Gärdet en Häckwall och på maden en Häckwall. 
Äfwen som Jan Larsson för sine kreatur niuter bete, så inom som utom hägnad, der Carl Nilssons egne Kreatur 
gå. Bilfwande Carl Nilsson til 6 RD 32 sk wite förfallen, om han antingen på något sätt hindrar Jan Larsson uti 
nyttjanderätten af detta sitt undantag eller på annat sätt i ord eller gärningar förolämpar. Hwaremot Jan Larsson 
afsäger sig om undantaget giöra någon författning som blifwer stridande emot Carl Nilssons åtkomstbref til 
Hemmanet hwilken förening Parterne efterupläsandet ärkände. Och blifwa densamma på deras begäran med 
dom gällande och stadfäst.

Norra Möre dombok den 29 maj 1780 Nr 31

Hade  Jon  Larsson  i  Koppartorp  till  detta  ting  uttagit  stämning  på  mågen  Carl  Nilsson  Ibm angående  det 
swaranden skall  hindrat Kden uti  nyttjandet af de undantagsförmåner Jan Larsson sig betingat hwarutinnan 
rättelse jämte ärsättning för aftwungne Rättegångskostnader påstås.

Hwaremot  Carl  Nilsson  återstämt  rörande  obefogad  lagsökning  och  at  ärhålla  en  lika  ersättning  för 
Rättegångskostnaden

Med wid uprop målet gaf å Kärandens sida nämndeman Per Jonsson i Swartingstorp tillkänna att Parterne bifwi 
förenta och kunna föreningsdomenden 21 november 1778 uti den sin fullakraft och wärkan och låter H R på dy 
sätt Rättegången afstanna.

Norra Möre dombok den 20 november 1781

Jon Larsson i Koppartorp testamentariska Disposition den 2 augusti 1780 barnen emellan, atall lösegendom 
delas uti 5 lika delar eller swarande emot hwad döttrarne Anna och Elsa förut i hemgift undfått.
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Af desse lotter tillkomma de oförsedde barnen, eller Anders, Lars Jon, Ingrid och Maja en likalott hwardere, 
Skulle sedan något öfrigt wara så bör sonen Lars bekomma 6 RD 32 sk eller dess wärde, samt dottren Elsa 5 
RD. Och derest något därefter öfwer blefwo, delas sådant öfwer nämnde 5 barn lika emellan.

Och skulle Jon Larsson med döden afgå för Thomas mässotiden, så wilka nämnde 5 barn undantagit 1 års tid 
samt ställes Jan till grafven på boets samfälla bekostnad.

Hwilket testamente sedan Jon Larsson med döden afgådt, till Communication utställes.

Den 23 maj 1748 när Jaen var 34 år gifte han sig med Ingrid Månsdotter i Bäckebo (H).10

De hade följande barn:
i. Lars (1749-)

ii. Ingrid (1751-)
iii. Maria (Maja) (1753-1841)
iv. Johan (1756-1773)
v. Jon (1759-1763)

vi. Börje (1762-1762)
2 vii. Jonas (1764-1843)

5 Ingrid Månsdotter. Född i 1725 i Bäckebo (H). Ingrid dog i Koppartorp, Gelebo, Åby (H) den 28 jul 1767, 
hon var då 42 år.11

6 Per Svensson. Född den 18 okt 1737 i Skillerhult i Lufvehults rote, Bäckebo (H).12 Per dog i Åby, (H) den 19 
mar 1817, han var då 79 år.13

Den 4 okt 1767 när Per var 29 år gifte han sig med Lisa Andersdotter.

De hade följande barn:
i. Ingeborg (1768-)

3 ii. Karin (1770-1850)
iii. Lisa (1774-1778)
iv. Lisa (1778-)
v. Anders

7 Lisa Andersdotter. Född ca 1751 i Bäckebo (H).14 Lisa dog i Åby, (H) den 20 maj 1790, hon var då 39 år.15

Dödbok 1790 maj  20Afsomnade bonden i  Bäcks per  Svenssons K Hustru af  den gångbara fråssjukan och 
begrafsden 24 ejuden 39 år gammal.
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G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

8 Lars Andersson. Född i 1683. Lars dog i Koppartorp, Gelebo, Åby (H) den 17 nov 1746, han var då 63 år.16

Norra Möre dombok den 2 juni 1738 Nr 36

Bonden Lars Andersson i Koppartorp hade instämt fältväbeln wälborne Hr Carl vonWietinghoff, glasmästaren 
Håkan Wahlberg, Per Joensson och Brita Joensdotter i Kiörningshwen, för det de 1:o igendämt wattenådern till 
kärandenss  qwarn,  2:o  wåldsammeligen  nederbrutit  qwarndammen  med  dess  tillhörigheter,  hwar  förtaget 
skadeståndsärsättning påstås med förordssakad Rättegångskåstnad, hwarmed Hr Fältwäbeln Wietinghoff instämt 
Lars Andersson för obefogat stemningsmål med Expenser. Af delomännen äro tillstädes Fältwäbeln Wietinghoff, 
Lars Andersson, Per Joensson och Brita Joensdotter, men Håkan Wahlberg är intet tillstädes, ej heller bewisligen 
stämd, utlåtande sig Hr Fältwäbeln Wietinghoff att han intet kan inlåta sig i saken innan sielfwa jordägarna af 
Kiörningshwen  blifwer  härwid  hördt,  som  är  Fru  Capitainskan  Lagerstierna,  på  hwars  befallning  detta 
öfwerklagande skall skiedt, begiärandes Hr Fältwäbeln på sin Fru Moders wägnar at synemän måge förordnas 
som utgå ägosträngen emellan Kiörningshwen och Koppartorp.Lars Andersson företedde Extract af Calmare 
lähns lands Contoir de 15 Martii nästl. At * dette Crono Hem:t Koppartorp ägor genom uti en bäck som kommer 
utur kierr i skogsbygden 1/4 mil från odal qwarnen.Lars Andersson hade instämt wittne Håkan Persson och 
ingrid  Joensdoytter  i  Kiörningshwen,  men  som  de  närwarande  tillstodo  at  de  efter  Fru  Capitainskan 
Wietinghoffs  befallning  waro  somhennes  halfnadsbrukares  tiernare,  behielelige  at  dämma i  qwarndammen, 
junde de intet tillåtas wittna i saken. Fältwäbeln Wietinfhoff förklarade ytterligare, at han intet befattar sig med 
denna saken, hälsthan ingen del äger däruti, eller bewisligen föröfvat något wåldswärck ej heller det befallt i 
Förwerkandes sig laga åtal för det han bifwit önödigtwis oroad.*

Norra Möre dombok den 12 febr 1739 

Uppå Lars Anderssons begäran i Koppartorp bewilljades honom Tings Rättens Skiöte ock fastebref på 1/4 skatte 
Crono Hemmanet ther städes thetta Härad ock Åby socken, som han tillhandlat af Båtsmannen Olof Håkansson 
Stille och thes hustru Karin Josepsdotter d 21 Sept.1735, emot betalt kiöpeskilling i trenne poster 34 Dr 5% då 
ock  till  Regementzskrifwaren  Anders  Winnerstedt  efter  qwitto  i  december  månad  1735  35  Dr  27%  Smt 
tillsammans Siuttio Dr sammat mynt förutan thet Lars Andersson Kongl. Ll:ts och Riksens Kammar Collegie 
Skatte bref therå af d 15 april 1736 inlöst, som utfallit för thes moderbroder Börje Gummesson. Hälst berörde 
1/4 Skatte Crono Hem:t befanns härå ting 3 ne  gr lagl. Upbudet wara, d 14febr, 2 Maii ock 24 October 1737. 
Hwarefter et klanderlöst laga stånd påföljgt. Norra Möre Dombok den 22 febr 1740 Nr 32 Lars Andersson i 
Koppartorp upviste 2 ne arfsskiften hållne efter afl. Ingrid Larsdotter å Skubbetorp d 11 Now 1738 ock hos Olof 
Isaksson i Tombo efter thes framlidne Hustru d 15nov 1735 för hwilkas barn han åtagit sig wara förmyndare ock 
sysloman beiärnde för then skullat emedan han sedemera blifwit annmodat wara förmyndare sin afl. Svåger 
Börje Jaenssons omyndige Son i Stödstorp, then han från thette senare måtte befrias, hälat han med de 2 ne förre 
nog skall wara syselsatt Hwarföre å så beskafat mål finner Tings Rätten skiäligt entlediga Lars Andersson från 
förmynderskapet för Börje Jaenssons Son ock i thes ställe thertill förordna Nämndemannen Jopen Larsson i 
Skillerhult, till hwilken Lars Andersson efter laga hållit arfsskifte i wederbörandes närwaro bör lewerera ricktig 
upteckning ock arfslott för then omyndige, hwarefter Nämndeman Joen Larsson bör thes tillfallne faderne arf 
tillse ock wårdaefter lag ock K:l förordningar d 22 ?
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Norra Möre dombok den 10 febr 1761

Twå trediedelar af 1/4 skatte Kronohemmanet Koppartorp, Christwalla socken, som Jonas Carlsson i Stämmer y 
sig tillhandlat af sin Swåger Per Larsson ock Syster Anna Carlsdotter för 334 dal, samt med det förbehåldt, at 
som Per Larsson äger tillstånd af sin moder Kierstin Johansdotter bruka den öfrige tredjedelen, så förbehåller 
han sig jämte sin Swåger bruka hälften af 1/4 eller 1/8 så länge han förmår, men sedemera förbehållit för sig och 
hustrun utnämndt undantag till dödedagar, enligt Köpe och afhandlingsbrefwets lydelse af den 27 maii 1760, 
blef efter begäran för Köparne upbudit första gången.Norra Möre dombok den 16 nov 1762 2ra gången uppböds 
för Joseph Larsson 1/3 af 1/4 skatte Kronohemmanet Koppartorp i Christwalla Sockn som han tillhandladt af sin 
Moder Kierstin Johansdotter för 70 Dr, efter Köpebref af d 27 Maii 1760

Utslag.
ldenstund fältwäbeln wälborne Hr Carl von Wietinghoff undandraget sig i saken swara som han dermed intet 
skall  haft  at  giöra,  utan  allenast  sedt  der  på,  at  någre  af  dess  Fruu  moders  Capitainskan  von  Witinghoffs 
tienstefollk ock underhafwande sökt at dämma wattnet till Kiörsningshwens qwarn, Fördenskull som ingen af 
Lars Anderssons wederparter, som nu stämde äro förmäla uti det öfwerklagande, widare än de haft bud och 
befallning för sig; kantings Rätten emot 16 Cap 3* R.B intet förplickta Lars Andersson nu instämde weder del 
oma nswara i saken, innan han tillika instämmer, wälbennete Fru Capitainskan och jordägare af Kiörninghwen, 
enligt 10 Cap 2* Jord. B. Emedan här förefaller twistighet om nyttierrättighet af watten till  Hemmananens 
qwarnar,  williandes  Tings  Rätten  wid  anfodran  förordna  syningsmän  som  ägandesyn  hålla  emellan 
Kiörningshwen ock Koppartorp, rågångar at utmärka.

Lars gifte sig med Kierstin Jaensdotter.

De hade följande barn:
4 i. Jaen (1714-1781)

ii. Pär
iii. Johan
iv. Elisabet (1723-)
v. Elsa (1724-)

9 Kierstin Jaensdotter. Född ca 1690 i Stödstorp, Förlösa (H). Kierstin dog i Koppartorp, Gelebo, Åby (H) den 
18 aug 1770, hon var då 80 år.17

12 Sven Persson. Född ca dec 1692 i Kristvalla ? (H). Sven dog i Skillerhult i Lufvehults rote, Bäckebo (H) den 
25 apr 1782, han var då 89 år.18

Bonde i Skillershult, kom till Skillershult 1729 från Kristvalla. 

Dödbok Bäckebo 1782 april 25 begravdes blinde Sven Persson i Skillershult af ålderdomssvaghet  89 år 4 mån

Norra Möre Dombok den 27 feb 1768 Nr 44 
Uppwistes det förordnande, som Sven Persson och hustru Ingeborg Larsdotter i Skillershult den 30 november 
förledit år låtit upprätta, hwar igenom stadgas att deras dotter MajaSvensdotter skall wara med sonen Per lika 
arftagare både uti löst och fast. Dunnerbäckslyckan skall tilhöra Sonen Per Svensson efter föräldrarnes död hwar 
emot får å annat ställe upptaga dere mot swarande stycke åcker. Båda barnen skola wara skyldige ej mindre t 
häfda och bärga Föräldrarnes undantag, än hwardera lämna dem ett lass bräder til  sill  och salt.  Hwilket på 
begäran här anmärkes Dottern Maria och mågen Håkan Håkansson tog över gården.
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Den 20 nov 1720 när Sven var 27 år gifte han sig med Ingeborg Larsdotter i Bäckebo (H).19

De hade följande barn:
i. Maria (1728-)

6 ii. Per (1737-1817)

13 Ingeborg Larsdotter. Född ca 1702. Ingeborg dog i Skillerhult, Luvehult, Bäckebo (H) den 29 maj 1770, 
hon var då 68 år.20

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

16 Anders Larsson. Anders dog den 16 jul 1711 i Koppartorp, Gelebo, Åby (H).21

Dog av pest samma dag som en vuxen dotter också dog av pesten.

JR 321 9:433-9:434 Norra Möre dombok den 22 jan. 1683 

Klagade Landsgewaldiern (*) Herman Blom till Anders Larsson i Koppartorp, thet han förledne Höstas och den 
tijd han war uthsändt och beordrad medh allmogens till hielp att förfärdiga Bäckebo bro, då kommer thenne 
Anders och skiäller honom för Svinhund och Swentief, williandes ändå öfwerfallan med yxa, ansök i andhes 
dhet  han för  sådan sin öfwer dådighet  mån äpsas.  Anders Larsson nekade alldeles  härtill  sig sådant  aldrig 
temterat mindre giort ut han beder thet han må niuta skiäll ock bevijs till godho i så måtto, att Blom sin klagan 
må bevijsa, eller plickta för olaga beskyllning. Och efter Landsgewaldiern intet kunna sin Utsaga med skiäll 
verifiera, ther före opskiöts saken till thes wittnen komma tillstädes. Dito beswäradhe sig  Landsgewaldiern 
Herman Blom öfwer Joen Larsson i Lekeby, thet han wid Bäckebo bros sistledne Höstas oprättelse instyrekte 
Åby  sockens  landsböndher  öfwerfallan  med  yxor,  så  att  han  knapt  förmåtte  Retierera  sig  ifrån  them, 
begärandhes  thet  oprorsmannen  för  sådan  sin  stijdigheet  må  af  straffas.  Swaranden  nekadhe  härtill,  thet  
Landsgewaldiern aldrig skall någonsin bevijsa hwad han nu klaga öfwer, ut han giör sådant af haat och af wundt 
emot honom, för thet hans qvinnfolck inthet wille hämpta op hans hästar, när Jord Ransakningen skedde uti Åby 
Prästgårdh Länsmannen Lars Pärsson i Kylinge, som äfwen wid thenne Brobyggning war tillstädes bad sig så 
sant  Gudh  hielpa  till  lijf  och  med  twenne  fingrar  å  book  som han  inthet  hörde  någon  Människia  skiälla  
Landsgewaldiern hwarken för ett elle war annat, ut han hörde böndherna sorla men hwen thet war thet förslog 
han inthet, men han blef ståendhes ett styckie der ifrån.Dock sätta orsaken till detta mundskiäbblet tror han 
inthet annat wara ähn 1: dhet bönderne af Predijkstolen inthet wore befalte mehra åka en dagh fördröija wid 
brobyggningen. 2: När Matrialerne och Maaten trööt them, då wille the gå hem att förskaffa sig mera till sitt 
lijfsoppehälle,  thet   Landsgewaldiern  intet  wille  them  förunna,  för  om  broen  wore  färdigh  giord.  Swen 
Olofssson i Lilla Wångerslett, efter föreläsen sedh å book med trenne fingrar witnade, dhet han hördhe Anders 
Larsson i Koppartorp säija till  Landsgewaldierns son Johan Fredrick, dhet han har bitit öhron af hans swijn, 
som inthet hafwa warit hemma. Ej heller han dhet warit pålyst att några styfnas skulle. Dher på swaradhe Johan 
Fredrick tillbakars - Du, Swejnhundherh warför ringer du inthet dina swijn ? 

Ther med drog Sonen sin Wäria. I thet samma tog bonden honom för bröstet, säijandes: Skulle det inthet mera 
ähn mödhan så så skulle du snart mer hia huru iag will.. dig för thet du drager Wärian emot mig, men gjorde 
likväl honom inthet the tringaste hwarken med hugg eller slag eller skiällsord. Widare kunne man efter tusende 
förmaningar till Blomm att bevisja sin kiära intett fortkomma,t het han dock med thet stora mundhbruk och 
oläte,  som han härwidh föröfwade tog Häradshöfdingen Härads Nembden  och allmogen till  wittnen,  huru 
obillingen han sig Comporterade.Resolutio Anders Larsson i Koppartorp skall biöta för thet han skiällt Johan 
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Fredrick för then som bitit öronen af hans Swijn å Chrono, 3 mkr, och Johan Fredrick belägges dher emot med 3 
mkr Sölf  ut  för  dhet  han utskrapte Anders Larsson för en Swijnhund,  af  dhet  20 Cap.  *1 Tingsb Och när  
Landsgewaldiern med skiäll och wittne öfwertygar Åby sockens landeböndher haf wapå Cronones Warfs och 
Åhkrender öfwerfallet honom med yxor så skola the therför näpsas .

(*) Landtgewaldiger är benämning på en till landsstaten hörande polisman för landsbygden,senare fångvaktare. 
Han ansvarar också får fångtransporter.

Anders gifte sig med Summe.

De hade följande barn:
8 i. Lars (1683-1746)

ii. ICKE NAMNGIVEN (-1711)

17 Summe.
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Källpersonen utgår från ana 3:7, sid 137.

1 Peter Gustav Andersson. Född den 20 jan 1835 i S.Bårby No 5, Mörbylånga (H).1 Peter Gustav dog i 
S.Bårby No 5, Mörbylånga (H) den 7 mar 1915, han var då 80 år.2,3 Begravd den 14 mar 1915.

Den 7 nov 1856 när Peter Gustav var 21 år gifte han sig med Maria Andersdotter i Mörbylånga (H).4

De hade följande barn:
i. Jonas Peter (1850-)

ii. Emma Kristina (1856-1927)
iii. Ida* Carolina (1859-1940)

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

2 Anders Nilsson. Född den 5 maj 1797 i S.Bårby, Mörbylånga (H).5 Anders dog i S.Bårby, Mörbylånga (H) 
den 5 jun 1865, han var då 68 år.6

Hemmansbrukare av gården S Bårby No 5.
Anders moder bodde kvar på gården till sin död

Den 18 maj 1815 när Anders var 18 år gifte han sig med Maria Jönsdotter i Mörbylånga (H).7

De hade följande barn:
i. Brita Stina (1817-)

ii. Nils Johan (1828-1902)
iii. Carolina (1831-)

1 iv. Peter Gustav (1835-1915)

3 Maria Jönsdotter. Född den 20 dec 1794 i Vickleby (H).8 Maria dog i S.Bårby No 5, Mörbylånga (H) den 25 
jan 1867, hon var då 72 år.9

Tvillingbror dog efter 24 timmar

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

4 Nils Andersson. Född den 19 okt 1761 i S.Bårby No 5, Mörbylånga (H).10 Nils dog i S.Bårby, Mörbylånga 
(H) den 12 nov 1837, han var då 76 år.11

Nils gifte sig med Brita Jaensdotter.

De hade följande barn:
i. Elin (1785-)

ii. Brita (1788-)
iii. Cajsa (1794-)

2 iv. Anders (1797-1865)
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5 Brita Jaensdotter. Född den 5 jun 1757 i Risinge, Mörbylånga (H).12 Brita dog i S.Bårby No 5, Mörbylånga 
(H) den 25 okt 1843, hon var då 86 år.13

Hej!
Jag har sett att du har en Brita Jaensdtr. f. 1757-06-05 i Risinge. Hon finns även i min släkt. På gården Risinge 
nr.2 där hon föddes är även jag född. Det är hennes bror Anders Jaensson som är min anfader.

Anledningen att jag skriver är att gårdens historia kan kanske vara av intresse för dig.
På den tiden det var ett kronskattehemman fanns våra förfäder där som åboer. Jag har mantalslängder från 1685 
då där fanns en Nils Jöransson som borde vara en anfader pga namnet.

År 1692 och 1697 fanns en Jöran Nilsson.
År 1710, 1713, 1723, 1725, 1728 och 1731 fanns Nils Jöransson född ca 1680 som åbo där. 

Att han är anfader vet jag säkert.Han dog 172907. 1736 finns en Jaen Månsson i mantalslängden. (vet ej om han 
var släkt) Nils Jöranssons son Jaen Nilsson f. 1720 07-11 blev ägare och någon gång på 1700-talet friköptes 
gården från kronan.

Efter Jaen Nilssons död 1789 tog sonen Anders Jaensson f.1759 09 13 över gården och efter det hans son Nils 
Andersson f.1799 06 02. Han dog 1856. Hans son Anders Nilsson f.1830 02 07 tog över gården, men sålde den 
och blev arrendator i Bengtstorp 1866. Han och hans fru hade inga barn som överlevde spädbarnsåren. Alla 
dessa var min fars förfäder.

Nu ägdes gården i 9 år av kapten Lars Peter Nilsson (vet ej om han var släkt på något vis).
År 1875 kom min mors farföräldrar från Skåne och köpte gården. 1906 övertogs den av min morfar och när min 
mor  och  far  gifte  sig  kom  den  alltså  åter  i  min  fars  släkt.  Sedan  har  min  bror  brukat  den  hela  sitt 
yrkesverksamma liv och förra året köpte min son gården av honom. Så den jorden har trampats av många 
generationer. Hälsningar Karna Olsson.

Karna Olsson <okarna@hotmail.com>

6 Jöns Danielsson. Född den 3 aug 1740. Jöns dog i Karlevi, Vickleby (H) den 10 jan 1809, han var då 68 år.14

Bonde i Carlevi gård No 11Han var en flitig kyrkogångareHan dog av Frosfeber

Den 2 aug 1791 när Jöns var 50 år gifte han sig med Sissa (Cecilia) Larsdotter i Vickleby (H).15

De hade följande barn:
i. Karin (1792-1805)

3 ii. Maria (1794-1867)
iii. Maria (1794-1794)
iv. Daniel (1799-1842)

7 Sissa (Cecilia) Larsdotter. Född den 14 aug 1763 i Vickleby (H).16 Sissa (Cecilia) dog i Vickleby (H) den 15 
jan 1815, hon var då 51 år.17

Larsdotter, Sissa Änka (ålder: 51 År) Karlevi Död 15/1 1815 i Vickleby (H) Dödsorsak: Värk Anförvanter Jöns 
Danielsson Källa: Vickleby C:4
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G Far-/morföräldrar 
--------------------------------------------------

8 Anders Olofsson. Född i 1711.18  i 1762 -1776  Bårby, Mörbylånga (H). Anders dog i S.Bårby, Mörbylånga 
(H) den 6 mar 1783, han var då 72 år.19 Begravd den 10 mar 1783 i Mörbylånga (H).20

Den 9 nov 1760 när Anders var 49 år gifte han sig med Brita Andersdotter.

De hade följande barn:
4 i. Nils (1761-1837)

ii. Per (1765-)
iii. Jon (1766-)
iv. Elin (1767-)
v. Per (1770-)

9 Brita Andersdotter. Född den 8 sep 1740 i Mörbylånga, Mörbylånga (H).21 Brita dog i S.Bårby, Mörbylånga 
(H) den 17 feb 1781, hon var då 40 år.22 Begravd den 25 feb 1781.23

10 Jaen Nilsson. Född den 11 jul 1720 i Risinge, Mörbylånga (H).24 Jaen dog i Risinge, Mörbylånga (H) den 23 
aug 1789, han var då 69 år.25

Jaen gifte sig med Elin Andersdotter.

De hade följande barn:
i. Nils (1744-)

ii. Anders (1746-1756)
iii. Per (1749-1756)
iv. Lars (1753-1756)
v. Erik (1755-)

5 vi. Brita (1757-1843)
vii. Anders (1759-)

viii. Karin (1763-)

11 Elin Andersdotter. Född i 1725. Elin dog i 1790, hon var då 65 år.

12 Daniel Eriksson. Född i 1710 i Karlevi, Vickleby (H). Daniel dog i Karlevi, Vickleby (H) den 26 maj 1786, 
han var då 76 år.26

Ting1762 17/6. Daniel Eriksson, Karlevi, såsom förmyndare för Ingrid Larsdotter är färent med Lars Person i 
deras tvist om bou efter Lars Perssons hustru ( Elin Hansdotter ).

Den 2 jan 1752 när Daniel var 42 år gifte han sig med Elisabet Göransdotter i Vickleby (H).27

De hade följande barn:
i. Lisa (Sissa) (1737-)

6 ii. Jöns (1740-1809)
iii. Elin (1743-1801)
iv. Anna (1745-1836)
v. Karin (1747-1824)
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13 Elisabet Göransdotter. Född den 5 okt 1705 i Stora Frö, Vickleby (H).28 Elisabet dog i Karlevi, Vickleby 
(H) den 26 jul 1791, hon var då 85 år.29

14 Lars Röö.

Barn:
7 i. Sissa (Cecilia) (1763-1815)

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

18 Anders Persson.

Vigsellängd Mörbylånga 1744-1770 E1:1 sid21

Anders gifte sig med Elin Jonsdotter.

De hade ett barn:
9 i. Brita (1740-1781)

19 Elin Jonsdotter.

20 Nils Göransson. Född i 1680. Nils dog i 1729, han var då 49 år.

Nils gifte sig med Brita Andersdotter.

De hade ett barn:
10 i. Jaen (1720-1789)

21 Brita Andersdotter. Född i 1685. Brita dog i 1790, hon var då 105 år.

24 Erik Persson. Född i 1680 i Karlevi, Vickleby (H).30 Erik dog i Karlevi, Vickleby (H) den 13 feb 1770, han 
var då 90 år.31

Bou 1770 19/2. Behållning 1.027.2

Erik gifte sig med Elin Danielsdotter.

De hade följande barn:
i. Per (1706-)

ii. Elisabet (1708-1765)
12 iii. Daniel (1710-1786)

iv. Brita (1714-)
v. Nils (1716-1787)

vi. Brita (1719-)

25 Elin Danielsdotter. Född i 1678.32 Elin dog i Karlevi, Vickleby (H) den 11 maj 1741, hon var då 63 år.33
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26 Göran Persson. Född ca 1674 i Stora Frö, Vickleby (H).34 Göran dog i Stora Frö, Vickleby (H) den 16 sep 
1770, han var då 96 år.35

Ting 1747 10/10. Uppbörds testamente.

Den 20 jan 1704 när Göran var 30 år gifte han sig med Karin Jönsdotter i Vickleby (H).36

De hade följande barn:
13 i. Elisabet (1705-1791)

ii. Elisabeth
iii. Anna (1709-)
iv. Brita (1715-)
v. Kierstin (1718-)

27 Karin Jönsdotter. Född ca 1682.37 Karin dog i Stora Frö, Vickleby (H) den 1 mar 1749, hon var då 67 år.38

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

48 Per Eriksson. Per dog i Karlevi, Vickleby (H).39

Ting 1673 7-9/7. Klagade Daniel Persson i Weckelby till sin granne i Karlevi att han dragit kniv mot hans bror 
Anders Pärsson. Böter 6 mrkTing 1683 6/6, * 21. Framträdde Per Jönsson i Carlevi gaf sig till känna sig var 
samman städes uptaga på byggningsfrijhet ett afbrännt ödeshemman, med begäran att grannarna om dess rätta 
sammanhang  etc.  Assar  Persson  i  Carlevij,  Anders  Olsson  och  Per  Ehrsson,  ib,  och  Pehr  Olsson  bevittna 
etc:....som Nils  Nilsson tillförne åbodt  och af  fienden anno 1677 helt  och hollet  afbrändt  blef  och är  Jöns 
Samuelsson i Eriksöre och Per Andersson, Veckleby löftesmän

Per gifte sig med .

De hade ett barn:
24 i. Erik (1680-1770)

49 ICKE NAMNGIVEN.  dog den 16 apr 1714 i Karlevi, Vickleby (H).40

52 Per Göransson. Per dog i (före 1717) i Stora Frö, Vickleby (H).41

Barn:
26 i. Göran (ca1674-1770)
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Släktgården i Koppartorp 
Platsen Koppartorp ligger i nordvästra delen av Åby socken och gränsar i söder mot 
Knöppletorp, i väster mot Körningsven och Sjöbo. I norr vid Skallmon finns en stor sten som 
skiljer 3 kyrksocknar åt, Stödstorp i nordost och Stora Alebo i Bäckebo socken.  

Jag besökte den här platsen för många år sedan, det var någon gång i mitten på 1980-talet. 
Jag minns ändå så väl att jag då på riktigt allvar förstod vad man menade med uttrycket   ”i det 
mörkaste Småland”. Jag körde mil efter mil genom skog på slingriga grusvägar och undrade 
om jag var vilse och om jag någonsin skulle komma fram till målet. Väl var framme så möttes 
jag av en liten grupp hus med tillhörande ladugårdar med omgivande åkrar och fält. Träffade 
också där på och pratade med en äldre herre. När jag sa varför jag var där så pekade han på 
ett hus och sa att där bor fortfarande ättlingar till de personer som jag hade berättat om och 
som var mina anor.  
Han visste inte så mycket själv och de som bodde i huset han pekade på var bortresta. 
Eftersom han också ganska tydligt visade att han inte var så glad åt att prata med okända så 
blev det tyvärr en ganska kort pratstund med honom. Jag gick ändå runt i byn och kände in 
atmosfären där och tog lite bilder. Minns också mycket väl hur jag tydligt kände att på den här 
platsen har säkert tiden stått stilla under en väldigt lång tid. Hur det ser ut där idag vet jag 
ingenting om och lika lite vet jag om det bor någon permanent där så långt bort ifrån 
civilisationen så som det  då upplevdes redan för omkring  30 år sedan. Men det kanske ger 
mig en anledning till att när möjligheter ges åter någon gång i framtiden köra de långa milen på 
slingriga grusvägar för att åter igen få se och uppleva Koppartorp. 
För ungefär lika många år sedan som jag besökte Koppartorp så hade jag också en del 
kontakter med en person vid namn Birger Oskarsson i Åby socken. Av honom fick jag en del 
handlingar som han hade tagit fram om Koppartorp och som kortfattat lyder: 

Namnet Koppartorp har ändrats under åren: 

1539 Skattehemman Korpetorp 

1543 Kåpretorp 

1555 Copotorp 

1601 Koppoboda 

Enligt samma handlingar tolkas namnet komma ifrån att där funnits någon som till yrket varit 
ålderlåtare, fältskär eller kopparsvarvare. Under Kalmarkriget 1611-1612 brändes Koppartorp 
ned och det var 1615 ett öde Hemman. 1630 till 1652 bodde en person vid namn Nils här och 
1652 brann Koppartorp åter upp igen i den stora skogsbranden som härjade i Småland då. 

Utdrag från Boken om Åby sid 146: 

”Den 15 augusti Anno 1652 war ett sådant tjockt mörker af rök hela dagen, at ingen kunde se 
Solen, eller uti husen något uträtta utan eldsljus och då gjorde skogseld både i Småland och på 
andra orter en märklig skada i ty många byar brunno af. Då flugo förbrända gran- och löfqvistar 
ifrån Småland och söder ut på Ölands udd, och lågo så tjockt att man kunde räfsa them ihop.” 
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Tillbaka igen till handlingarna från Birger Oskarsson så kan man där se att 1670 -1686 bodde 
Jan Larsson i Koppartorp och år 1686 delades byn upp i två delar. Koppartorp 1:6 ägdes från 
och med detta år av vår ana Anders Larsson och sedan i rakt nedstigande led i tre genera-
tioner framåt. Därefter övergick Koppartorp till en bror till vår ana och därefter fortsatt i 
nedstigande led i en sidogren till våra anor. Men det här är personer i vår släkt som har ägt och 
bott på gården i Koppartorp: 

FF FM MF FF F: Bonden Anders Larsson i Koppartorp, 
Anders Larsson avled i Koppartorp den 16 juli år 1711 av pesten (Db Åby CI:2 sid 549). Det enda jag vet 
om hans hustru är att hon hette Summe. Det finns två kända barn dels ana Lars Andersson född 1683 
och som vi snart återkommer till, samt en dotter med okänt förnamn och födelseår. Hon avled av pesten 
den 16 juli 1711 (Db Åby CI:2 sid 549) Detta innebär att både far och dotter avled av samma orsak pest 
och att de även avled på samma dag. 

FF FM MF FF Bonden Lars Andersson i Koppartorp 
Bonden Lars Andersson föddes 1683 i Koppartorp och avled där 63 år gammal den 17 november 1746, 
(Db Åby C:2 sid 635). Han var gift med Kierstin Jaensdotter född ca 1690 i Stödstorp i Förlösa socken 
(H). Hon avled av ålderdom 80 år gammal den 18 augusti 1770 i Koppartorp (Db Åby C:2 sid 635). De 
fick tillsammans 5 barn varav deras förstfödde son Jean även är vår ana. 

FF FM MF F Bonden Jaen Larsson  
Han föddes 1714 i Koppartorp och i hans första gifte så var han gift med Ingrid Persdotter, de får 
tillsammans tre barn. Ingrid avlider den 24 maj 1746 i Koppartorp. 
Jaen gifter om sig den 23 maj 1748 med Ingrid Månsdotter från Bäckebo (H). De fick tillsammans 7 barn 
och deras yngsta barn Jon Jonsson född 1764 är nästa ana. Ingrid Månsdotter avled av hetsig sjukdom 
den 28 juli 1767 (Åby Db CI:3 sid 623) i Koppartorp. Jaen Jonsson avled i Koppartorp 67 år gammal av 
Rödsot den 26 maj 1781 (Åby Db CI:3 sid 667). 

FF FM MF Bonden Jon Jonsson  
Föddes i Koppartorp den 29 juni 1764 (Åby Fdl CI:3 sid 119) Han var den fjärde i raden av våra anor som 
brukade Koppartorp. Han gifte sig den 7 april 1793 med Karin Persdotter född den 17 november 1770 i 
Skillerhult under Lufvehults rote i Bäckebo socken (H). De fick tillsammans 7 barn och deras dotter FF 
FM M Maja Lisa Jonsdotter född den 9 januari 1803 är också våran ana. Jon Jonsson föddes i 
Koppartorp men flyttade till Skillerhult i samband med giftermålet med Karin Persdotter. De fyra första 
barnen Ingrid Caisa född 1794, Maja Lisa född 1797, Lovisa född 1799 samt min ana Maja Lisa född 
1803 är samtliga födda i Skillerhult. Medan barnen Stina född 1806, Jaen Peter född 1808 och Charlotta 
född 1810 är födda i Koppartorp. Det inbär att Jon och och Karin flyttade tillbaka till Koppartorp någon 
gång mellan 1803 och 1806. Deras äldsta dotter Maja Lisa gifte sig den 31 oktober 1817 med Sven 
Nilsson från Knöppletorp och han står i Husförhörslängden (AI:6 sid 13) mellan åren 1817 och 1825 som 
ägare till 1/6 mantal Koppartorp. Jon Jonsson står där angiven som svärfader och undantagsman med 
sin hustru Karin och med döttrarna Maja Lisa och Charotta. Jon Jonsson avlider  78 år gammal i 
Koppartorp den 1 februari 1843 av Bröstsjukdom (Db EII:1 sid 55). Karin Persdotter avlider 79 år gammal 
i Koppartorp den 31 maj 1850 (Db EII:1 sid 87). Eftersom vår ana Maja Lisa gifte sig 1832 med Jonas 
Olsson Damgren och bodde i torpet Dammen så upphör också våra direkta band till gården i 
Koppartorp.  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Sommaren 2014 besökte min syster Lena och jag på nytt gården i Koppartorp.             
Huset ovan är det hus (alt. plats) som antas vara det som troligen tillhört vår släkt.  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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 tredje boken av det som är tänkt att bli 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 den 22 januari 2017


Dick Wåhlin
Spjutkastarvägen 28

564 34 Bankeryd

Mobil: 0702-216602

Epost: dickwahlin@icloud.com 
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