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Att släktforska och sammanställa en släktbok är en resa under många år. Först skall 
man lära sig att släktforska och sedan skall man forska fram alla personer och familjer 
genom århundradena.  
 
Man skall lära sig att läsa handstil som för blotta ögat ser ut som om en tvååring ritat 
ihop i full inspiration. Ja det är mycket man skall lära sig för att komma rätt i sin forsk-
ning för man vill inte ha fel anmoder eller anfader i sitt släktträd. Man behöver lära 
känna de byar, socknar och församlingar man forskar i. Att studera äldre kartor och 
åka ut på okända grusvägar för att hitta platserna som släkten har bott på är en riktig 
rysare. Ja det tar flera år innan man har kommit fram till att sammanställa sin första 
släktbok men resan är intressant och lärorik. 
 
Denna bok utgår först och främst från Johan och Jenny och bakåt i tiden i raka led. 
Det innebära att levnadsbeskrivning för anmödrar och anfäders syskon finns inte med 
utan på något undantag. Boken är skriven först och främst för att vara lättläst och inne-
håller därför inte källhänvisningar och datum och platser sida upp och sida ner. En så-
dan sammanställning skulle innebära en bok på minst 400 sidor. 
 
Jag har valt att sammanställa forskningen då jag tror att de flesta personer som med 
säkerhet kan fastställas tillhöra vår släkt i raka led är hittade. Genom att studera i and-
ra källor som  t ex. domböcker kan man eventuellt hitta någon mer ana på 1700- och 
1600-talet. Kyrkans böcker börjades föras runt 1686 i Sverige och i en del församling-
ar så saknas det böcker under olika tidsperioder. Att säkerställa att föräldrar och barn 
hör ihop när det saknas kyrkböcker under långa perioder är svårt. Inte skall man ge 
upp att komma vidare i sin forskning men det kan komma att ta år innan man hittar 
det där slutgiltiga beviset om man hittar det.
 
I denna släktforskning likt i de flesta släkter så kommer man inte vidare ibland och 
det brukar bero på att man har en anförlust. En sådan anförlust har vi t ex. när det    
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gäller Johans morfar som vi inte vet vem 
det är. Mathilda Sofia föddes utanför äk-
tenskapet och fadern står noterad som 
okänd. Hon får senare bära efternamnet 
Persdotter så vi kan förmoda att fadern 
hette Per. Ja även här krävs det vidare 
forskning men det är tveksamt om det 
går att komma vidare. I vissa fall kan 
man använda DNA-teknik men det är of-
tast behjälpligt när anförlusterna är när-
mare i tid.  

Nya fynd kommer att göras med åren. Ett 
spännande fynd i en dombok kan leda till 
spännande berättelser och säkerställa yt-
terligare spår och inte minst ge än mer 
frågetecken. Jag hoppas verkligen inte att 
släktforskningen för denna släkt kommer 
att bli liggande med denna bok utan blir 
en inspiration för både mig och dig att 
forska vidare.

De personer och levnadsbeskrivningar du 
kan läsa om i denna bok är noggrant efter-
forskat enligt en god släktforskares ruti-
ner och nitiska källkritik. När vi kommer 
till 1700- och 1600-talet så minskas för-
stås möjligheten att ha samma nivå på sä-
kerhet än när det gäller 1800- och början 
på 1900-talet. I min egen forskning så är 
detta noggrant uppmärkt per person, 
fynd och källa. Är det du något du undrar 
över så redovisar jag mer än gärna mina 
fynd, källor och tveksamheter. 

Den nya GDPR-lagen som gäller i Sverige 
innebär att man som släktforskare har 
rätt att ha information om både levande 
och döda personer i sin dator eller dyl. 
En släktforskare kan enligt lagen publice-
ra information om döda personer. För le-
vande personer så skall varje person ha 
tillfrågats om att finnas med när materia-
let publiceras. Vill man bli borttagen ut 
en släktforskares forskning så har man 
rätt att höra av sig för att bli borttagen.

När du nu läser om din släkts historia så 
sätt deras liv och handlingar i ljuset av 
den tid dom levde i. Sverige har gått ige-
nom tider av epidemier, krig och svält. Vi 
har emigrerat då fattigdomen och möjlig-
heterna i Sverige tidvis var små. Det är 
utan tvekan så att Johan och Jennys anor 
har fått kämpa. De levde strävsamma liv 
som så många gjorde i Sverige under des-
sa tider.
 
För min egen del så gör släktforskningen 
mig rikare. Jag förstår Sveriges resa bätt-
re, hur människor hade det och vilka ut-
maningar dom mötte. 

Håll till godo med din släkts historia!  

Mattias Åbom 
Onsala 
2018-10-06 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Till min älskade 
farmor Berta
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Detta underbara kort på familjen Johansson är taget 1925 vid Johan och Jennys torp i 
Skällesnäs med utsikt över Frisjön. Med på bilden är alla barnen utan Mats som ännu 
inte är född. Efter sin tuffa tid på Sjöbo Södergården ser familjen nu att ha fått det 
bättre ställt. 
 
På översta raden står: Eskil, pappa Johan, mamma Jenny, John och Erik. 
På nedersta raden står: Gunnar, Gösta, Bertil, Tyra, Berta och Hildur. 

FAMILJEN JOHANSSON

1
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JOHAN Algot JOHANSSON föddes på Sjöbo Södergården i Kinnarumma 1881-07-09. 
Han döptes 1881-07-10 i Kinnarumma.  

Han var det sjunde barnet av Hemmansägare & snickare JOHANNES ANDERSSON 
(1842-01-04) och MATHILDA SOFIA PERSDOTTER (1841-03-30). Han hade sex syst-
rar: Emigrant Hilma Olivia Anderson (1865-05-18), Ida Johannesdotter (1867-03-16), 
Emigrant Wilhelmina Charlotta Johannesdotter (1870-05-03), Alma Josefina (1872-
09-21), Emigrant Alma Josefina Johannesdotter (1876-08-27), Emigrant Anna Lovisa 
Johannesdotter (1879-05-06). 
 
När han var 9 år gammal dog hans mor MATHILDA SOFIA PERSDOTTER (1890-12-
11). När han var 41 år gammal dog hans far Hemmansägare & snickare JOHANNES 
ANDERSSON (1923-06-01).  
 
1906-10-13 gifte han sig med JENNY Hildegard PERSDOTTER (1886-03-24) i Kinna-
rumma. Han var 25 år gammal när han gifte sig med JENNY Hildegard PERSDOT-
TER, som då var 20 år gammal. Han hade elva barn med JENNY Hildegard PERSDOT-
TER: Johan Holger Johansson (1907-02-09), ESKIL Valter Johansson (1908-02-19), 
Axel RAGNAR Johansson (1909-11-05), JOHN Evald Johansson (1911-10-03), HIL-
DUR Adele Alfonsine Johansson (1914-01-20), TYRA Astrid Josefina Johansson 
(1915-12-29), Otto ALLAN Johansson (1918-09-08), BERTA Linnea Ingeborg JO-
HANSSON (1920-10-03), ALEX Gunnar Johansson (1922-08-05), GÖSTA Arnold Jo-
hansson (1924-12-04), MATS Gerhard Sundberg (1927-05-01). 

JOHAN ALGOT JOHANSSON
1881-1960

AVSNITT  1
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I Kinnarummas födelsebok 1861-1894 ser vi Johans födelsenotering. Johan är barn nummer 30 som 
föds 1881 i Kinnarumma. Johans dopvittnen var ”Joh. aug.  Johansson o Math Persdot hh fr. Käller-
näs”.



1906 när Johan var 26 år gammal arbetade han som vävare och snickare i Sjöbo Söder-
gården. Johan tar över hemmanet Sjöbo Södergården som med Johan har varit i släk-
ten under tre generationer. 1920 när Johan är 38 år gammal så flyttar familjen till tor-
pet Skällesnäs där Johan förutom att han är torpare med ett par kor och mark att skö-
ta så har han också en verkstad i ladugården där han tillverkar träpersienner. 1933 när 
Johan är 51 år gammal så flyttar familjen till Brotorpet i Krakaviken. Johan kom att 
bli är Brotorpets sista torpare. Cirka 1950 flyttar Johan till sonen John på Ekängsvä-
gen 6 i Viskafors där han bodde fram till han fick en stroke ett par år innan han dog. 
Efter sin stroke bodde Johan på Fritsla sjukhem. 
 
Johan dog 1960-03-15 på Fritsla sjukhem när han var 78 år gammal. Han begravdes 
1960-03-20 i Kinnarumma. Hans fru JENNY Hildegard PERSDOTTER dog 1940-11-
26, 19 år före honom. 
 

10

Johan som sista torparen i Brotorpet



JENNY Hildegard PERSDOTTER föddes i Grannäs, Redslared 1886-03-24. Hon döp-
tes den 1886-03-28 i Redslared.  

 
Hon var det första barnet av torparen Per JULIUS SVENSSON (1862-09-20) och 
HANNA AXELSDOTTER (1861-11-30). Hon hade två bröder (Axel Leonard Svensson 
(1888-06-12), Ernst Leonard Svensson (1898-02-26)) och tre systrar (Anna Elisabet 
Svensson (1892-04-18), Julia Cecilia Svensson (1895-09-01), GERDA Axelina Svens-
son (1904-04-18)). När hon var 25 år gammal dog hennes mor HANNA AXELSDOT-
TER (1911-07-24). 
 
1906-10-13 gifte hon sig med JOHAN Algot JOHANSSON (1881-07-09) i Kinnarum-
ma. Hon var 20 år gammal när hon gifte sig med JOHAN Algot JOHANSSON, som då 
var 25 år gammal.  Hon hade en son med sig in i äktenskapet med Johan. Fadern hette 
antagligen Per då sonen fick efternamnet Persson. Oklart är dock vem fadern är. So-
nen Erik behandlades precis som de övriga barnen i familjen. 

JENNY HILDEGARD PERSDOTTER  
1886-1940  

AVSNITT  2
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I Redslareds födelsebok 1861-1894 ser vi Jennys födelsenotis. Jennys dopvittnen var ”J. Johansson o. 
hh. An. maria Svensdr. i Hastekulla Kinnarumma S”. Dopförättare var J. Torbjörnsson.

1906 års vigselbok i Kinnarumma berättar att Johan är arbetare i Sjöbo Södergården och att Jenny är 
hemmahörande i Sjöbo Nordgården. De tre lysningarna skedde 9/9, 16/9 och den 23/9. Vigselförättare 
var J. Torell.



 
Jenny hade ett barn med Per: ERIK Valentin Persson (1904-02-22).  
Hon hade elva barn med JOHAN Algot JOHANSSON: Johan Holger Johansson 
(1907-02-09), ESKIL Valter Johansson (1908-02-19), Axel RAGNAR Johansson 
(1909-11-05), JOHN Evald Johansson (1911-10-03), HILDUR Adele Alfonsine Johans-
son (1914-01-20), TYRA Astrid Josefina Johansson (1915-12-29), Otto ALLAN Johans-
son (1918-09-08), BERTA Linnea Ingeborg JOHANSSON (1920-10-03), ALEX Gun-
nar Johansson (1922-08-05), GÖSTA Arnold Johansson (1924-12-04), MATS Gerhard 
Sundberg (1927-05-01).

 
Jenny dog 1940-11-26 av kräfta (cancer i magen) i Brotorpet när hon var 54 år gam-
mal. Hon begravdes den 1940-12-08 i Kinnarumma. Hennes man JOHAN Algot JO-
HANSSON dog 1960-03-15, 19 år efter henne.
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Johan och Jenny vid sitt hem



JENNY Hildegard PERSDOTTER - Per
 1. ERIK Valentin Persson 

  * Gethult, Kinnarumma 1904-02-22, Viskafors 1988-07-09. 
  

JENNY Hildegard PERSDOTTER  - JOHAN Algot JOHANSSON 
 2. Johan Holger Johansson  

  * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1907-02-09, ✝ Kinnarumma 1907-04-09. 

 3. ESKIL Valter Johansson  
   * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1908-02-19, ✝ Viskafors 1987-05-21. 
 

 4. Axel RAGNAR Johansson 
  * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1909-11-05, ✝ Borås 1999-05-25.

 5. JOHN Evald Johansson  
  * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1911-10-03, ✝ Viskafors 1998-06-28. 

 6. HILDUR Adele Alfonsine Johansson  
   * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1914-01-20, ✝ Borås 1993-03-31. 

 7. TYRA Astrid Josefina Johansson 
   * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1915-12-29, ✝ Borås 2000-11-13.

 8. Otto ALLAN Johansson 
  * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1918-09-0830, ✝ Od 2007-01-14.

 9. BERTA Linnea Ingeborg JOHANSSON  
   * Sjöbo Södergården, Kinnarumma 1920-10-03, ✝ Ljung 2006-09-20. 
  

 10. ALEX Gunnar Johansson 
  * Skällesnäs, Kinnarumma, 1922-08-05, ✝ Borås 1983-05-20.

SYSKONEN JOHANSSON

AVSNITT  3
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 11. GÖSTA Arnold Johansson 

   * Skällesnäs, Kinnarumma 1924-12-04, ✝ Borås 1999-04-24.

 12. MATS Gerhard Sundberg  
  * Skällesnäs, Kinnarumma 1927-05-01, ✝ Borås 1999-08-06.
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Tre generationer i  
Sjöbo Södergården
På bilden så syns det som kallas Sjöbo Sö-
dergården 1:1. För mig är det oklart om 
det är detta hus som Johan och hans far 
och farfar ägde. Huset är det sista av de 
gamla husen i Sjöbo som idag finns kvar.  
 
Sjöbo Södergården var ett hemman dvs. 
Johan (son), Johannes (far) och Anders 
Petter (farfar) med hustrur ägde gården 
och var vad man kallade hemmansägare 
Marken till gården var vad man först kal-
lade för en mantalslängd (1 MTL) och 
skulle räcka till att klara familjen.

 
1856-1896
Johans farfar Anders Petter Johansson 
(1816-1873) och farmor Anna Britta Pet-
tersdotter (1812-1896) flyttade in i Sjöbo 
Södergården redan 1856. Först var de tor-
pare för att sedan bli hemmansägare av 
Sjöbo Södergården. Här bodde Anders 
Petter och Anna Britta med sina sex barn 
innan de en efter en flyttar hemifrån. 

Fyra generationer snickare 
Anders Petter och Anna Britta verkar ha 
varit människor som i allt verkat ha gjort 
det bästa för sig och barnen. Förutom att 
de drev gården så var Anders Petter ock-
så en god snickare och drev ett snickeri 

SJÖBO SÖDERGÅRDEN 1856-1920  
AVSNITT  4
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på gården. Snickeri kunskaperna hade 
han ärvt av sin far och som Anders Petter 
kom att föra vidare till sonen Johannes 
(Johans farfar) och sonen Andreas. Jo-
hannes lärde sedan i sin tur sonen Johan 
att bli snickare och vävare. Så under fyra 
generationer var släkten snickare i Kinna-
rumma och mycket duktiga sådana. Även 
en del av Johans barn och barnbarn kom 
att ha hantverket i händerna.

 
1873-1906 
Anders Petter dör 1873 endast 57,3 år 
gammal. Logiskt hade kanske varit att 
äldsta sonen skulle ha tagit över gården 
och blivit snickare som sin far men så 
blev inte fallet utan äldsta sonen Pehr Au-
gust Flod (1836-1914) blev antagen som 
indelt knekt redan 1858. Istället fick den 
sex år yngre brodern Johannes Anders-

son (1842-1923) ta över gården 1865 till-
sammans med sin hustru Mathilda Sofia 
Persdotter (1841-1890). Även Johannes 
driver snickeri på gården Samtliga av de-
ras sju barn föds på gården. Dottern Al-
ma Josefina (1872-1872) blev endast två 
månader gammal. 
 
Johannes mor Anna Britta bor hos Johan-
nes och hans familj efter att maken har 
dött. Anna Britta dör på nyårsafton 
1896/1897 84,2 år pga. ålder.

Johannes var en snäll och godtrogen per-
son. Tyvärr leder Johannes givmildhet 
till att han går i konkurs 1906 pga. att 
han gick i borgen för en person. 
 
Fyra av barnen emigrerar  
Johannes och Mathilda Sofia tyckte nog 
som många andra svenskar att livet i Sve-
rige var strävsamt och svår att se goda 
framtider för sina barn. Tillsammans 
kommer makarna överens om att ge bar-
nen möjlighet att emigrera till Nord Ame-
rika för att ge dem en start i det förlovade 
landet så föräldrarna betalar resan för fy-
ra av barnen till andra sidan Atlanten. 
 
Hilma Oliva (1865-1941) emigrerar 
1890-08-29. Hon reser från Göteborg 
med destination Boston. Hon kom att gif-
ta sig och Gustaf William Hoglund (1869-
1850) från Stora Högshult i Gullered, Ul-
ricehamn. Tillsammans får de barnen Ma-
rietta Hoglund (1895-1918) och Walter 
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I husförhörslängden 1861-1871 så ser vi familjen 
Anders Petter som ägare över Sjöbo Södergården



William Hoglund (1899). Familjen bor i 
Manchester, Hillsborough, Hew Hamp-
shire.

Alma Josefina (1876). Precis som sin 
syster tar hon anställning på Fritsla meka-
niska väveri 1892. Alma Josefina kom-
mer dock iväg ett år tidigare än sin sys-
ter. 1902-07-11 utvandrade hon till Nord 
Amerika (har ingen mer information). 
 
Wilhelmina Charlotta (1870). Arbe-
tar ett år på Fritsla mekaniska väveri för 
att få ihop respengar innan hon 1893-05-
19 utvandrar till Nord Amerika (har ing-
en mer information).
 
Anna Lovisa (1879).  Redan som 18-år-
ing emigrerar Anna Lovisa. 1897-10-20 
går fartyget Cameo från Göteborg till 
Grimsby UK. Två dagar senare går ångfar-
tyget St. Louis till New York med slutdes-
tination Manchester, New Hampshire. 
Resan var beräknad att ta 28 dagar (har 
ingen mer information). 
 
Det sägs att en av systrarnas två söner del-
tog i första världskriget varav en skada-
des av senapsgasen i skyttegravarna.

Modern går hastigt bort
3 1/2  månad efter att första och äldsta 
dottern startade sin resa till Amerika så 
dog barnens mor Mathilda Sofia 1890-
12-11 endast 49,7 år gammal av en lungin-
flammation. Trots att Johannes livstids 

kära hustru hade lämnat honom så 
snabbt så skickade han iväg de tre andra 
barnen till Amerika till ett förhoppnings-
vis bättre liv. Deras yngsta barn Johan 
var endast 9 år gammal när hans mor 
dog.

 
Far och två sjuka barn kvar  
Efter att dottern Anna Lovisa rest till 
Manchester 1897 så har Johannes endast 
sin dotter Ida (1867-1911) kvar på gården 
och sonen Johan. Dottern Ida fick inte 
åka till Amerika då hon var som det står i 
församlingsboken ”ej normal, sinnes-
sjuk”. Johannes tog hand om Ida fram till 
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I husförhörslängden 1891-1900 så ser vi hur tre 
av döttrarna emigrerar och där Anna Britta är 
död. Kvar är Johannes med barnen Ida och Jo-
han. Familjen står noterad som fattighjon.



hennes död 1911. Familjen står noterad 
som fattighjon.  

För mig är det oklart när men någon 
gång som barn/ungdom får Johan ett ved-
last/vedhög över sig och skadar sitt ena 
ben mycket illa. Johan får till och från vis-
tas långa tider på sjukhus för att få ord-
ning på benet. Det skadade benet blev 
kortare än det andra till följd av olyckan. 
Johan hade en träbit som hjälp så att det 
blev lättare att gå. Tanken fanns att även 
Johan skulle emigrera men då det var osä-
kert på att han skulle få komma in i Ame-
rika pga. sin skada så blev Johan kvar i 
Sverige. Annars hade vi alla bott i USA 
idag. 

1906-1920  
1906 tar sonen Johan tillsammans med 
sin hustru Jenny Hildegard Persdotter 
(1886-1940) över gården och snickeri-
verksamheten efter faderns konkurs. In-
nan han tar över gården står Johan note-
rad som arbetare, vävare och bräcklig (be-
ror på det skadade benet). Jenny Hilde-
gard står noterad som fattig i församlings-

boken. Antingen beskrev det situationen 
innan de bildade familj eller så beskrivs 
hela familjen som fattig. 

Systern Ida och far Johannes bor tillsam-
mans med Johan och hans familj. Ida går 
bort 1911 44,6 år gammal på gården och 
Johannes flyttar till Kinnarummas ålder-
domshem cirka 1920 i Stenatorp. Johan-
nes blir blind de sista åren pga. starr. Jo-
hannes går bort 1923-06-01 81,4 år gam-
mal i Stenatorp. 
 
Johan och Jenny föder här barnen Johan 
Holger (1907-1907). Eskil, Ragnar, John, 
Hildur, Tyra, Allan och Berta. 
 
Det var nog inte helt enkelt för sju barn 
familjen att få ekonomin att gå runt. Jo-
han säljer Sjöbo Södergården i slutet på 
1920 och blir torpare i torp Skällesnäs. 
Värt att komma ihåg är att under åren 
som Johan äger gården är det mycket tuf-
fa år i Sverige med bland annat hunger-
strejker under första världskriget.
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I församlingsboken 1900-1919 så ser man hur Jo-
hannes, Ida och Johan är ensamma kvar på Sjöbo 
Södergården.

Församlingsboken 1900-1919. Familjen Johan Al-
got i Sjöbo Södergården. De övriga barnen finns 
längre ner på sidan i församlingsboken. 



1920 flyttar familjen Johansson in i torpet Skällesnäs. Torpet ligger vid Frisjöns kant 
och är ett mycket litet torp med en låg dörr. Här brukade Johan jorden och de hade 
två kor och ett par grisar. Av ladugården finns idag endast grunden kvar av. Förutom 
djuren i ladugården hade Johan också sitt snickeri där han bland annat tillverkade trä-
jalusier. 
 
Johan cyklade och gick den långa vägen från Skällesnäs till Borås trots sitt halta ben 
för att sälja sitt hantverk. När vintern kom så gick man över isen till Sjöbo Nääs (som 
idag är Pingstkyrkans församlingsgård) för att på så sätt få en genväg över isen. Dot-
tern Berta hade ett jack över ögat som vittnade om när hon en vinter gick igenom isen 
med sin kälke. Hon vittnade om att tack vare sina rådiga bröder klarade hon livhan-
ken. 
 
I torpet så föds barnen: Alex 1922, Gösta 1924 och Mats 1927 enligt Kinnarumma fö-
delsebok. Berta föds 1920-10-03 och står som född i Sjöbo Södergården så Berta var 
endast ett spädbarn när dom flyttade.

SKÄLLESNÄS 1920-1933  
AVSNITT  5
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1933 flyttar familjen Johansson in i Brotorpet, Krakaviken. De äldsta barnen hade re-
dan flyttat hemifrån innan flytten hit. Bland annat så flyttade Hildur och Eskil 1930 
till Roxås. Längst till höger  på översta bilden så syns Johan med sitt halta ben. Det 
som finns kvar av torpet är delar av jordkällaren förutom stenmurarna. Idag finns det 
en sommarstuga på platsen. 1940-11-26 dog Jenny i Brotorpet endast 54,7 år gammal. 

BROTORPET I KRAKAVIKEN  
1933-1950

AVSNITT  6
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Johannes Andersson
Hemmansägare & snickare JOHANNES ANDERSSON föddes i Abborrås, Sjölid under 
Karlshester i Kinnarumma 1842-01-04. Han döptes 1842-01-05 i Kinnarumma. Han 
var det tredje barnet av Hemmansägare ANDERS PETTER JOHANSSON (1816-04-
27) och ANNA BRITTA PETERSDOTTER (1812-10-22). Han hade fyra bröder (Soldat 
1135 Pehr August Flod (1836-12-08), Andreas (1844-02-04), Alfrid Gotthard (1846-
05-03), Claes Vilhelm (1853-05-27)) och två systrar (Anna Christina (1839-08-18), 
Charlotta (1849-08-09)). 
 
När han var 31 år gammal dog hans far Hemmansägare ANDERS PETTER 
JOHANSSON (1873-08-20). När han var 54 år gammal dog hans mor ANNA BRITTA 
PETERSDOTTER (1896-12-31).
 
1865-09-13 tar han över gården av sin far och blir hemmansägare av Sjöbo Södergår-
den när han var 23,7 år gammal. 1906 går han i konkurs pga. att han gick i borgen för 
en person. Sonen Johan tar då över gården. Johannes var då 64,5 år gammal. Han flyt-
tade till Stenatorp ålderdomshem i Kinnarumma 1920 då han var 78,5 år gammal. Jo-
hannes var blind de sista åren i livet pga. starr.

Han dog 1923-06-01 i Stenatorp (Kinnarumma ålderdomshem) när han var 81 år gam-
mal av ålder och åderförkalkning. Hans partner MATHILDA SOFIA PERSDOTTER 
dog 1890-12-11, 32 år före honom.
 
Mathilda Sofia Persdotter  
MATHILDA SOFIA PERSDOTTER föddes  som oäkta barn i Källenäs, Kinnarumma 
den 1841-03-30. Hon döptes den 1841-03-30 i Kinnarumma. Hon var det första bar-
net av Per (okänd far) till Mathilda Sofia Persdotter och Piga EDELA CARLSDOTTER 
(1817-02-03).  
 

HEMMANSÄGARE JOHANNES ANDERSSON 
& MATHILDA SOFIA PERSDOTTER                

I SJÖBO SÖDERGÅRDEN (GEN 2)

KAPITEL  2

21



Innan hon gifte sig så arbetade hon som piga och var inhyses i Källenäs. Hon var då 
20 år gammal. 1865 flyttar till Sjöbo Södergården och bildar familj med Johannes. 
Hon var då 24 år gammal.  
 
Hon dog 1890-12-11 i Sjöbo Södergården när hon var 49 år gammal av lunginflamma-
tion. Hon begravdes den 1890-12-26 i Kinnarumma. Hennes partner Hemmansägare 
& snickare JOHANNES ANDERSSON dog den 1923-06-01, 32 år efter henne.

Familjen
Hennes partner var Hemmansägare & snickare JOHANNES ANDERSSON (1842-01-
04). Hon hade sju barn med Hemmansägare & snickare JOHANNES ANDERSSON: 
Emigrant Hilma Olivia Anderson (1865-05-18), Ida Johannesdotter (1867-03-16), Emi-
grant Wilhelmina Charlotta Johannesdotter (1870-05-03), Alma Josefina (1872-09-
21), Emigrant Alma Josefina Johannesdotter (1876-08-27), Emigrant Anna Lovisa Jo-
hannesdotter (1879-05-06), JOHAN Algot JOHANSSON (1881-07-09). 
 
Anteckning 
Läs i tidigare kapitel om vad som händer barnen och familjen. 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Anders Petter
Hemmansägare ANDERS PETTER JOHANSSON föddes i Karlshester, Kinnarumma 
1816-04-27. Han döptes 1816-04-28 i Kinnarumma. Han var det första barnet av Åbo 
JOHANNES PEHRSSON (1784-02-05) och ANNA ANDREASDOTTER (1791-04-07). 
Han hade fem bröder: Elias Johansson (1820-06-26), Livstidsfånge Andreas Johans-
son (1823-08-12), Carl Johansson (1829-09-26), Henric Johanssson (1832-04-28), 
Henrik Johansson (1838-03-11).

 
När han var 26 år gammal dog hans mor ANNA ANDREASDOTTER (1842-05-08). 
 
Från 1835 arbetade han som torpare i Aborrås Sjölid under Karlshester (0klart vilket 
år de flyttade in). Han var då 19 år gammal. Från 1854 arbetade han som torpare i   
Hulud. Han var då 38 år gammal. Från 1856 arbetade han som torpare och köpte se-
dan Sjöbo Södergården och blev hemmansägare. Han var då 40 år gammal. 
 
Han dog 1873-08-20 i  Sjöbo Södergården när han var 57 år gammal. Han begravdes 
den 1873-08-24 i Kinnarumma. Hans partner ANNA BRITTA PETERSDOTTER dog 
den 1896-12-31, 23 år efter honom. 
 
Anna Britta 
ANNA BRITTA PETERSDOTTER föddes i soldattorp Snärjeslätt under Stommen, Kin-
narumma 1812-10-22. Hon döptes den 1812-10-23 i Kinnarumma. Hon var det fjärde 
barnet av Jägarsoldat 1134 PETTER KIND (1780-10-18) och CATHARINA PEHRS-
DOTTER (1781). Hon hade en syster (Christina Pettersdotter (1825-08-22)) och sju 
bröder: Anders Pettersson (1805-04-28), Sakarias Pettersson (1806-12-18), Johannes 
Pettersson (1810-01-24), Gustaf Pettersson (1816-01-25), Lars Peter Pettersson (1818-
12-28), Carl Johan Pettersson (1821-05-30), Elias Pettersson (1823-11-17). 
 
 

HEMMANSÄGARE ANDERS PETTER JO-
HANSSON & ANNA BRITA PETERSDOTTER                                      

I SJÖBO SÖDERGÅRDEN (GEN 3)

KAPITEL  3
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När hon var 34 år gammal dog hennes mor CATHARINA PEHRSDOTTER (1847-06-
05). När hon var 48 år gammal dog hennes far Jägarsoldat 1134 PETTER KIND (1861-
10-19). 
 
Hon dog 1896-12-31 i Sjöbo Södergården när hon var 84 år gammal av ålder. Hon be-
gravdes 1897-01-01 i Kinnarumma. Hennes partner Hemmansägare ANDERS PET-
TER JOHANSSON dog 1873-08-20, 23 år före henne.

 
Familjen  
Hennes partner var Hemmansägare ANDERS PETTER JOHANSSON  
(1816-04-27). Hon hade sju barn med Hemmansägare ANDERS PETTER JOHANS-
SON: Soldat Nr 1135 Pehr August Flod (1836-12-08), Anna Christina (1839-08-18), 
Hemmansägare & snickare JOHANNES ANDERSSON (1842-01-04), Andreas (1844-
02-04), Alfrid Gotthard (1846-05-03), Charlotta (1849-08-09), Claes Vilhelm (1853-
05-27). 
 
Anteckning 
Se tidigare kapitel om vad som hände familjen i Sjöbo Södergården. 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Edela Carlsdotter
Piga EDELA CARLSDOTTER föddes i Källenäs, Kinnarumma 1817-02-03. Hon döp-
tes 1817-02-05 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av CARL JOHANSSON 
(1794-03-12) och BRITA HANSDOTTER (1797-03-12). Hon hade sex bröder (Jo-
hannes Carlsson (1826-12-11), Andreas Carlsson (1829-02-14), Johan Bernt Carls-
son (1833-06-21), Carl August Johansson (1833-06-21), Calle Carlsson (1835-02-
09), Calle Carlsson (1837-05-15)) och tre systrar (Anna Gretha Carlsdotter (1820-
03-12), Christina Carlsdotter (1822-06-12), Lisa Johanna Carlsdotter (1824-11-
20)).

När hon var 62 år gammal dog hennes far CARL JOHANSSON (1879-06-08). När 
hon var 66 år gammal dog hennes mor BRITA HANSDOTTER (1883-08-21).
 
Familjen
Hon hade en dotter med Per (okänd far): MATHILDA SOFIA PERSDOTTER (1841-
03-30).  Hon hade en dotter med Bengt (okänd far): Albertina Christina Bengtsdot-
ter (1844-06-06). Hon hade en dotter med Gustaf Magnus Johansson Ljunggren: 
Augusta Wilhelmina Gustavsson (1858-09-05). 
 
Från 1841 arbetade hon som piga och bor hos föräldrarna med sitt yngsta barn i Käl-
lenäs. Hon var då 24 år gammal. Från 1845 arbetade hon som piga och inhyses i 
Källenäs med sina två barn. Hon var då 28 år gammal. Från 1856 arbetade hon som 
piga i Karlsborg under Sjöbo Nordgården och är inhyses. Hon har med sig sitt and-
ra barn hit. Det äldre barnet flyttar hemifrån samma år. Här föder hon sitt tredje 
barn. Hon var då 39 år gammal. 
 
 

PIGAN EDELA CARLSDOTTER  
ENSAMSTÅENDE MEN INTE ENSAM       

(GEN 3)

KAPITEL  4
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Hon dog 1892-02-25 i Sjöbo Nordgården när hon var 75 år gammal. Hon begravdes 
den 1892-03-28 i Kinnarumma.

Edela var en stark ensamstående kvinna med tre barn som arbetade strävsamt för att 
försörja familjen. Hennes föräldrar tog väl hand om henne trots att hon födde tre barn 
utanför äktenskapet varav två av barnens fäder var okända. 

På samma sätt som Edelas föräldrar tog han dom Edela och hennes tre döttrar tog Ede-
la hand om sina barn och hennes barn tog i sin tur hand om Edela när hon blev äldre. 
Edela var en ensamstående kvinna men långt ifrån ensam.

 
Mathilda Sofia Persdotter  
Johan Algot Johanssons mamma Mathilda Sofia Persdotter föddes 1841-03-30 som 
oäkta barn i Källenäs av pigan Edela Carlsdotter. Edela var 24 år gammal när Mathil-
da Sofia föddes. Edela arbetade som piga hemma hos föräldrarna i den gamla släktgår-
den. Edela var inte gift när hon fick sin första dotter och barnet står noterat som oäkta 
i födelseboken. Den enda ledtråd som jag hittat är att dottern heter Persdotter i efter-
namn. Edela lämnar ingen bouppteckning efter sig och prästen noterar inte vem fa-
dern kan tänkas att vara. Kanske heter fadern Per. 
 
Albertina Christina Bengtsdotter  
1844-06-06 föddes Edelas andra barn Albertina Christina. Även här så är fadern 
okänd. Den enda ledtråd som jag hittar är att hon heter Bengtsdotter så troligtvis he-
ter hennes far Bengt men ingen tar på sig faderskapet. Familjen flyttar 1845 till eget 
boende i Källenäs och Edela står som inhyses piga. 1856 lämnar Edela Källenäs och 
flyttar till Karlsborg under Sjöbo Nordgården för att arbeta som piga. Mathilda Sofia 
Persdotter blir kvar i Källenäs som piga.  
 
Augusta Wilhelmina Gustavsson  
1858 får Edela ytterligare ett barn utanför äktenskap. 1858-09-05 föds Augusta Wilhel-
mina Gustavsson. Här kommer fadern fram efter några år och Gustaf Magnus  
Johansson Ljunggren från Sexdrega tar på sig faderskapet. Tyvärr så dör deras dotter 
1878-11-28 endast 20 år gammal i Sjöbo Nordgården som urfattig och fattighjon.
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Edela kämpar på som piga i Sjöbo Nordgården. 1872 står hon noterad som urfattig 55 
år gammal och 1891 när hon är 74 år gammal står hon noterad som fattighjon. Ja som 
äldre pensionär och ensamstående behövde man ju förstås hjälp av socknen och kyr-
kan för att klara sig på 1800-talet. 
 
Ensamstående kvinna men inte ensam 
1892-02-25 dör Edela på den gård som hon så troget tjänat 75 år gammal. Men ensam 
är hon inte. Hennes mellanbarn Albertina Christina bor kvar hos henne fram till mo-
derns död.

Pigan Edela Carlsdotter med sina tre döttrar i Karlsborg under Sjöbo Nordgården i Kinnarum-
mas husförhörslängd 1861-1871.
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Johannes Pehrsson  
Åbo JOHANNES PEHRSSON föddes i Karlshester, Kinnarumma 1784-02-05. Han 
döptes 1784-02-06 i Kinnarumma. Han var det tredje barnet av PEHR MÅNSSON 
(1745-03-29) och ANNA BENGTSDOTTER (1751-09-09). Han hade två bröder (Mag-
nus Pehrsson (1772-11-22), Elias Pehrsson (1787-04-04)) och två systrar (Britta Pehrs-
dotter (1780-04-19), Stina Pehrsdotter (1790-10-22)). 

När han var 43 år gammal dog hans far PEHR MÅNSSON (1827-02-27). När han var 
44 år gammal dog hans mor ANNA BENGTSDOTTER (1828-08-03). 
 
Från 1815 arbetade han som hemmansägare i Karlshester 1/16 mtl. Johannes tar över 
gården av sin far (oklart vilket år). Han var då 31 år gammal. Johannes föräldrar bor 
kvar hos Johannes. När Johannes hustru dör så bor Johannes med sonen Elias som 
har tagit över gården. Även sonen Henric bor i hemmanet till han gifter sig 1869. 
Från 1861 står han som inhyses och fattighjon. Han var då 77 år gammal. Han blir 
blind som sin far i 70 års ålder.

ÅBO JOHANNES PEHRSSON &                                     
ANNA ANDREASDOTTER                                               
I KARLSHESTER (GEN 4)

KAPITEL  5
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Han dog 1876-02-18 i Karlshester när han var 92 år gammal. Han begravdes 1876-03-
05 i Kinnarumma. Hans partner ANNA ANDREASDOTTER dog den 1842-05-08, 34 
år före honom.  
 
Anna Andreasdotter  
ANNA ANDREASDOTTER föddes i W: (Västergård) Flenstorp, Kinnarumma 1791-04-
07. Hon döptes 1791-04-08 i Kinnarumma. Hon var det andra barnet av Åbo ANDRE-
AS PEHRSSON (1765-03-20) och STINA PETERSDOTTER (1763-04-17). Hon hade 
två bröder (Nils Petter Andreasson (1801-04-09), Anders Andreasson (1803-09-22)) 
och sex systrar (Anna Stina Andreasdotter (1789-03-17), Petronella Andreasdotter 
(1793-03-23), Edela Andreasdotter (1795-10-09), Margarethia Andreasdotter (1795-
10-09), Britta Maria Andreasdotter (1798-01-22), Gustava Beatha Andreasdotter 
(1806-12-01)). 

 
När hon var 46 år gammal dog hennes far Åbo ANDREAS PEHRSSON (1837-08-14). 
När hon var 46 år gammal dog hennes mor STINA PETERSDOTTER (1837-12-22). 

 
Hon dog 1842-05-08 i Karlshester när hon var 51 år gammal av vattensot. Hon begrav-
des 1842-05-16 i Kinnarumma. Hennes partner Åbo JOHANNES PEHRSSON dog den 
1876-02-18, 34 år efter henne. 
 
Familjen  
Hennes partner var Åbo JOHANNES PEHRSSON (1784-02-05). Hon hade sex barn 
med Åbo JOHANNES PEHRSSON: Hemmansägare ANDERS PETTER JOHANSSON 
(1816-04-27), Elias Johansson (1820-06-26), Livstidsfånge Andreas Johansson (1823-
08-12), Carl Johansson (1829-09-26), Henric Johanssson (1832-04-28), Henrik Jo-
hansson (1838-03-11). Sonen Henric som föds 1829 dör som barn (oklart när). 
 
Om sonen Andreas 
Sonen Andreas Johansson blir 1847-07-10 dömd för "2 resan stöld o 1 a resan inbrott 
den 10 juli 1847 dömd till 40 par spö o upp(enbar) Kkplkt (kyrkoplikt)”. 1862-04-28 
döms Andreas för "3 dje resan På Långholmen. Stöld dömd till 67 13/5 i Borås 62 
28/4". Han döms 1875-10-26  till livstidsstraffarbete för dråp och skadegörelse i Gö-
ta Hovrätt. "Straffarbetet började 29/10 75, Cell 1 år". ”Benådad d. 29 jan. 1897 enl. 
skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f.  Frigifven d. 9/2 1897 enl. uppvisad för-
passning och skrifv. fr slottspastorn." Nådeansökan avslagen sju gånger.  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"Frigiven på grund af Kong majest nådiga utfall 29/1 97". Läs mer om Andreas och 
hans familj längre fram i boken.  
 
Johannes och sönerna 
Johannes lärde upp sönerna ANDREAS PETTER och Andreas att bli mycket duktiga 
snickare. Denna kunskap gick sedan vidare till ANDERS PETTERS barn och barn-
barn. Läs mer i kapitlet om livet i Sjöbo Södergården

 

 
Det är uppenbart att Johannes inte hade det så lätt när hans livstids kära hustru läm-
nade honom så tidigt. Yngsta sonen Henric är endast 4 år gammal när hans mor går 
bort i vattensot. Johannes hade tre barn hemma när Anna gick bort. Kanske var mo-
derns bortgång en av orsakerna till varför det gick så illa för sonen Andreas. Varför det 
gick så illa för Andreas får vi inte till fullt veta. Man kan bara tänka sig hur det var för 
Johannes att gå runt i byn och alla som viskade bakom hans rygg om allt det sonen 
ställt till med. Johannes blir blind i 70 årsåldern precis som sin far. Sonen Eric och 
hans familj tar hand om Johannes fram till hans död.

30

Familjen Johannes Pehrsson i Karlshetser 1835-1841



JÄGARSOLDAT PETTER KIND &               
CATHARINA PEHRSDOTTER I                    

SNÄRJESLÄTT SOLDATTORP (GEN 4) 

Jägarsoldat 1134 Petter Kind 
Överstelöjtnantens kompani  

Älvsborgs regemente 
 

Deltar i fyra krig

Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1807  
Kriget mot Danmark-Norge 1808-1809 

Karl Johan krig mot Napoleon 1813-1814 
Kampanjen mot Norge 1814

KAPITEL  6
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Petter Kind  
Jägarsoldat 1134 PETTER KIND föddes i Od 1780-10-18. Han döptes 1780-10-19 i Od. 
Han var det första barnet av ANDERS OLSSON och ANNA GUSTAFSDOTTER.  
 
Innan han gifte 1805 arbetade han som dräng i Hassmundshult enligt vigselboken i 
Kinnarumma. Han var då 24 år gammal.  
 
1806-06-14 blir approberad (godkänd) vid mönstringen i Borås. Han blir soldat 1134 
för Överstelöjtnantens kompani (Vedens kompani) för Kinnarumma Stom i soldattor-
pet Snärjeslätt. Han var då 25 år gammal. Han var 5 fot 8 1/2  tum lång (174 cm). 
 
 

1807 deltar han i Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon i nuvarande Tyskland. Han var 
då 26 år gammal.  
 
1808-1809 deltar han i kriget mot Danmark-Norge. Han deltar vid mönstringen i Häst-
skede Bohuslän 1808-07-20. Han blir kommenderad till Göteborg 1809 "Com å 
Gborg”. Han var då 27 år gammal.  
 
1813-1814 deltar han i Karl Johan krig mot Napoleon. Han deltar vid mönstringen i 
Göteborg 1813-03-01. Det står att han gör tjänst vid jägerne. Han ingår då i 2a Jägardi-
visionen vid Älvsborgs regemente. Han var då 32 år gammal.  
 
1814 deltar i kampanjen mot Norge som jägarsoldat i Sveriges sista krig. Han var då 
33 år gammal.  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1836-07-13 får han avsked med goda vitsord och blir gratialist med pension från Vad-
stenas krigsmannakassa. ”Tjent Wäl, bevistat 4 fälttåg, anmäls nu vid avskeds fåndet 
till underhåll". Petter var soldat i 30 1/2 år. Han var då 55 år gammal. 

 
Efter ca tre månader efter att han blev gratialist blir han som alla fd. soldater tvungen 
att lämna sitt soldattorp för nästa knekt.  Han flyttade då till Hultsbacken backstuga 
under Kinnarumma Stom. Han var då 55 år gammal. 

   

   
   
Han dog 1861-10-19 i Hultsbacken backstuga under Kinnarumma Stom när han var 81 
år gammal av åldersbräcklighet. Han begravdes 1861-11-03 i Kinnarumma. Hans fru 
CATHARINA PEHRSDOTTER dog den 1847-06-05, 14 år före honom.  
 
Catharina Pehrsdotter 
CATHARINA PEHRSDOTTER föddes år 1781.  
 
Innan hon gifte sig 1805 arbetade hon som piga i Björkered enligt vigselboken och so-
nen Anders föds i detta torp i Kinnarumma. Hon var då 24 år gammal.

 
Hon dog 1847-06-05 i Hultsbacken backstuga under Kinnarumma Stom när hon var 
65 år gammal av magsjukdom. Hon begravdes 1847-06-20 i Kinnarumma. Hennes 
man Jägarsoldat 1134 PETTER KIND dog 1861-10-19, 14 år efter henne. 
 
Catharinas får problem med ögonen vid cirka 45 års ålder.  I kyrkböckerna står det no-
terat ”ser litet”. 
 
 
 

33

Petter Kinds militära vitsord



Familjen  
1805-04-05 gifte hon sig med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND (1780-10-18) i Kinna-
rumma. Hon var 23 år gammal när hon gifte sig med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND, 
som då var 24 år gammal. Hon hade nio barn med Jägarsoldat 1134 PETTER KIND: 
Anders Pettersson (1805-04-28), Sakarias Pettersson (1806-12-18), Johannes Petters-
son (1810-01-24), ANNA BRITTA PETERSDOTTER (1812-10-22), Gustaf Pettersson 
(1816-01-25), Lars Peter Pettersson (1818-12-28), Carl Johan Pettersson (1821-05-30), 
Elias Pettersson (1823-11-17), Christina Pettersdotter (1825-08-22). 

 
Tre av barnen dör i soldattorpet  
Sonen Elias dog 1824-09-22 när han var åtta månader gammal i Öresjukdom? (Svår-
läst). Dottern Christina dog i andtäppa 1824-04-13 när hon var 2,5 är gammal. Sonen 
Gustaf dog på juldagen 1830 14,9 år gammal av blodstörtning. 
 
Sonen Lars Peter och Petter 
Sonen Lars Peter anges som bräcklig, svagsint och fattighjon. Petter och Lars Peter 
bor tillsammans i Hultsbacken, backstuga under Kinnarumma Stom. Lars Peter bor 
kvar efter faderns död 1861. Lars Peter dör 30 december 1890 två dagar efter sin 72- 
årsdag.

 
Oklarheter  
Det är oklart vilka som är Petters föräldrar. Det tydligaste spår på  vart Petter är född 
är från Od enligt flera forskare. Det är oklart vilka Catharinas föräldrarna är. Flera 
Catharina är födda 1781 i Kinnarumma. Ingen ytterligare källa har hittats som kan 
styrka vilka föräldrar hon har. 
 
Om soldattorpet  
Soldattorp Snärjeslätt kommer senare i folkmun att kallas för Strida-torpet då alla fy-
ra soldater i torpet efter Kind hette Strid. Soldattorpet brann ner 1952. Det finns fem 
gamla torp i Snärjeslätt. Den ekonomiskkartan för 1895 visar vart torpet låg.
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Soldat 1134 Petter Kind från Kinnarumma tjänade Älvsborgs regemente och fädernes-
landet under fyra Krig 1807-1814 som jägarsoldat vid Överstelöjtnantens kompani. 
För att få en bra bild av Petter Kind och hans regementskamraters liv under krigen 
1807-1814 så behövs manskapets liv beskrivas, deras utrustning och hur det såg ut på 
regementet vid denna tid. Till hjälp för detta använder jag Otto Mannerfelts anteck-
ningar om regementet: Kongl. Elfsborgs Regemente 1680-1815. Otto Mannerfelt var 
löjtnant vid regementet vid bokens skrivande 1887. Övriga källor är regementsrullarna 
och boken En bok om I 15.

 
 

ÄLVSBORGARNAS KRIG 
MOT NAPOLEON 1807-1808

 Ehnenhorst 1807  
strid under tillbakaryckning

 Frankenfronten vid Stralsund 1807 
utfall mot mindre befästning

Kettenhagen vid Stralsund 1807  
utfall mot fransk redutt

~ Älvsborgarnas strider

KAPITEL  7
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Älvsborgs regemente och manskapet  
Ur 1807 års mönstergilla kan man läsa efter Sveriges krig i Tyskland 1805-1807: ”Elfs-
borgarnes medellängd var omkring 5 fot och 9 verktum; den längste karlen var 6 fot 
och 4 verktum, den kortaste 5 fot och 1/2 verktum. Medelåldern var 33,7 år, me-
deltjenstetiden 10,8 år. Den yngste till åldern var 20 år, den äldste 55 år; den yngste 
i tjenst hade stått under fanorna i 1 år, den äldste i 34 år; 515 voro gifte,  
endast 73 ogifte. Efter sin hemort kunde desse »Elfsborgare» delas i Vest- götar, 
Vermländingar, Småländingar, Upländingar, Dalboar, Hal- ländingar och – utlän-
dingar, ty bland desse fanns äfven en ryss, N:r 105 Dubras, som tjenat i 19 år för sin 
rote”. 
 
1811 hade av regementets soldater:

429 bevistat fälttåget i Pommern
905 bevistat fälltåget i Norge
208 kunde skriva läslig stil
264 läser tryckt och skrifvet
1117 läser i bok
8 kunna ej läsa innantill i bok 

 
Överstelöjtnantens kompani 
Efter krigets slut 1814 bestod överstelöjtnantens kompani av 101 man. ”Medelåldern 
var 40,26 år och medeltjenstetiden endast 10,5 år. Alla voro vestgötar utom en, som 
var vermländing. 66 voro gifta och 35 ogifta”. 
 
Officerare och underofficerare 
Befälets beväpning bestod av värja. Till värjan bar officers och underofficers gevär 
(handgevär). Som fälttecken bar officerarna 1809 en vit armbindel på vänster arm för 
att minnas Gustav III revolution 1772. Under åren 1805-1807 var officerarnas ålder 
hög. Öfverstelöjtnant Bökman var 52 år och kompanicheferna i allmänhet över 50 år.  
 
Under åren 1808-1809 och 1813-1814 års krig lyckades man föryngra officerskåren. 
Den 27 maj 1806 gavs en kunglig skrivelse ut om att tillsätta en ny underofficersgrad, 
fanjunkare. Två fanjunkare per bataljonen skulle utses.
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Soldaternas beväpning 
1807 fick soldaterna nya gevär bland annat 1799 års modell. Alla gevär var utrustade 
med bajonetter. Huggare (förkortad värja) hade man aldrig fått till regementets solda-
ter. Under Finska kriget bar regementets korpraler huggare. 1813 fick man dricksflas-
kor av koppar med rem. Enligt 1806 års generalorder skulle varje infanterist bära 30 
skott. Ytterligare 30 skott per man skulle förvaras på bataljonen och 30 skott till förva-
rades i brigadstrossen per man. Alltså endast 90 skott per man. 1808 ändrades orden 
så att bataljonen skulle ha 200 skott per man. Av dessa skulle soldaten bära 30 och res-
ten finnas i trossen.

 
Jägarsoldater införs 
Jägarsoldater fanns till viss del i kriget i Finland 1788 och det gav goda erfarenheter. 
1804-1807 så införs ”Jägarne” i svenska armén. 1804 så hade Älvsborgs regemente en 
jägarpluton och den 29 oktober 1806 så utsågs 93 man till att bli jägare. Kravet för att 
antas var att man var; ”minsta, yngsta och begripligaste manskapet”. Alla jägarsolda-
ter vid regementet utmärktes för de övriga genom mindre förändringar på uniformen.
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Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-1810  
Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon varade mellan 1805-1810. Gustav IV Adolf anlän-
der till Stralsund 2 november 1805 och tar befälet över armén i Pommern som består 
av 12.125 man. I praktiken var kriget slut 1807. Sverige gick i krig mot Frankrike med 
Sveriges allierade: England, Preussen, Ryssland, Österrike. Sveriges mål med kriget 
var att bidra i besegrandet av Napoleon.

 
Svenska trupper når som längst till Hamm i Tyskland. Den 27 september lämnar de 
sista svenskarna tysk jord. Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon slutade i katastrof och 
de svenska trupperna kunde med nöd och näppe ta sig hem från kontinenten 1807. 
Fredsvillkoren blir hårda för Sverige. Ingen mark är tvungen att lämnas över men den 
viktiga handeln med England blir lidande.

 
Mitt i dessa händelser hamnar Petter Kind…  
 
Elfsborgs jägare under full strid i januari 1807  
I januari när Kind börjar sin militära gärning så har hans jägarkamrater kommit i full 
strid i Pommern. Napoleons trupper ryckte in i Pommern den 28 januari 1807 för att 
skydda franska arméns vänstra flank under ledning av Mortier. De framrykte över 
Meyer-Krebs nära Demin. I Demim så förde majoren vid Mörnerska husarerna Died-
rik Adolf v. Essen befälet över kavalleri och infanteritrupper. Bland infanteriet fanns 
Elfsborgs jägare under ledning av löjtnant de Fresé.

 
När Napoleons trupper rykte fram kunde den svenska truppen inte annan än att dra 
sig tillbaka. Den svenska truppen under överstelöjtnant Stockenström gjorde obetyd-
ligt motstånd vid Meyer-Krebs som intogs kl. 07:00. Stockenströms styrkor drog tillba-
ka sina förposter till Grimmen och natten där på ända till Elmenhorst och Brandsha-
gen.  
 
Fältmarskalk v. Essen befallde följande dag generallöjtnant Armfelt att utgå med en 
styrka för att rädda de tillbaka ryckande enheterna.  

ELFSBORGS JÄGARE OMNÄMNS     
FÖR KONUNGEN

AVSNITT  1
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Major v. Essen hade tidigt på morgonen blivit anfallen vid Elmenhorst och besatt 
skogsbrynet på ömse sidor om vägen med jägare och samlade bakom jägarna sina ryt-
tare på 1 1/2 sqvadron. Han genomförde ett eldöverfall mot fienden. Fienden återkom 
kl 10:00 och det blev en mycket häftigt beskjutning av jägarna. Major v. Essen drog sig 
tillbaka och fick förstärkning av kavalleri. Vid bron i Zarrendorf intog jägarna på nytt 
stridsställning för att ge skydd åt huvudstyrkan som flydde norrut till Wendorf. Då 
mörkret började bryta in fruktade major v. Essen att bli överflyglad drog han sig vida-
re till den Armfeltska ställningen vid Vögdehagen. Här samlades nu efter hand större 
delen av de till Stralsund återvändande trupperna i skydd från artilleri och jägare un-
der löjtnant de Fresé. De kom fram till Stralsund först kl.19:30. 
 
Tack vare major v. Essen och löjtnant de Fresé kunde tillbakadragandet till Stralsund 
utan större förluster. På dagordern nämndes synnerligt lovord om majoren v. Essen 
och löjtnant de Fresé för tapperhet under dessa strider. Regementet förlorade denna 
dag i döda, 8 man, alla var jägare.

 
Överste v. Vegesack skriver i Brigadordern den 30 Januari 1807:  
”1:o Kommenderande generalen baron Armfelt har anmodat mig för löjtnant de 
Fresé och samtlige Elfsborgs jägare, kompaniets officerare, underofficerare och man-
skap, förklara bemälte generals högsta tillfredsställelse och välbehag öfver den intel-
ligens och utmärkta bravur, hvarmed detta jägare kompani i gårdags aktion med fi-
enden sig förhållit, och anser generalen det sig som en ära att detta deras välförhål-
lande i sin underdåniga rapport till konungen ommäla, och vill generalen till samtli-
ga sine mili- täre vänner och bekanta genom bref underrätta dem om den ära Elfs-
borgs jägare kompani under hans befäl i går förvärvade sig”. 
 
Belägringen av Stralsund  
Nu hade alltså regementet dragit sig tillbaka till Stralsund. Stralsund blev belägrat av 
fienden från 30 januari till den 24 augusti 1807.
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Februari 1807  
Redan den 30 oktober 1806 hade Stralsund förklarats i belägringstillstånd. Tre briga-
der hade till uppgift att försvara var sin flank. Vakten av staden bestod av 350 man in-
fanteri, 1 kompani jägare samt 8 ridande ordonnanser. Dessutom fanns en beredskap 
av 350 man för varje flank. Fästningen var så belägrat att en stormning var mycket 
svår att genomföras utan att belägra staden först.

 
7 Februari 1807 blir ena flanken anfallen. Regementets jägare deltog utan att lida nå-
gon förlust. 
 
Älvsborgs jägare anfaller med fälld bajonett  
Den 12 februari blir det allvarligare för Elfsborgs jägare då överste v. Vegesack gav or-
der att brigadens jägare skulle anfalla och driva iväg fienden. Planen var att Skara-
borgs regementes jägare skulle framrycka mot fiendens stridsställning med understöd 
av en avdelning Elfsborgare under fanjunkare G. Ericsson. Dessa skulle rikta sitt an-
fall mot fiendens högra flank. Men fransmännen gjorde tappert motstånd. Löjtnant de 
Fresé och fänrik v. Braun fick nu order att med resterande Elfsborgs jägare fördriva fi-
enden. Detta utförde de med fälld bajonett på svenskt vis och med mycket stort mod. 
 
Svenskarnes förlust den 12 februari var 2 man döda samt 1 officer och 37 man sårade. 
Bland dem som med lovord omnämndes var fänriken von Braun och fanjunkaren 
Ericsson, vilka båda sårades.  
 
Rapport till kungen om Elfsborgarnas insats 
Om dem säges i rapporten till konungen: att de hade ”visat all möjelig bravour, den 
förre redan distinguerad sedan affären den 21 och 29 Januari, den senare ehuru bles-
serad, tyckte det vara nog lindrigt, för att ej behöfva lämna Piqvetten”.

 
 

BELÄGRINGEN AV STRALSUND

AVSNITT  2
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Kommentarer av författaren: Det var tydligt att trots fiendens framgångar i Pommern 
hade regementets jägarsoldater under löjtnant de Fresé och major v. Essen genomfört 
en heroisk insats att försvara regementets och övriga förbands tillbakadragande. När 
de väl kom fram till Stralsund så genomförde Elfsborgs jägare anfall mot fienden och 
fänriken von Braun och fanjunkaren Ericsson fortsatte anfallet trots att de var sårade.

 
Älvsborgs regementes strider under kriget 1805-1810  
(Inga strider sker efter 1807)

1 Ehnenhorst 1807 (strid under tillbakaryckning)
2 Frankenfronten vid Stralsund 1807 (utfall mot mindre befästning)
3 Kettenhagen vid Stralsund 1807 (utfall mot fransk redutt)
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Älvsborgs regementes fana som tilldelades 1770. Denna  fana bars av rege-
mentet under Petter Kind tid som soldat vid regementet och var troligtvis 
med under de fyra krigen. Efter freden 1814 så hängdes regementsfanan 
upp igen i Örby kyrka.



Anfall mot redutten vid Kettenhagen 
Den 14 mars 1807 var det dags igen efter en månad utan strid med fienden att genom-
föra anfall mot fiendens anlagda redutt vid Kettenhagen. Överste v. Cardell fick order 
av fältmarskalken v. Essen att den 14 Mars kl. 15:00 att framrycka mot Jungfernhoff 
och Kettenhagen. 1300 svenska soldater skulle hamna i tuffa strider. Elfsborgs batal-
jon lider de största förlusterna. Två kompanier var tvungna att slås samman till ett 
pga. alla döda, skadade och krigsfångar.

 
Överste v. Cardell gick till anfall med:

Elfsborgs bataljon,
Södermanlands jägare,
de tyska regementenas beredskap och dess jägare samt  

  Greifswalds landtvärnsbataljon.
3 sqvadroner Mörnerska husarer,
3 kanoner af ridande artilleriet och några pionjärieravdelningar. 

Totalt 1300 man. 
 
Att artilleribefälhavaren överste v. Cardell fick befälet över dessa trupper berodde på 
att brigadcheferna Tawast och v. Vegesack var sjuka. 
 
14:00 14 mars 1807  
Kl. 14:00 samlades bataljonen vid överstelöjtnant Bökmans kvarter. Soldaterna var 
lätt utrustade. Ränsel och flaskor hade man inte med sig för att snabbt kunna fram-
rycka. Varje soldat hade 30 skott.  
 
Bataljonen ryckte fram i följande ordning:  
”Elfsborgsbataljonen, jägarekårerna, 2 sqvadroner, 2 kanoner och pioniererna gin-
go på vägen mot Jungfernhoff, me- dan de återstående trupperna under öfverstelöjt-
nant Cederströms befäl detascherades åt vester mot Vogelsang för att skydda vänst-
ra flanken”.  

ELFSBORGARNA LIDER                     
STORA FÖRLUSTER

AVSNITT  3
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Soldaterna kunde framrycka till Gross-Kettenhagen utan att möta motstånd. När de 
kom fram till redutten så ser man att den var starkt besatt efter att v. Cardell rekogno-
scerat området. Den enda ingången man kunde upptäcka var en stor embrasure för-
sedd med pallisader. Elfsborgs bataljon fick order ta sig till höjden öster om redutten 
och därefter storma den. Samtidigt fick Södermanlands jägare order att anfalla redut-
ten bakifrån för att hindra fienden att fly från redutten. Kanoner skickades med de an-
fallande styrkorna för att före anfallet beskjuta redutten. På trummornas signal skulle 
truppen anfalla redutten. 
 
Elfsborgarnas framryckning 
”Elfsborgarne framryckte lugnt och säkert i den angifna riktningen. Först när de 
hunno grafvens ytterkant, reste sig de försvarande öfver vallkrönet och afgåfvo på 
detta nära håll en mördande salva långs hela bröstvärnet.” 
 
Elfsborgs bataljonens led glesnade oerhört pga alla sårade och döda. De kastade sig 
ner i skyttegraven. De kunde återhämta sig något för att sedan försöka ta sig upp på 
den över 12 fot (3,7 m) höga kanten som var mycket hal pga. allt regn. Under tiden ha-
de de försvarande rusat upp på bröstvärnet och skjuter salva på salva ner i skyttegra-
ven. 
 
Striden beskrivs: ”intet af deras skott felade sitt offer i de tätt packade hopparen ned-
anför. Öfverstelöjtnanten vid Elfsborgs regemente Bökman dödades, kapten Unge li-
kaledes, kapten von Schwartzenhoff sårades”. 
 
Ja det tordes varit en fruktansvärd upplevelse att försöka ta sig upp för reduttens väg-
gar som var 3,7 meter höga och hala som is under beskjutning. Anfallet mot redutten 
misslyckades och man fick hjälp av kavalleri och kanoner att dra sig tillbaka under be-
skjutning av fienden. 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Stupade och sårade officerare vid Elfsborgs bataljonen

Överstelöjtnant Bökman – dödad
Kapten Unge – dödad
Kapten von Schwartzenhoff – svårt sårad
Löjtnant Gyllensvärd – lätt sårad
Löjtnant Cederschöld – lätt sårad Adjutanten Grönbom – lätt sårad  

 
Stupade och sårade underofficerare och manskap under striden

57 döda
118 man sårade eller fångar 

 
Stupade och sårade underofficerare och manskap i Elfsborgs bataljonen

52 man (korpraler och soldater) – döda
1 underofficer och 44 soldater (troligtvis var de flesta sårade) blev – krigsfångar
2 underofficerare, fältväbeI Fr. Lénberg och sergeant H. Åhlberg och 31 man var    

 sårade men kunde följa med bataljonen vid återtåget.  
 I:sta kompaniet (Lif och Södra Kinds kompanier) led de största förlusterna under 
 striden 
 
Förändringar bland cheferna och av bataljonen  
Bataljonen återfördes till Stralsund av stabskapten för 1a bataljonen E. Edenhjelm 
som fick bataljonsbefälet.  
 
Flera förändringar behövde genomföras: Kaptenen Lindblad blev chef för över andra 
majorens kompani. Löjtnant Gyllensvärd blev chef för Lif-kompaniet och fänrik Ehren-
crona över Överstelöjtnantens kompani (Petter Kinds kompani). 
 
Huvuddelen av förlusterna för underofficerare och manskap var Elfsborgs bataljo-
nens. Bataljonen blev rejält decimerad och två kompanier var tvungna att slås sam-
man. I rapporten om striden gavs lovård åt Elfsborgarna. Samtliga överlevande office-
rare berömdes för visat mannamod. Bland officerarna i fästningen så väckte denna 
misslyckade stormning mycket missnöje och man var påtagligt upprörd över taktiken 
som överstelöjtnanten använt och att man inte använt den underrättelse som kunde 
lett till att redutten kunde tas. 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Skomakere blif vid din läst  
Värt att nämna är att kungen starkt ogillade att v. Cardell som artilleribefälhavare fick 
uppdraget att leda striden. ”Skomakare, blif vid din läst” skrev kungen till Armfelt 
den 20/3. 
 
Elfsborgare som utmärkte sig i striden 
60 av Elfsborgs bataljonens underofficerare och manskap utmärkte sig i synnerhet 
mot fienden denna dag.

 
Exempel på några av dessa 60 tappra Elfsborgare och vad de gjorde och vad som hän-
de dom:

 
Fältväbel Jöran Lénberg – Visat mod, köld och rådighet  
Fätväbel Norén – Visat mod, köld och rådighet  
Fältvävel Fried Lénberg – Kross sår i huvudet, utmärkte sig genom tapperhet. 
Furir v. Segebaden – Kulan gick genom hatten, utmärkte sig genom tapperhet 
8 v. Korp. Skoglund – Hållt jämn eld mot fienden 
35 Blommendahl – Skjuten genom båda sidorna 
937 Stolt – Skadad fyra gånger  
403 Svärm – Förlorade högra armen 
526 v. Korp. Häger – Kross skador, fyra skott genom hatten
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Kriget når sitt slut  
De svenska trupperna runt om i Tyskland och Pommern hade fullt upp med Napole-
ons styrkor. Elfsborgs bataljonen och jägarna fick många tillfällen att visa sin duglig-
het och sitt mod. När Napoleon kom med ytterligare 40 000 man så lämnade Sverige 
Stralsund och Pommern.

Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon varade från 1805 till 1810. Den 6 Januari 1810 
slöts freden med Frankrike i Paris. Sverige återfick Pommern men måste ansluta sig 
till kontinentalsystemet. Efter oktober 1807 skedde inga stridigheter i detta krig. 

Elfsborgarna kommer hem den 14 oktober 1807  
Den 14 oktober 1807 kom Elfsborgs bataljonen hem till Svenljunga och Petter Kind 
och hans kamrater fick återse sina fruar och barn hemma vid soldattorpen. En del av 
dem kom aldrig hem, några haltandes och några kom efter några års fångenskap.  
 
Elfsborgs bataljonens förluster i Pommern 1807:  
 
Officerare  
 2 döda i strid  
 1 dog av sjukdom 
 2 krigsfångar 
 
Underofficerare

1 dog av sjukdom
2 krigsfångar 

 
Soldater

60 döda i strid
34 döda genom sjukdom
Ca 80 soldater blev krigsfångar

ELFSBORGARNA KOMMER HEM

AVSNITT  4
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Petter Kind hemma i Kinnarumma 
När Petter Kind kom hem till Snärjeslätt i Kinnarumma så möttes han av sin fru Catha-
rina Pehrsdotter som då var 26 år gammal. Han äldsta son Anders var 2,5 år gammal 
och den då yngsta sonen Peter var precis nyfödd när Petter åkte till kriget och var nu 
10 månader gammal. Det blev nog fest hemma i Snärjeslätt. Fyra dagar innan Petter 
och bataljonen kom till Svenljunga fyllde Petter 27 år.

 
Petter och Catharinas liv hade definitivt sina utmaningar i Snärjeslätt. De kom att få 9 
barn varav tre barn dog unga i soldattorpet Petter skulle tjäna som jägarsoldat under 
ytterligare tre krig. Redan efter några månader efter hemkomsten till Snärjeslätt efter 
insatsen i Pommern var det dags för nästa krig. Danmark hade förklarat krig mot Sve-
rige. De ville inta Skåne tillsammans med Napoleon. Petter fick åka till Göteborg och 
Carlstens fästning med regementet.
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Sårade, döda, skadade vid Lif-kompaniet vid mönstringen den 8 juni 1807 i 
Stralsund



   
Andreas Johansson föddes 1823-08-12 i Karlshester, Kinnarumma och han var barn 
nummer tre av sex till åbo Johannes Pehrsson född 1784-02-05 i Karlshester och An-
na Andreasdotter född 1791-04-07 i Seglora. 

 
Andreas var känd som Andreas i Karlshester. Andreas var en duktig snickare precis 
som hans äldsta bror Anders Petter (1816-04-2). Snickerikunskaperna kom att gå vida-
re till Anders Petters son hemmansägaren och snickaren Johannes Andersson (1842-
01-04) i Karlshester. Johannes levde på sitt snickeri i Sjöbo Södergården. Även Johan-
nes enda son Johan Johansson född 1881-07-09 i Sjöbo Södergården kom att livnära 
sig på snickeri. Hemma i min bokhylla finns två av Johans och kanske Johannes hyv-
lar. Johan blev även uppmärksammad av prinsinnan Sibylla för sitt hantverk.

 
 

LIVSTIDSFÅNGE              
ANDREAS JOHANSSON 

”den sårade infördes till Borås lasarett den 
1 augusti på morgonen, förlorat temligen 

mycket blod under transporten och afled å 
Lasarettet den 2 augusti kl 1/2 9 f.m.”

~ Provinsialläkare Rudolf Christiernsson

KAPITEL  8
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Andreas hade goda förutsättningar att välja den smala vägen i livet men så blev det in-
te. Dragningskraften till spänning och mindre bra kamrater ledde Andreas till att få 
Sveriges hårdaste spöstraff och sitta fem år på Långholmen för stöld. Man kunde hop-
pas att de fem åren på Långholmen skulle göra att Andreas höll sig undan problem 
och dåliga människor, men inte. 1875 döms Andreas för dråp och skadegörelse till livs-
tids straffarbete och fick sitta på en rad av Sveriges ökända fängelser. 
 
En kort sammanfattning av Andreas kriminella liv:  
 
Andreas dömd för inbrott (oklart när)  
Dömd i Alingsås till böter och 11 dygn på vatten och bröd för första resan inbrott. 
 
Andreas döms till Sveriges strängaste spöstraff 1847  
Andreas döms 1847 till Sveriges strängaste spöstraff och uppenbar kyrkplikt  
1847-07-10 döms Andreas för 2a resan stöld till 40 par spö och uppenbar kyrkplikt. 40 
par spö var Sveriges strängaste spöstraff vid denna tid. Den innebar att Andreas piska-
des med två rejäla pinnar åtgången tre gånger sedan bytte man ut pinnarna mot nya 
och detta gjorde man 40 gånger. Andreas fick alltså 120 piskrapp med rejäla fräscha 
pinnar. Det står noterat att han vistas i Karlsborg men jag hittar honom inte i fängelse-
rullan där. Andreas var även tvungen att i fem kyrkor gå runt och be Gud och försam-
lingen och förlåtelse under gudstjänst. 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Andreas Johansson döms för 2a resan stöld och 1a resan in-
brott d 10 juli 1847 till 40 par spö och uppenbar kyrkplikt



Andreas blir oskyldigt anklagad för medhjälp till flykt 1853 
Andreas svåger och hans kumpan döms 1853-02-01 till döden genom halshuggning. 
Andreas hade inte velat vara inblandad i deras brottslighet och som hämnd ville svå-
gern med sin kumpan hämnas på Andreas. Svågern och hans kumpan påstår att And-
reas hjälpt dom att fly samma dag som de dömdes till döden för postrån. Andreas var 
känd för att vara en god snickare så de påstod att Andreas hade borrat hål i väggen till 
häktet. De anklagar även Andreas för stölder. Rätten tror inte svågern och hans kum-
pan så Andreas går fri. 
 
Andreas döms till fem års straffbete på Långholmen 1862  
1862-04-28 döms Andreas till fem års straffarbete för 3e resan stöld som han kom att 
avtjäna i Stockholm på Centralfängelset Långholmen. Andreas döms även till böter 
och om han inte kan betala dom så ersätta böterna med ett antal dagar i fängelse med 
vatten och bröd. 

Andreas döms till livstids straffarbete för dråp och skadegörelse 1875  
Andreas döms för 4e resan dråp och skadegörelse 1875-10-26 till ”straffarbete för lifsti-
den”.  Andreas kom att avtjäna sitt straff på Vänersborg kriminalvårdsanstalt, Lands-
kronas fängelse två gånger, Varbergs straffängelse (fästningsfängelset), Karlskrona 
centralfängelse, Malmö centralfängelse. Andreas ansöker om benådning sju gånger 
och blir till slut benådad av kungen 1897-01-29 och blir till slut en fri man.  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Andreas Johansson dömd för 3dje resan för stöld i Borås 62 28/4 till 67 1/58 på Långholmen

Andreas Johansson: Benådad d. 29 jan. 1897 enl. skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f. Fri-
gifven d. 9:2 1897 enl. uppvisad förpassning och skrifv. fr slottspastorn.



För att ta reda på vad som händer den 31 augusti 1875 då Andreas skjuter sin svåger 
Josef Johansson till döds får Andreas hustru Christina Hansdotter Löf vittnesmål till 
kronolänsman O.M. Mattsson beskriva vad som hände. 

I vittnesmålet framkommer det att Andreas hustru Christina Hansdotter Löf och hen-
nes mor Maria Svensdotter Löf levde i ett skräckherravälde där Andreas kontinuerligt 
på fyllan misshandlade dom och visade grymhet. Andreas dotter Wilhelmina beskriver 
fadern som tyrannisk mot familjen.   
 
 
 
 
 
 
 

31 AUGUSTI 1875  
DAGEN SOM SLUTADE  

 I KATASTROF

~ Andreas ropar till Josef

“jaså du dog ej din djefvul jag får väl ge 
dig ett skott till”

KAPITEL  9
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Detta hände den 31 augusti 1875 
 
Litt: Hustru:

 
”Protokoll hållet vid förhör med Andreas Johansson Orreleken hustru Christina 
Hansdotter den 4e Augusti 1875”. Förhöret hålls av kronlänsman O.M. Mattsson.  
 
Hustrun berättar vad som hände timmarna innan Josef sköts 
”Svågern kommit till makarnas bostad natten till förtiden Lördag och vilat öfver till 
morgonen om kring klockan 5 då han efter att ha förstärkt två koppar kaffe som 
hustrun tillagat begav sig till Borås för att köpa ett par stövlar. I Borås hade svåg-
rarna jetväl träffats och tillsammans förtärt brännvin. Någon ovänskap var alls inte 
rådande dem emellan. Hustrun och mannen begåfvo sig till strax efter middagen på 
väg till hemmet efter att ha uppgjort kohandel . Istället för att gå ini sitt eget hem  be-
gav mannen sig till Sandbergs vid Orreleken dit hustrun hemväl åtföljde. Sandberg 
bjöd mannen på en half (blandning af brännvin och kaffe) varefter denne intog två 
buteljer öl som förtärdes av mannen. Sandberg, Johannes Håkansson i Orreleken, 
Andreas Johansson under Orreleken samt hustrun; de fingo omkring två glas hvar-
dera. I staden hade mannen under hela dagen förtärt fyra supar tagit tillsammans 
med honom en person af vilken köpt en ko druckit en butelj bayerskt öl äfvensom nå-
got kanne me öl”.  
 
Andreas och Josef dricker brännvin tillsammans i stugan  
”Sedan ankomsten till hemmet fans Josef Johansson Liggandes på en soffa och nå-
gon ovänskap förekom ej svågrarna emellan; de sökö tillsammans en butelj bränn-
vin. Under tiden satte hustrun fram mat då Andreas bjöd Josef deras och som denne 
äfven tillsammans med Andreas förtärde; hustrun satte sig för att äta vid ett annat 
bord då mannen blev mycket uppbragd och slog med handen matfatet så att innehål-
let for ut på golf och kläder samt förbjöd henne förtära något; hustrun blev för-
skräckt  och af hunger matthet efter stadsfärden som tillryggalagts till fots orkade 
hon ej längre än till en soffa i rummet der hon lade sig”. 
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Andreas hotar att slakta sin hustru och svärmor  
Mannens raseri ”fortfor” och han hotade att ”slagta” hustrun och svärmodern. Han 
tog ned från väggen den skarpladdade bössan (hagelgevär) och spände hanen samt rik-
tade  mynningen emot hustruns bröst. Han höll bössan så en stund men säger sedan 
att hustrun var så ”mager att hon ej för tillfället var slagtfärdig hvardan han kulle lå-
te henne leva ännu någon tid. Under allt detta fortfor han dock i högljudda hotelser 
och gräl”. 

 
Dottern flyr från stugan för att hitta hjälp 
”Emellertid  hade dottern mina ankommit till hemmet och utanför väggen hört  att 
ovänskap var rådande inne i stugan. Hon som kände faderns tyranniska sätt emot 
familjen sprang genast bort för att tillkalla främmande personer. Mannen hade 
emellertid märkt någon främmande och skyndade genast ut samt efter en kort vägs 
uppspringande upphinner dottern som mot en tufva fallit omkull. Då han upphan 
flickan sade han sig ej ha något agg till henne utan bjuder henne 12 skilling mot det 
att hon skulle följa med in och se huru han slagtå hustrun och svärmodern. Flickan 
som bönföll om försköning för såväl sig som för föräldrarna bad att slippa följa 
med”.  

Tvingar sin dotter att se på när han skall döda hustrun och svärmodern  
”Han bjuder henne härefter in om hon ville följa med och försäkrade att hon ej skulle 
löpa någon fara då detta oaktade ej ville följa med fattar han henne om armen och 
släpar henne med sig in i stugan; När han ovillkorligen önskade att hon skulle bli 
ögonvittne till moderns och mormorderns  död. Inkommen till stugan ropar han ge-
nast ”fram med slagt skifvan nu skall här bli slaghtning af”.  
 
Josef försöker lugna Andreas 
”Josef Johansson  som lagt sig på en soffa i rummet hade ej tagit  del i uppträdet. 
Han steg nu upp i beredande ordalag bad Andreas vara lugn sägande att han slejf 
varit gift i fem år utan att enighet varit rådande emellan honom och hans hustru. 
Förgrymmad öfver svågerns mellankomat fattar han åter tag i bössan”. 

”fram med slagt skifvan nu skall här bli slaghtning af”
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Kvinnorna flyr från stugan och Josef skjuts 
”Fruntimren gingo emellertid nu tillfälle att springa ut och komne blott några steg 
från stugan höra de ett skott. Strax därefter syntes Josef utom stugudörren der han 
stöp omkull men stod åter upp då mannen såg honom resa sig  utropade han ” jaså 
du dog ej din djefvul jag får väl ge dig ett skott till”. Fruntimren sprungo upp i sko-
gen och bemärkte derför ej hvad som vidare föreseggier men de tyckte sig höra ytter-
ligare två skott”.  
 
Hatet drev Andreas till grymhet och dråp enligt hustrun 
”Mannen har  alltid sedan han kom hem från Långholmen synnerligas i rusigt till-
stånd varit grym inom familjen och ofta misshandlat hustrun och svärmodren. Så-
som skäl för sitt hat emot den säger hon vara hans förmodan att de upptäckt den 
stöld varför han då blev straffad”.   
 
Hustruns liv är i fara 
”Makarna lefva i mycket torftiga omständigheter. Emedan mannen alltid lättsinnigt 
sålt och förstört deras tillgångar. De ha ofta fått anlita barnens hjälp. Josef Johans-
son är nu död af de honom genom skotten tillfogade sår. Widare vet ej hustrun. Hon 
hade ej vågat sig till hemmanet förrän mannen var fasttagen. Påpekar nödvändighe-
ter att hålla mannen väl fängslad emedan han eljest skulle bereda sig tillfälle att rym-
ma då hennes lif är i ovillkorligen fara”.  
 
Pålunda förekommit betygar: 
O.M. Mattsson

 
Källa: Marks Häradsrätts dombok för 1875

54



Att läsa de 48 sidor från domboken om Andreas synnerliga grymhet mot hans hustru 
och svärmoder och att han var tyrannisk mot familjen får mig bokstavligt att må illa. 
Det finns inget försvar mot denna mans handlingar. Att han slutligen skjuter sin egen 
svåger Josef som skyddade Andreas hustru Christina och deras svärmor Maria från att 
bli ”slagtade” inför Andreas dotter Wilhelmina som Andreas tvingade att bli vittne så 
verkar ett livstidstraff som barmhärtigt mot Andreas. 
 
Som tur var så slapp Andreas dotter Wilhelmina bli vittne till sin mammas och mor-
mors död då de alla tre han att smita ut från stugan ut i skogen i samband med att 
skottet mot Josef går av. Josef kom att träffas i vänster sida genom västen och lyckas 
att ta sig ut ur stugan och rullar ner för backen där Josef får hjälp av en rad människor 
som kommit och stannat till på platsen pga. all uppståndelse. 
 
 
 

RÄTTEGÅNGEN MOT  
ANDREAS  

”Jag sköt den tjuven, djevlar i mig har han icke ens fått” 
”ja jag har skjutit en tjuf, det har jag” 
”skjutit stortjufven Josef Johansson” 

”jag sköt tjufven va djefulen”

~ Vittnen återger vad Andreas ropade

KAPITEL  10
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De människor som kom till platsen i samband med uppståndelsen vittnar i rätten. Fle-
ra vittnen försökte ta omhand Josef och de såg att skottet gått genom västen och när 
västen knäpps upp så blöder det kraftigt.

 
Vittnen berättar:  
 
Johan Svensson gick förbi platsen i sällskap med Johan August Carlsson på sin vand-
ring från Borås till sitt hem i Orreleken. Johan Svensson vittnar att när han han var 
utanför Andreas bostad på landsvägen så såg han att Andreas ”var utan rock och mös-
sa, hade en bössa i handen samt utropade: ”Jag sköt den tjuven, djevlar i mig 
har han icke ens fått”. Hvarefter han återvände in i stugan. Josef Johansson vack-
lade utför backen och nedkommer antingen satte han sig eller föll omkull, derefter 
kan knäppte upp sin väst hvarvid det syntes att han var mycket blodig. Wittnet gick 
då af sitt åkdon och begaf sig jemte några andre tillkomne personer till Josef Johans-
son, som då berättade  att han blifvit skjuten af den tilltalade, då Josef Johansson 
jäkt att skydda den tilltalades hustru och svärmoder hvilka denne velat misshandla”.

 
”Efter en kort stund utkom den tilltalade från sin stuga och begaf sig utan att, så-
vitt vittnet iakttaga yttra någonting till eller bry sig om Josef Johansson på den väg  
som leder till Rydboholm”.  
 
Det framkommer av vittnesmålen att det var med synnerlig likgiltighet som Andreas 
visade sin skottskadade svåger. 
 
Anders Petter Holm var på väg hem från Borås märkte han en folksamling ”helt 
nära landsvägen vid Orrleken, begaf sig vittnet dit och påträffade då Josef Johans-
son liggande på marken, illa blödande ur ett sår i venstra sidan. Josef Johansson 
uppgav på frågor att då han sökt skydda den tilltalades hustru och svärmor för miss-
handel af den tilltalade hade han af denne i vredesmod blifvit skjuten”. 
 
Enligt vitten så berättar Josef att han blev skjuten av Andreas då han försökt att skyd-
da Andreas hustru och deras svärmor från misshandel.
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Johan Petter Svensson som bor ”helt nära den tilltalade, hörde sin svägerska säga 
att hon såg en karl genom fönstret som syntes vara full komma ned från den tilltala-
des bostad och då hon kommit ned för backen falla omkull. Vittnet gick då ut för att 
efterse huru härmed förhåll sig och påträffade då Josef Johansson, han låg på mar-
ken och blödde starkt ur ett sår i venstra sidan. På fråga hvem som tillfogat honom 
detta så sade han att den tilltalade skjutit honom af den anledning att han velat skyd-
da dennes hustru och svärmor för misshandel. Sedan mera folk tillkommit som kun-
de taga vård om Josef Johansson var vittnet betänkt på att göra sig förfärad om den 
tilltalade person och då denne kort derpå utkom ur stugan och begaf sig på väg till 
Rydboholm, tilltalde vittnet honom. Den tilltalade frågade hvad wittnet ville ho-
nom och då vittnet sade att det berättades att den tilltalade skjutit en kal, genmäl-
de han: ”ja jag har skjutit en tjuf, det har jag”.  

 
”På vägen till Rydboholm, dit vittnet åtföljde den tilltalade, yttrade denne till fle-
ra personer, som påträffades, att han skjutit Josef Johansson och vidhöll äfven detta 
efter framkomsten till Rydboholm, utan att på något sätt söka göra troligt att så-
dant skett utan uppsåt att skada eller att skottet afbrunnit i våda. Den tilltalade var 
endast obetydligt sörd af starka drycker samt visade fullkomlig sinnersleda? (svår-
läst) i allt han gjorde och företog sig”. 
 
Rättegången fortsätter 
Ja så här fortsätter vittnesmålen mot Andreas. Andreas har alltså både skrutit att han 
sköt en tjuv och även yttrat att han skulle vilja skjuta ett skott till mot Josef. Sedan har 
Andreas promenerat mot Rydboholm och vittnet och följt efter Andreas och Andreas 
har bedyrat sin oskuld för de personer han möter. Berusningen som Andreas har 
byggt på sedan förmiddagen och fick sin kulmen under timmarna av skräck i stuga har 
nu börjat att minska när han beger sig till Rydboholm för att gå till kronlänsman O.M. 
Mattsson. 
 

“”ja jag har skjutit en tjuf, det har jag”
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Andreas förklaring till varför Josef sköts  
Andreas försöker få det till något som liknar en olyckshändelse som uppstod i tumul-
tet. Enligt Andreas handlade bråket med Josef om pengarna över kon som de var och 
sålde i Borås. 
 
”Den tilltalade vidhåller sina förra uppgifter med tillägg att Josef Johansson 
skulle hafva slagit omkull den tilltalade innan han ryckte ned bössan från väggen 
och att den tilltalade med knapp nöd hunnit upp och fattat tag i bössan innan skot-
tet brann af”.  
 
Åklagaren menar att detta är omöjligt att det skett som Andreas beskriver  
”Gjord uppmärksam på det osannolika i denna uppgift, när bössans mynning under 
sådant förhållande antagligen varit riktad mot den tilltalade och ej emot Josef Jo-
hansson, lögn den tilltalade att vid tillfället varit på ruslig och derjemt af den tinna-
de olyckan blifvit så förskräckt att han ej med ? (svårläsligt) kan minnas annat om 
förloppet dervid än att det varit Josef Johansson, som tagit med bössan samt att  
skottet brunnit af under det de båda ryckts om densamma”.  
 
Den slutgiltiga domen faller I Göta Hovrätt 1875-10-26  
Enligt dåtidens praxis skall sådana här mål även dömas av Göta Hovrätt. 1875-10-26 
faller domen i Göta Hovrätt och Andreas döms till livstids straffarbete för dråp och 
skadegörelse.  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RÄTTSMEDICINSK              
BEDÖMNING

”den sårade infördes till Borås lasarett den 1 
augusti på morgonen,  förlorat temligen mycket 

blod under transporten och afled å Lasarettet 
den 2 augusti kl 1/2 9 f.m.”  

 
~ Provinsialläkare Rudolf Christiernsson

KAPITEL  11
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Provinsialläkare Rudolf Christiernsson som genomförde den rättsmedicinska utred-
ningen



Litt: Läkare  
 
”År 1875 den 7 augusti förrättades af undertecknad uppå förordnande af Dom-
hafvanden i Marks härad rättsmedicinsk besiktning och liköppning å liket efter hem-
mansegaren Josef Johansson från Spannarp i Tvååkers socken af Hallands län”. 
 
Läkaren går noggrant igenom lasarettsjournalen  
”Den döde 55 år gammal och hade den 31 juli på aftonen i ett hem nära Rydboholm 
blivit skjuten af annan person. Skottet hade… träffat venstra sidan af bröstkorgen. 
Slitit sönder de mjuka delarne, delvis kvarsatt benen, af vilken skärfvor funnits i så-
ret samt delvis inträngt eller insprängt benskärfvor i lungan. Flera hagel äfven som 
delar af förladdningen funnits i såret som blödde rätt starkt”

 
När Josef andades så passerade luft genom såret och ut i lungan. Läkare satte på för-
band innan Josef fördes till Borås lasarett den 1 augusti på morgonen. Josef hade ”för-
lorat temligen mycket blod under transporten och afled å Lasarettet den 2 augusti kl 
1/2 9 f.m.”.

 
Den själva rättsmedicinska undersökningen beskrivs noggrant av läkaren. Läkaren be-
skriver under sin yttre besiktning  bland annat att skottet satt 13 cm under armhålan 
och där ”syntes ett vågrätt löpande sår”. Läkaren fann. Under den inres besiktningen 
fann läkaren hagel och ylle i det 9 cm stora såret.

 
 
Dag som ofvan 
Rudolf Christiensson 
Prov. läkare
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Utlåtande 
 
1. ”Att den döde träffats af ett hagelskott i bröstkorgen venstre sida vilket genom-
trängt huden, krossat 8de och 9de refbenen, skadat venstra lungan och sedan dels 
fastnat under huden dels till ett fåtal gått ut genom densamma”.  
 
2.”Att af omnämnda skottskada åstadkommit Josef Johanssons död genom blodför-
lust med deraf följande kraftuttömning den förorsakat”. 
 
Provinsialläkaren Rudolf Christensson avslutar sitt utlåtande med att han intygar sitt 
arbete på heder och samvete. 

   
   ”Så sant med Gud hjelpe till lif och själ bekräftar  
     Ulricehamn den 10 augusti 1874″ 
 
 
 
 
Källor: Marks häradsrätts dombok för 1875
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Den slutgiltiga domen faller i Göta Hovrätt 1875-10-26  
Enligt dåtidens praxis skall sådana här mål även dömas av Göta Hovrätt. 1875-10-26. 
faller domen i Göta Hovrätt och Andreas döms till livstids straffarbete för dråp och 
skadegörelse. Andreas kom att avtjäna sitt straff på fem olika fängelser fram till benåd-
ningen av Hans Majestät Konungen 1897-01-29. 
 
Livstidsstraffet  
Andreas kom att tillbringa sitt livstidsstraff på Vänersborg kriminalvårdsan-
stalt, Landskronas fängelse 2 ggr, Varbergs straffängelse, Karlskrona centralfängelse 
och Malmö centralfängelse fram till benådningen. 

Förutom straffarbete kom Andreas att sitta ett år i cell eller som det står i fångrullan 
”Tolf månader straffarbete i enrum, fullbordat den 29 oktober kl 3 e.m”. Andreas 
kom att sitta i fängelse 22 år under sitt livstidsstraff. 

DOMEN, STRAFFET OCH 
FÄNGELSEVISTELSERNA

” är 5 fot 8 tum lång, af ordinär wext, har 
svart hår, blå ögon, stor rak näsa, stor 

mun, mörk hy”

~ Andreas utseende enligt rullorna i 
Karlskrona centralfängelse

KAPITEL  12
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Hade han dömts något decennium tidigare hade Andreas antagligen blivit dömd till 
döden. Andreas påbörjade sitt straff vid 52 års ålder och avslutade det vid 73 års ålder.
 
Vänersborg kriminalvårdsanstalt 1875-10-29 till 1876-11-07  
Andreas påbörjade sitt livstidsstraff på Vänersborgs kriminalvårdsanstalt. Andreas be-
skrivs i anstaltens kyrkbok som fånge ”No 421 Snickaren Andreas 
Johansson”. Andreas fick även: ”Tolf månader straffarbete i enrum, fullbordat den 
29 oktober kl 3 e.m” Andreas avreste från Vänersborg: ”Den 1 November kl 5 fm av-
färd till Landskrona”  
 
Vad står det om Andreas i kyrkboken och straffrullan? 
Det står om att Andreas är född 1823 i Kinnarumma och vika hans föräldrar är. Det 
står även att han kom till Långholmen 1862 och att det var hans 3e resa. Anderas be-
skrivs sedan 23 år, att han har fyra barn och att det yngsta är 13 år. Att han är far till 
en son och tre döttrar som alla är ogifta och arbetar på fabriken i Borås. Att Andreas 
var boende i torpet Rönneängen innan sitt straff. 
 
Som tidigare straff står det att han i Alingsås dömdes för ”1a resan till 11 dagar på vat-
ten och bröd. 2a resan kort efter med 40 par (40 par spö) i Skene. 3e resan 5 år på 
Långholmen. 1875 4/8 Dråp”. Andreas har även genomgått ”absolution och nattvard 
d. 29/3 76.” Andreas har alltså genomgått någon slags bikt och fått syndernas förlåtel-
se. 
 
Med sig till Vänersborgs kriminalvårdsanstalt hade Andreas: 
1 Rock 5 kr, 1p Byxor 2 kr, 1 Väst 1 kr, 1 Skjorta, 50 öre, 1p Kalsonger 50 öre, 1 Tröja 25 
öre,  1p Strumpor 25 öre, 1p Skor 1,25 kr, 1 Hatt  1 kr, 1 Rock 1,12 kr och 95 kr och  
92 öre i kontanter. 
 
Landskronas fängelse 1876-11-07 till 1877-07-14  
Livstidsfånge ”No 132 Andreas Johansson ankom de 7e november 1876 förpassad 
från Wernersborgs läns centralfängelse”. Andreas blir sedan ”förflyttad till straff-
fängelser i Warberg den 14/7 1877 på grund av af Kongl. Fångvårds styrelsens be-
slut den 9e i samma månad”. 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Vad står det om Andreas i stam- och straffrullan? 
Här har man uppdaterat informationen om Andreas och beskriver vad hans barn he-
ter och hur gamla dom är. Det står även att hans far Johannes är fattighjon. Det är no-
terat att Andreas tog sin ”första nattvard i Kinnarumma 1841, sista 6 mars 1853” Här 
står det också att Anderas är ”gift 1851 den 8 nov med Christina Hansdotter”. I husför-
hörslängderna står inte deras vigseldatum men väl här i straffrullan. Här kommer det 
fram att det är i Borås Häradsrätt 1862 den 28 april om dömer honom till 5 års fängel-
sestraff på Långholmen. 
 
Varbergs straffängelse (Varbergs fästning) 1877-07-14 till 1880-12-07  
Livstidsfånge ”No 144 Andreas Johansson ankom den 14 juli 1877. Förflyttad från 
straffängelset i Landskrona. Kungliga fångvårds styrelsen belutade den 30 novem-
ber 1881 den 6 derpå följande December förflyttas till straffängelset i Karlskrona”. 
 
Vad står det om Andreas i kyrkboken och stamrullan? 
Här beskrivs Andreas utseende: ”är 5 fot 8 tum lång, af ordinär växt, svart hår, blåa 
ögon”. Att han ”vistades i föräldrahemmet till de 20de året. Kan åtskilliga yrken”. 
Andreas hade 87 kronor och 76 öre. Av dessa pengar hade Andreas med sig 62 kro-
nor och 86 öre till Karlskrona. På fästningen i Varberg fanns det många fångar som 
var duktiga hantverkare. De sålde sina alster och tjänade en peng. Några av föremålen 
finns utställda på fästningen idag.
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Varbergs straffängelses stamrulla över straffånge No 144 Andreas Johans-
son



Karlskrona centralfängelse 1880-12-07 till 1882-03-01 
Livstidsfånge ”No 274 Andreas Johansson ankom den 7 december 1880. Flyttad från 
straffängelset i Warberg. Förflyttad till Landskrona straffängelse 1882 1/3”. 
 
Vad står det om Andreas i fångrullan? 
Här har beskrivningen på Andreas utseende uppdaterats: ”är 5 fot 8 tum lång, af ordi-
när wext, har svart hår, blå ögon, stor rak näsa, stor mun, mörk hy”.

   

Landskrona fängelse 1882-03-01 till 1889-04-01 
Livstidsfånge No 132 Andreas Johansson. Beskrivning som tidigare i Landskrona. 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Fängelset i Karlskrona där Andreas avtjänade en del av sitt livstidsstraff som 
fånge No 274 1880-12-07 till 1882-03-01



Malmö centralfängelse 1889-04-01 till 1897-02-09  
Livstidsfånge ”nr 75 Andreas Johansson ankom 1 april 1889. Flyttad från Landskro-
na”. 9/2 97 frigiven”. 
 
Vad står det om Andreas i fångrullan? 
”Nådeansökan afslagen d 26/11 85, d 22/12 87, d 19/12 90, d 12/5 92, d 22/6 93, de 
31/8 94, d 7/11 95. 9/2 97 frigiven på grund af Kong. Majest. nådiga utsag 29/1 97. 
Straffarbetet började 29/10 75, Cell i 1 år”. 
 
I husförhörslängden för Kinnarumma står det vid denna tid: ”Benådad d. 29 jan. 1897 
enl. skrifv. fr. slottpastorn uti Malmö Centr. f. Frigifven d. 9/2 1897 enl. uppvisad för-
passning och skrifv. fr slottspastorn.” Nådeansökan avslagen sju gånger. ”Frigiven 
på grund af Kong majest nådiga utfall 29/1 97”.
 
Hemkomsten 
Andreas kom hustru Christina Hansdotter i Rönneäng, Kinnarumma efter 22 år i fäng-
else. Christina dog 1903 76,8 år gammal. Andreas dog 1910-06-14 i Rönneäng där han 
bott hela sitt vuxna liv 86,8 år gammal. 
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Trots faderns livstidsstraff och deras mors kriminella familj verkar det gå bra för bar-
nen Johansson.  
 
De två äldsta syskonen flyttar till Borås 1876  
November 1876 året efter att fadern döms till livstidsfängelse så flyttar äldsta dottern 
Augusta Charlotta (24 år) tillsammans med Mathilda Josefina (21 år) till Borås och 
blir väverskor. Augusta Charlotta finner kärleken under sin tid som väverska i Druve-
fors och i september 1879 tar de lyckliga ut lysning. 
 
Soldathustrun Augusta Charlotta Andreasdotter (Björnberg) 
Augusta Charlotta (28 år) lämnar textilfabrikerna i Borås för att ta sig ut i den friska 
luften i Långared (Alingsås) där hon den 26 december 1879 gifter sig med soldaten An-
ton August Björnberg (22 år). På soldatroten 302 för Västgöta Dahls regemente för Vä-
ne kompani så får de fyra barn tillsammans. 
 
Föräldrarna: 
Augusta Charlotta född 1851-12-18 Kinnarumma, död 1940-03-28 Gamlestaden Göte-
borg 88,3 år gammal. Anton August född 1857-04-05 Lena, död 1933-08-30 Långared 
76,4 år gammal  
 
Barnen: 
Karolina Josefina Björnberg f 1880-07-07 Långared och emigrerar till Amerika 1895-
06-07 endast 14,9 år gammal. Augusta Cecilia Björnberg gift Johansson född 1885-05-
10 Långared avlider endast 30 år gammal i Sjötorp Långared. Swen Reinhold Björn-
berg f 1887-08-06 Långared avlider endast 9 år gammal 1896-10-22. Anna Charlotta 
Björnberg gift Frändberg född 1892-03-16 Långared. Död 1972-04-24 80 år gammal i 
Härlanda Göteborg.  
 
 

VAD HÄNDER MED ANDREAS FAMILJ?

KAPITEL  13
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Textilarbeterskan Mathilda Josefina Andreasdotter  
Mathilda Josefina blev kvar i Borås efter systerns flytt till Långared. Hon fortsatte att 
arbete inom textilindustrin och var ogift. Mathilda Josefina dog 1929-01-01 74 år gam-
mal.

 
Emigranten Carolina Wilhelmina Andreasdotter (Carlsson)  
Dottern som vittnade mot pappa i rättegången lämnar föräldrahemmet 1878 i novem-
ber och bor både i Västerås och i Munktorp där hon arbetar som piga. I Munktorp träf-
far hon sin make Viktor Carlsson (1858-11-04 Edsberg) som arbetade som banvakt. 
1882-04-09 när Carolina Wilhelmina är 24 år gammal väljer de båda att emigrera till 
Amerika. 
 
Drängen Carl Fredrik Andreasson  
Andreas och Christinas minsta barn och enda son flyttar till Borås 1880 18 år gammal 
arbetar som dräng där. 1926 försvinner har i kyrkansböcker på sidorna över obefintli-
ga. Han är då 64 år gammal och ogift. 
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Änkan Maria Löf (dömd 1854 till tukthus för delaktighet i poströveri). Marias 
dotter Johanna Charlotta Hansdotter Löf som blir änka till Josef Johansson 
1875 efter att Andreas skjutit ihjäl sin svåger. Dottern Christina Hansdotter 
med den livstidsdömde maken Andreas Johansson och deras barn.



Lördag eftermiddag den 31 juli 1875 sköts den 55 år gamla Josef Johansson från Span-
narp av sin svåger Andreas Johansson. Den 2 augusti kl 08:30 drar Josef sitt sista an-
detag på Borås lasarett och en familj blir utan sin far. 
 
För att få en så bra bild som möjligt av Josef och Johanna har jag här försökt att sam-
manställa några händelser i deras liv och vad som händer Johanna och familjen efter 
Josefs död. 
 
Josef och Johanna fick en stökig start tillsammans 
Johanna hade levt ett brokigt och delvis ett kriminellt liv innan hon träffar Josef och 
Josef hade också varit i kläm med rättvisan som tjuv. Precis innan de flyttar ihop i 
Spannarp 1871-06-06 så har Josef kommit hem från Carlsborg där han sannolikt haft 
straffarbete. 
 
Redan när Johanna var 14 år gammal står det noterat på henne ”1855 4e resan stöld”. 
Hon hade även fått avsked från sitt arbete i Kinnarumma. 1868-12-28 när Johanna är 
27 år gammal så döms hon vid Kinds Häradsrätt för 1a resan stöld. Johanna föder 
även ett av barnen i fängelse.
 
Oäkta barn och barn som föds i fängelse  
Innan Josef och Johanna gifter sig 1872 så föder Johanna: 
Johan Richard 1866 när hon bor hemma hos föräldrarna i Rönneäng, Kinnarumma. 
Sonen står som oäkta och fader okänd. Johanna föder Carolina Josefina 1868 och 
även detta barn är oäkta och fadern okänd. 
 
Man kan väl tänka att det är Josef som är fadern till båda barnen men det står ingen-
stans att han tar på sig faderskapet. Att de kom att få efternamn som börjar med Josef 
är ingen ledtråd i detta då även Johannas två barn som hon fick efter Josefs död heter 

VAD HÄNDER MED JOSEFS FAMILJ?

KAPITEL  14
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Josefsdotter och Josefsson. Det var relativt ovanligt att det föddes barn utanför äkten-
skapet i Kinnarumma vid denna tid.

 
Änkan Johanna Hansdotter Löf och barnen  
Josef lämnar kvar sin 34 åriga hustru Johanna och fem barn (oklart om de två äldsta 
var Josefs barn): Johan Rickard född 1866 (8 år), Carolina Josefina född 1868 (6 år), 
Carl Alfred född 1871 (4 år), Anna Elisabeth f ödd 1873 (2 år) och Hilda Maria född 
1874 (7 månader). 
 
Ingenting blir sig likt hos familjen Josefsson i Spannarp. Johanna försöker att klara 
sig så gott det går.  Efter att Josef dör så bor Johanna kvar med barnen i Spannarp och 
hon får ytterligare två barn som båda har okända fäder. De båda döttrarna som Johan-
na fick var: Charlotta Potensia Josefsdotter född 1878 och ALMA Wilhelmina född 
1883.

 
Johanna och två barn emigrerar till Amerika  
Josefs yngsta dotter Hilda Maria som endast var 7 månader gammal när pappan dör 
emigrerar till Amerika 1894 19 år gammal.  Ett par månader innan Johanna skall fylla 
60 år och när hennes yngsta dotter Alma är 17 år gammal så väljer de tillsammans att 
emigrera till Amerika. 1900-11-09 bär det iväg till New York och starten på ett nytt liv 
har börjat för dom båda. 
 
Värt att nämna är att sonen Carl Alfred som föddes 1871 kom att bli 94 år gammal och 
hans slöt sina ögon först 1965. 
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Johanna Hansdotter Löf föder sin dotter i Vänersborgs fängelse 1868



Johannes Löf döms till döden för poströveri och försöker dra med sig svågern Andreas 
i sitt fall. Under en tid satt nästan hela familjen Löf i Vänersborgs fängelse. Även ett 
barn föds i fängelset. 
 
Andreas och Johannes var tonårskamrater  
Andreas kom tidigt att börja umgås med den fem år yngre Johannes. Ganska fort så 
kommer båda i onåd med rättvisan, De brukade hänga i Kinnarummas eget ”tjuvnäs-
te” Lilla Hyltenäs och hittar på både det ena och det andra men verkar komma undan 
lagens långa arm. Ganska snart blir Andreas och Johannes pojkstreck något helt an-
nat.  
 
Andreas döms till 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt  
1847 så döms Andreas för stöld tillsammans med deras kamrat Petronella för att de 
stal säd från en bonde i Kinnarumma och rökta skinkor och korvar från majoren von 
Utfalls visthusbod i Seglora. Johannes verkar inte ha varit inblandad denna gång men 
Petronella döms ditt 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Andreas nekar först men 
erkänner till slut. Andreas hade sedan tidigare en dom på sig för stöld så han får la-
gens strängaste spöstraff, 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt. 
 
Johannes Löf och kumpanen Johannes Nätt blir poströvare  
Johannes Löf valde en kriminell karriär och tillsammans med sin kumpan Johannes 
Nätt rånade de postskjutsen i Gammelstorp 17 december 1851. Några dagar senare 
grips dom och hamnar bl.a i Vänersborgs fängelse i väntan på rättegång. 
 
Andreas oskyldigt anklagad av svågern Johannes 
Andreas blir oskyldigt anklagad för medhjälp till flykt 1853 av sin svåger Johannes Löf 
och hans kumpan Johannes Nätt när de döms till döden genom halshuggning 1853-
02-01 för poströveri. 
 

ANDREAS GIFTS IN I FAMILJEN LÖF 
SOM BLEV RIKSKÄNDISAR FÖR                

POSTRÖVERI

KAPITEL  15
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Både Andreas och hans hustru Christina kallas till tingsrätten i Väby. Andreas hade in-
te velat vara inblandad i deras brottslighet och som hämnd ville svågern med sin kum-
pan hämnas på Andreas. Svågern och hans kumpan påstår att Andreas hjälpt dom att 
fly samma dag som de dömdes till döden för poströveriet. Andreas var känd för att va-
ra en god snickare så de påstod att Andreas hade borrat hål i väggen till häktet.  De an-
klagar även Andreas för stölder. Rätten tror inte svågern och hans kumpan Johannes 
Nätt så Andreas går fri och även Christina går fri från inblandning. 
 
Kort beskrivning av familjen Löfs kriminella liv:  
Efter postrånet så blir Vänersborgs fängelse samlingsplatsen för familjen Löf och övri-
ga inblandade. Men även 15 år efter postrånet så möts tre generationer Löf i fängelset.

Fadern: Hans Pettersson Löf född 1799 i Kinnarumma  
Hans gömmer en efterlyst man som är dömd för dråp och rån hemma hos sig. Hans 
blir även anklagad för dråp där även hustrun Maria och barnen Christina och Johan-
nes misstänks vara iblandade. Då Hans vintern 1848 trillar på en isfläck när han är be-
rusad råkar han vådaskjuta sig själv till döds så läggs åtalet ner. Däremot så döms hust-
run Maria till böter för att de gömde flyktingen. Christina och Johannes kommer un-
dan straff då de var under påverkan av sina föräldrar. 
 
Modern: Maria Jönsdotter född 1805 i Seglora 
Dömd till tukthus för delaktighet i postrånet. 
 
Christina född 1826 i Seglora och maken Andreas Johansson 
Andreas döms till böter och 11 dygn på vatten och bröd för första resan inbrott. 1847-
07-10 döms Andreas för 2a resan stöld till 40 par spö och uppenbar 
kyrkplikt. 1862-04-28 döms Andreas till fem års straffarbete för 3e resan stöld som 
han kom att avtjäna i Stockholm på Centralfängelset Långholmen. Andreas döms för 
4e resan dråp och skadegörelse 1875-10-26 till ”straffarbete för lifstiden”. 
 
Johannes född 1828 i Kinnarumma och hans hustru Maria Svensdotter  
Johannes blev avrättad 1854-09-13 kl 11 i Väby för poströveri genom halshuggning. Jo-
hannes hustru Maria Svensdotter var gravid och dömdes till 16 dagars fängelse på vat-
ten och bröd för delaktighet i postrånet. Innan hon straffas så föder hon barnet i Vä-
nersborgs länsfängelse 1853-03-02.  
 

72



 
Anna Sophia född1834 i Kinnarumma och fästmanen Johannes Nätt  
Hon hade sällskap med brodern Johannes Löfs kumpan Johannes Nätt som även han 
dömdes till döden genom halshuggning men han kom att dö innan av sjukdom i Vä-
nersborgs fängelse.  Hon blir dömd till två års arbete på Spinnhuset i Göteborg då hon 
var ”försvarslös”. Hon avlider 1855 av sjukdom i Spinnhuset. Hon var även misstänkt 
för att ha tagit del av rånbytet med friades. 
 
Johanna Charlotta född 1841 i Kinnarumma och maken Josef Johansson 
Redan när Johanna var 14 år gammal står det noterat på henne ”1855 4e resan 
stöld”. 1868-12-28 när Johanna är 27 år gammal så döms hon vid Kinds Häradsrätt 
för 1a resan stöld. Johanna föder även ett av barnen i fängelse. Johanna flyttar till 
Spannarp och bildar familj 1871-06-06 med den fd tjuven Josef Johansson som 1875 
blir ihjälskjuten av Andreas. Johanna emigrerar 1900 till Amerika. 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Fånge 274 Johannes Nätt dömd för poströveri. Fånge 275 änkan Maria Jönsdotter (Johannes Löfs 
mor). Båda ankommer till Vänerborgs fängelse 1852-05-12



 
Två barn klarar sig undan det kriminella livet 
Endast familjen Löfs två yngsta barn väljer att gå den smala vägen. Kanske blir det för 
tungt att bo kvar för pojkarna för de väljer att ta sig från sin hembygd. Johan Peter 
född 1843 blir fabriksarbetare i Rydal och emigrerade till Norge 1871. Carl Emil född 
1846 och blir även han fabriksarbetare i Rydal. Han begärde arbetsintyg 1868 flyttade 
bort från orten. 
 
Boken Brutala dåd i fridsam bygd  
Det finns oerhört mycket att berätta om familjen Löf som Andreas gifts in i. Det finns 
även. en bok skriven om familjen Löf och familjen Nätt där även Andreas finns med i. 
Västgöta Genealogiska Föreningen gav ut Ingemar Svensson bok Brutala dåd i fridsam 
bygd 2008 och finna att låna på Borås bibliotek och Humanistiska biblioteket i Göte-
borg.
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Carl Johansson  
CARL JOHANSSON föddes i Källenäs, Kinnarumma 1794-03-12. Han döptes 1794-
03-15 i Kinnarumma. Han var det första barnet av Åbo JOHANNES HANSSON (1769-
09-23) och CATHARINA ANDERSDOTTER (1763-10-29). Han hade en syster (Greta 
Johansdotter (1799-08-01)) och två bröder: Andreas Johansson (1797-01-08), Håka 
Johansson (1802-02-19).

 
När han var 53 år gammal dog hans mor CATHARINA ANDERSDOTTER (1847-07-
08). När han var 58 år gammal dog hans far Åbo JOHANNES HANSSON (1852-10-
17). 
 
Ca 1815 tar han över Källenäs 1/8 mtl (även kallat Källersnäs) av sin far (oklart vilket 
år) "Står för halfa gården" och andra halvan verkar "Kindgrens arfvingar i Borås"  stå 
för. Han var då 21 år gammal.

 
Han dog 1879-06-08 på undantag under Källenäs när han var 85 år gammal. Han be-
gravdes 1879-06-15 i Kinnarumma. Hans partner BRITA HANSDOTTER dog 1883-
08-21, 4 år efter honom.

 
Brita Hansdotter  
BRITA HANSDOTTER föddes i Häggårda, Kinnarumma 1797-03-12. Hon döptes 
1797-03-12. Hon var det första barnet av Åbo HANS GUNNESSON (1768-11-27) och 
INGEGERD OLOFSDOTTER (1773-12-13). Hon hade sex bröder: Gunne Hansson 
(1800-07-18), Andreas Hansson Hägg (1803-11-13), Dräng Olof Hansson (1808-02-
02), Dräng Lars Hansson (1812-09-08), Anders Hansson (1818-05-17), Dräng Johan-
nes Hansson (1818-05-17).

 
 

HEMMANSÄGARE CARL JOHANSSON & 
BRITA HANSDOTTER I                            

KÄLLENÄS (GEN 4)

KAPITEL  16
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När hon var 37 år gammal dog hennes far Åbo HANS GUNNESSON (1834-11-01). När 
hon var 50 år gammal dog hennes mor INGEGERD OLOFSDOTTER (1847-09-13).

 
Hon dog 1883-08-21 på undantag i Källenäs när hon var 86 år gammal. Hon begrav-
des 1883-08-26113. Hennes partner CARL JOHANSSON dog 1879-06-08, 4 år före 
henne. 
 
Familjen  
Hennes partner var CARL JOHANSSON (1794-03-12). Hon hade tio barn med CARL 
JOHANSSON: Piga EDELA CARLSDOTTER (1817-02-03), Anna Gretha Carlsdotter 
(1820-03-12), Christina Carlsdotter (1822-06-12), Lisa Johanna Carlsdotter (1824-11-
20), Johannes Carlsson (1826-12-11), Andreas Carlsson (1829-02-14), Johan Bernt 
Carlsson (1833-06-21), Carl August Johansson (1833-06-21), Calle Carlsson (1835-02-
09), Calle Carlsson (1837-05-15). 
 
Carl och Brita får 10 barn tillsammans. De fyra första var tre tjejer och den fjärde var 
en son och de föddes mellan 1817-1826. Alla fem växte upp och fick egna hem. De sista 
fem barnen var alla pojkar och föddes mellan 1829-1837. De sista fem barnen dog alla 
av det man då kallade bröstsjukdom. Andreas född 1829 dog 1852 23 år gammal.  Tvil-
lingarna Johan Bernt och Carl August födda 1833 dog 2 respektive tre månader gamla. 
Calle född 1835 dog 2 månader gammal och det gjorde även det sista barnet Calle född 
1837. Carl bodde hela sitt vuxna liv i Källenäs fram till sin död.
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Redan 1768 flyttade den första av Johans anfäder till Källenäs i Kinnarumma. Gården 
kom att gå vidare i generationer ända fram till 1883 och kanske längre.  
 
Åbo Hans Jönsson och Greta Persdotter  
1768 så flyttar ”Åbonn” Hans Jönsson in på gården Källenäs tillsammans med sin hust-
ru Greta Persdotter. Hans är 37 år och Greta 29 år gammal. De kom inflyttandes från 
Grimmared i dagens Tranemo kommun. Hans föräldrar är soldat Anders Sundberg 
och hans mor är Gunnur Andersdotter och de födde Hans i Lärpå 1731-06-12. 

Hans och Greta fick sonen Johannes tillsammans 1769-09-23. Hans och Greta brukar 
gården i Källenäs ända till att sonen Johannes tar över. Hans och Greta bor kvar på 
gården efter att sonen tagit över. 1816-08-28 lämnar Greta jordelivet pga. åldersbräck-
lighet. Det är oklart när Hans går bort.

 
Johannes Hansson och Catharina Andersdotter  
1794 när Johannes är 24 år gammal tar han och hans hustru Catharina över Åbo tor-
pet och köper loss det. Johannes och Catharina bor kvar i Källenäs hela sina liv. 
 
Ca 1828 när Johannes är 58 år står det noterat att de är på undantag och att han är 
sjuklig. Johannes verkar friskna till för att han lever ända fram till 83-års ålder. 1852-
10-17 avlider han i magsjukdom. Några år innan nämligen 1847-07-08 avled hans kä-
ra Catharina i svullnad. Johannes och Catharina kom alltid att bo nära sina barn och 
barnbarn hela sitt liv. 
 
Carl och Andreas Johansson  
Ja bröderna Carl och Andreas tar över var sin del av gården. Ja var sin 1/8 mtl av     
Källenäs brukar de. Ca 1815 när Carl är 21 år gammal tar han över sin del av gården. 
Carl kom att gifta sig med Britta Hansdotter från Häggården i samma socken. Carl och 
Britta kom att bo i Källenäs hela sitt liv.  

FYRA GENERATIONER I 
KÄLLENÄS

KAPITEL  17
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De fick tio barn tillsammans. Men endast fyra av dessa fick uppleva Carl och Brittas ål-
derdom. Deras förstfödda var Edela född 1817 som var Johans mormor. Edela kom att 
bli en fantastiskt stark kvinna och var ensamstående med sina tre döttrar. Deras andra 
barn var Anna Gretha född 1820. Deras tredje barn Christina f 1822 kom att bo kvar 
på gården hela sitt liv. Hon kom att föda sonen Johan Oscar 1850 som hon fått med 
okänd far. Sonen dog under sitt första levnads år. 1861 38,7 år gammal avled Christina 
pga. slag. Den fjärde dottern Lisa Johanna föddes 1824. Deras första son Johannes föd-
des 1826. Deras andras son Andreas f 1829 arbetade som dräng i Källenäs men avled 
endast 23,6 år gammal av bröstsjukdom.  
 
Efter Andreas kom tvillingarna Johan Bernt och Carl August. De föddes 1833-06-21 
men endast 2 månader gamla gick de bort i bröstsjukdom. Johan Bernt avled 16/9 och 
och fyra dagar senare den 20/9 avled Carl August. De två sista i syskonskaran kom att 
döpas till Calle och Calle. Den första av dom föddes 1835 men precis som sina tvilling-
bröder avled han i bröstsjukdom endast en månad gammal. Deras sista barn Calle föd-
des två år senare 1837. Calle växte till sig och klarade sig sina första år från sjukdom. 
Men 1844 när Calle var 6,8 år gammal avled han av slag hemma i Källenäs.  
 
Att vara Åbo 
Att vara åbo innebär att man har äger husen och lösöret men inte marken och att arvs-
rätten går vidare. Vid den tid som Johannes tog över torpet så kund man som Åbo 
även köpa loss det så man ägde sitt hemman fullt ut vilket Johannes också gjorde. 
 

79



   

 
Fyra generationer synliga i kyrkboken 1815-1821  
Generation 1:  Längst ner på bilden ser vi det som troligen är Greta Persdotter, hustru 
till ”Åbonn” Hans Jönsson som tog över gården 1768. 
 
Generation 2:  På bilden längst upp står Johannes Hansson född 1769 och hustrun 
Catharina Andersdotter född 1763 som är andra generationen på Källenäs. 
 
Generation 3:  I mitten av bilden ser vi Johannes och Catherines barn Carl född 1794,  
Andreas född 1797 och Greta född 1799.

 
Generation 4: I mitten av bilden ser vi sonen Carl och hans hustru Britta Hansdotter   
född 1797 och deras äldsta barn.
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Pehr Månsson
PEHR MÅNSSON föddes i Flenstorp nedre, Kinnarumma 1745-03-29. Han döptes 
1745-04-05 i Kinnarumma. Han var det första barnet av MÅNS PERSSON (1705) och 
ELIN JONSDOTTER (1718-10-27). Han hade två systrar: Kerstin Månsdotter (1747-
03-08), Margareta Månsdotter (1751-08-31).

 
När han var 27 år gammal dog hans far MÅNS PERSSON (1772-06-21). När han var 
58 år gammal dog hans mor ELIN JONSDOTTER (1803-12-08). 
 
Innan vigseln 1772 arbetade han som bondedräng i Karlshetser.  Efter vigseln flyttar 
de till Karlhesters by. Han var då 27 år gammal. Från ca 1784 arbetade han som torpa-
re i Karlshester. Han var då 39 år gammal. Ca 1815 anges han som blind. Han var då 
70 år gammal.

 
Han dog 1827-02-27 i Karlshester när han var 81 år gammal av andtäppa. Han begrav-
des 1827-03-11 i Kinnarumma. Hans fru ANNA BENGTSDOTTER dog 1828-08-03, 1 
år efter honom.

 
 
Anna Bengtsdotter  
ANNA BENGTSDOTTER föddes i Skephult, Mark 1751-09-09. Hon döptes 1751-09-15 
i Skephult, Mark. Hon var det första barnet av BENGT HÅKANSSON (1710) och BRIT-
TA PEHRSDOTTER.

 
När hon var 0 år gammal dog hennes far BENGT HÅKANSSON (1752-06-24). 
 
Innan vigseln 1772 så arbetade hon som piga i "Wellingebacka", Skephult. Hon var då 
20 år gammal. 
 

TORPARE PEHR MÅNSSON &                                      
ANNA BENGTSDOTTER                                                    

I KARLSHESTER (GEN 5) 

KAPITEL  18
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Hon dog 1828-08-03 i Karlshester när hon var 76 år gammal. Hon begravdes 1828-
08-10 i Kinnarumma av ålderdom. Hennes man PEHR MÅNSSON dog 1827-02-27, 1 
år före henne. 
 
Familjen  
1772-02-23 gifte hon sig med PEHR MÅNSSON (1745-03-29) i Skephult, Mark. Hon 
var 20 år gammal när hon gifte sig med PEHR MÅNSSON, som då var 26 år gammal. 
Hon hade fem barn med PEHR MÅNSSON: Magnus Pehrsson (1772-11-22), Britta 
Pehrsdotter (1780-04-19), Åbo JOHANNES PEHRSSON (1784-02-05), Elias Pehrsson 
(1787-04-04), Stina Pehrsdotter (1790-10-22). 
 
Sonen Magnus dör 1794-02-21 av rödsot 21 år gammal. Dottern Stina dör 1794-09-24 
av rödsot 4 år gammal.  
 
Anteckning 
Oklart vilka föräldrarna är. Det finns två Anna födda i Marks härad 1751 med en far 
som heter Bengt. Gissningsvis är hon född Skephult då det är närmare än Berghem.
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Andreas Pehrsson 
Åbo ANDREAS PEHRSSON föddes i Flenstorp, Kinnarumma 1765-03-20. Han döptes 
den 1765-03-24 i Kinnarumma. Han var det andra barnet av PEHR ANDERSSON 
(1735-02-11) och MARIA MÅNSDOTTER (1735-10-16). Han hade en syster (Margare-
ta Pehrsdotter (1775-02-24)) och tre bröder: Peter Pehrsson (1762-02-07), Anders 
Pehrsson (1768-03-19), Magnus Pehrsson (1777-01-22). 
 
När han var 34 år gammal dog hans mor MARIA MÅNSDOTTER (1799-06-11). När 
han var 64 år gammal dog hans far PEHR ANDERSSON (1829-07-13). 
 
Cirka 1789 blev han åbo i Hassmundshult (oklart när dom flyttade hit. Dottern Anna 
Stina föds här 1789). Han var då 24 år gammal. Från 1790 blir han åbo i W: (Väster-
gård) Flenstorp. Han var då 25 år gammal. Från 1795 arbetade han som torpare på un-
dantag i ett torp under Hassmundshult (oklart när dom flyttade hit. Tvillingarna föds 
här 1795). Han var då 30 år gammal.

 
Han dog 1837-08-14 i Hassmundshult när han var 72 år gammal av håll och stygn. 
Han begravdes 1837-08-20 i Kinnarumma. Hans fru STINA PETERSDOTTER dog 
den 1837-12-22. 
 
Stina Petersdotter 
STINA PETERSDOTTER föddes i Fagerhult Torsagården, Kinnarumma 1763-04-17. 
Hon döptes 1763-04-17 i Kinnarumma. Hon var det fjärde barnet av Nämndeman PE-
TER NILSSON (1734) och BEATA HÅKANSDOTTER (1729-04-02). Hon hade tre brö-
der (Håkan Petersson (1756-05-01), Nils Petersson (1765-10-09), Nils Petersson 
(1768-11-26)) och två systrar (Anna Petersdotter (1758-03-22), Annika Petersdotter 
(1761-02-24)). 
 
 

ÅBO ANDREAS PEHRSSON &                        
STINA PETERSDOTTER                                       

I HASSMUNDSHULT (GEN 5) 

KAPITEL  19
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När hon var 22 år gammal dog hennes far Nämndeman PETER NILSSON (1785-06-
09). När hon var 49 år gammal dog hennes mor BEATA HÅKANSDOTTER (1812-12-
04). 
 
Hon dog 1837-12-22 i Hassmundshult när hon var 74 år gammal av bröstsjukdom. 
Hon begravdes 1837-12-31 i Kinnarumma. Hennes man Åbo ANDREAS PEHRSSON 
dog 1837-08-14.

 
Familjen  
1790-01-18 gifte hon sig med Åbo ANDREAS PEHRSSON (1765-03-20) i Kinnarum-
ma. Hon var 26 år gammal när hon gifte sig med Åbo ANDREAS PEHRSSON, som då 
var 24 år gammal. Hon hade nio barn med Åbo ANDREAS PEHRSSON: Anna Stina 
Andreasdotter (1789-03-17), ANNA ANDREASDOTTER (1791-04-07), Petronella And-
reasdotter (1793-03-23), Edela Andreasdotter (1795-10-09), Margarethia Andreasdot-
ter (1795-10-09), Britta Maria Andreasdotter (1798-01-22), Nils Petter Andreasson 
(1801-04-09), Anders Andreasson (1803-09-22), Gustava Beatha Andreasdotter 
(1806-12-01). Alla barnen nådde vuxen ålder.
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Johannes Hansson
Åbo JOHANNES HANSSON föddes i Källenäs, Kinnarumma 1769-09-23. Han döptes 
1769-09-24 i Kinnarumma. Han var det första barnet av Åbo HANS JÖNSSON (1731) 
och GRETA PERSDOTTER (1739). 
 
När han var 16 år gammal dog hans far Åbo HANS JÖNSSON (1786). När han var 46 
år gammal dog hans mor GRETA PERSDOTTER (1816-08-28). 
 
Från 1793 arbetade han som dräng i Källenäs. Han var då 23 år gammal. Från 1794 
blir han åbo i Källenäs 1/8 mtl. Han var då 24 år gammal. Från cirka 1828 bor han bor 
på undantag i Källenäs och är sjuklig (oklart vilket år). Han var då 58 år gammal.  
 
Han dog 1852-10-17 i  Källenäs när han var 83 år gammal av magsjukdom. Han be-
gravdes 1852-10-24 i Kinnarumma. Hans fru CATHARINA ANDERSDOTTER dog 
den 1847-07-08, 5 år före honom. 
 
Catharina Andersdotter  
CATHARINA ANDERSDOTTER föddes i Orrleken, Kinnarumma 1763-10-29. Hon 
döptes 1763-11-01 i Kinnarumma. Hon var det sjätte barnet av ANDERS BJÖRNSSON 
(1709-04-27) och ELIN NILSDOTTER (1728-02-24). Hon hade en syster (Britta An-
dersdotter (1759-02-14)) och sex bröder: Nils Anderson (1752-04-04), Hans Anders-
son (1754-11-18), Anders Andersson (1757-05-05), Anna Anderson (1762-02-12), Hå-
kan Andersson (1766-04-19), Elin Andersdotter (1768-02-08). 
 
När hon var 10 år gammal dog hennes far ANDERS BJÖRNSSON (1774-03-19). När 
hon var 31 år gammal dog hennes mor ELIN NILSDOTTER (1794-12-31).

  ÅBO JOHANNES HANSSON &                       
CATHARINA ANDERSDOTTER                        

I KÄLLENÄS (GEN 5)

KAPITEL  20
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Innan vigseln arbetade hon som piga i "Assmundare". Hon var då 29 år gammal.

Hon dog 1847-07-08 i Källenäs när hon var 83 år gammal av svullnad. Hon begravdes 
1847-07-11 i Kinnarumma. Hennes man Åbo  JOHANNES HANSSON dog den 1852-
10-17, 5 år efter henne. 
 
Familjen  
1793-02-10 gifte hon sig med Åbo JOHANNES HANSSON (1769-09-23) i Kinnarum-
ma. Hon var 29 år gammal när hon gifte sig med Åbo JOHANNES HANSSON, som då 
var 23 år gammal. Hon hade fyra barn med Åbo JOHANNES HANSSON: CARL JO-
HANSSON (1794-03-12), Andreas Johansson (1797-01-08), Greta Johansdotter (1799-
08-01), Håka Johansson (1802-02-19).
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Hans Gunnesson 
Åbo HANS GUNNESSON föddes i Häggårda, Kinnarumma 1768-11-27. Han döptes 
1768-11-30 i Kinnarumma. Han var det åttonde barnet av GUNNE TORESSON (1721-
03-05) och ANNA LARSDOTTER (1730-07-02). Han hade två bröder (Hans Gunnes-
son (1753-07-20), Hans Gunnesson (1768-11-27)) och fem systrar (Gunla Gunnesdot-
ter (1751-07-23), Brita  Gunnesdotter (1755-11-01), Kirsti Gunnesdotter (1758-10-01), 
Ingeborg Toresson (1761-04-06), Lisa Gunnesdotter (1762-10-30)). 
 
När han var 19 år gammal dog hans far GUNNE TORESSON (1788-04-12). När han 
var 34 år gammal dog hans mor ANNA LARSDOTTER (1803-05-08). 
 
Från 1795 arbetade han som åbo i Häggårda 1/4mtl. Han tar över gården av sin far. 
Han var då 26 år gammal. Från 1828 bor han på undantag i Häggårda 1/4mtl (antagli-
gen samma bostad där han var åbo). Han står noterad som bräcklig och urfattig. Han 
var då 59 år gammal. 
 
Han dog 1834-11-01 i Håggårda när han var 65 år gammal av blodslag. Han begravdes 
1834-11-09 i Kinnarumma. Hans fru INGEGERD OLOFSDOTTER dog 1847-09-13, 13 
år efter honom. 
 
Ingegerd Olofsdotter 
INGEGERD OLOFSDOTTER föddes i Hultenäs, Kinnarumma 1773-12-13. Hon döptes 
1773-12-18 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av OLOF SVENSSON (1737-01-
19) och BRITA LARSDOTTER (1750). Hon hade en bror (Anders Olofsson (1777-11-
07)) och tre systrar: Stina Olofsdotter (1773-12-13), Catharina Olofsdotter (1785-10-
14), Catharina Olofsdotter (1787-12-24). 
 
När hon var 31 år gammal dog hennes far OLOF SVENSSON (1805-12-02).

ÅBO HANS GUNNESSON &                           
INGEGERD OLOFSDOTTER                            

I HÄGGÅRDA (GEN 5) 
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Innan vigseln 1795 arbetade hon som piga i Fagerås. Hon var då 21 år gammal. Efter 
makens död 1834 så bor hon kvar i Häggårda på undantag. 1835 noteras hon som 
bräcklig och urfattig. Hon var då 61 år gammal.

 
Hon dog 1847-09-13 i Häggårda när hon var 73 år gammal av bröstsjukdom. Hon be-
gravdes 1847-09-19 i Kinnarumma. Hennes man Åbo HANS GUNNESSON dog 1834-
11-01, 13 år före henne. 
 
Familjen  
1795-01-04 gifte hon sig med Åbo HANS GUNNESSON (1768-11-27) i Kinnarumma 
Hon var 21 år gammal när hon gifte sig med Åbo HANS GUNNESSON, som då var 26 
år gammal. Hon hade sju barn med Åbo HANS GUNNESSON: BRITA HANSDOTTER 
(1797-03-12), Gunne Hansson (1800-07-18), Soldat 1128 Andreas Hägg (1803-11-13), 
Dräng Olof Hansson (1808-02-02), Dräng Lars Hansson (1812-09-08), Dräng Johan-
nes Hansson (1818-05-17), Anders Hansson (1818-05-17).
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Sonen Olof född 1808 var dräng i Häggårda och avled 1836-10-09 28 år gammal i 
"Hufvudsjuka" 1836-10-09.  
 
Sonen Lars född 1812 var dräng i Häggårda och avled 1836-09-09 24 år gammal i 
bröstfeber. Noteras som "Sjuk och går illa, är ofärdig".  
 
Tvillingarna Johannes och Anders föds 1818. Anders dör endast 1 månad gammal i en 
okänd sjukdom 1818-06-07. Johannes dör 1846-11-30 28 år gammal. Johannes dör 
helt plötligt och blev funnen på marken. Det står noterat: "Funnen död på marken. 
Troligen aaf slag". 
 
Hans var sjuklig vid 60 års ålder. Står noterad som bräcklig och urfattig och gården 
står noterad som undantag. När Hans dör 1834 så står Ingegerd 60 år gammal note-
rad som bräcklig och urfattig. 
 
Sonen Andreas arbetar i Häggården fram till Hans död 1834. Andreas blir soldat 1128 
Hägg. Andreas får avsked som soldat 1843, 39 år gammal då han "har af en stor ned-
fallen sten blifvit skadad i högra knäet och knäled, hvarefter det förra har svällt och 
tillståndet  funnit såsom oboteligt ger honom till krigs tjenst oduglig" 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MÅNS PERSSON föddes år 1705 i Kinnarumma. Det är oklart vilka hans föräldrar 
är.

1731 arbetade han som bonde i Flenstorp nedre. Står som Pehr i Flenstorp vid vigseln 
1731. Han var då 26 år gammal. Från 1738 arbetade han som bonde i Stenstorp Han 
var då 33 år gammal. Från 1745 arbetade han som bonde i Flenstorp. Han var då 40 år 
gammal. 
 
Han dog 1772-06-21 i Flenstorp när han var 66 år gammal av bröstsjukdom. Han be-
gravdes 1772-06-28 i Kinnarumma. Hans partner ELIN JONSDOTTER dog 1803-12-
08, 31 år efter honom. 
 
Margareta Jönsdotter. Tyvärr så vet vi inte så mycket om Margareta som var Måns 
första hustru. I vigselboken står hon noteras om pigan af Öd. 
 
ELIN JONSDOTTER föddes i Olatorp, Fritsla 1718-10-27. Hon döptes 1718-10-28 i 
Fritsla. Hon var det första barnet av JONAS och KIRSTIN GUNNESDOTTER.

 
Hon dog 1803-12-08 i nedre Orrleken när hon var 85 år gammal av ålderdomssvag-
het. Hon begravdes 1803-12-18 i Kinnarumma. Hennes partner MÅNS PERSSON dog 
den 1772-06-21, 31 år före henne.

Familjen
Den 1731-11-07 gifte han sig med Margareta Jönsdotter i Kinnarumma. Han var 26 år 
gammal när han gifte sig med Margareta Jönsdotter. Han hade tre barn med Margare-
ta Jönsdotter: Peder Månsson (1733-11-06), Maria Månsdotter (1735-10-16), Johan 
Månsson (1738-10-30). 
 

BONDE MÅNS PERSSON &                           
ELIN JONSDOTTER                                             

I FLENSTORP (GEN 6)
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Hans andra fru var ELIN JONSDOTTER (1718-10-27). Han hade tre barn med ELIN 
JONSDOTTER: PEHR MÅNSSON (1745-03-29), Kerstin Månsdotter (1747-03-08), 
Margareta Månsdotter (1751-08-31).
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Familjen Måns Persson med sonen Per Månsson med familj i 
Flenstorp 1758-1777



Vi vet nästan inget om Britta Pehrsdotters föräldrar. Det vi vet om fadern Bengt är att 
han dog 1752. Troligtvis är han född 1710. Det finns tre Bengt som föds i Marks härad 
och alla dom i Kinnarumma. Om modern Britta Pehrsdotter vet vi inget alls.

BENGT HÅKANSSON föddes år 1710 i Kinnarumma, Han är det första barnet av HÅ-
KAN, hans biologiska mor är okänd. Han dog 1752-06-24 i Skephult när han var 41 år 
gammal. 
 
Hans partner var BRITTA PEHRSDOTTER. Han hade en dotter med BRITTA PEHRS-
DOTTER: ANNA BENGTSDOTTER (1751-09-09). 

BENGT HÅKANSSON &                                  
BRITTA PEHRSDOTTER                                       

I SKEPHULT (GEN 6)

KAPITEL  23
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Bengt Håkanssons dödsnotis i död- och begravningsboken för Skephult



Pehr Andersson 
PEHR ANDERSSON föddes i Årebo, Kinnarumma 1735-02-11. Han döptes den 1735-
02-16 i Kinnarumma. Han var det tredje barnet av Sockenskräddaren ANDERS BÖR-
JESSON och KARIN PERSDOTTER. Han hade en bror och en syster, Börje Andersson 
(1722-08-15) och Anna Andersdotter (1729-05-28). 
 
När han var 4 år gammal dog hans far Sockenskräddaren ANDERS BÖRJESSON 
(1739-10-14). 
 
1762 står han noterad att han bor i Flenstorp då äldsta sonen föds där 1762. Han var 
då 27 år gammal. 1799 när hustrun Maria dör så bor han i Flenstorp Västergård. Han 
var då 64 år gammal. 1802 gifter han om sig med Anna Andersdotter. Han var då 67 
år gammal. 1815 står han som boende Flenstorp på undantag. Han var då 80 år gam-
mal. 1825  står han noterad som fattighjon, "njuter understöd af roten". Han var då 90 
år gammal. Pehr var rotebonde vilket innebar att han tillsammans med andra stod för 
en soldat och ett soldattorp. Pehr var rotebonde för Orratorpet som en av våra släkting-
ar senare kom att vara soldat i. 
 
Han dog 1829-07-13 i Flenstorp när han var 94 år gammal av ålderdom. Han begrav-
des 1829-07-19 i Kinnarumma. Hans partner MARIA MÅNSDOTTER dog 1799-06-11, 
30 år före honom. 

ROTEBONDE PEHR ANDERSSON                     
& MARIA MÅNSDOTTER                                         

I FLENSTORP (GEN 6)

KAPITEL  24
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Vigseln mellan Anna Andersdotter och Pehr Andersson i Kinnarumma 1802



Maria Månsdotter  
MARIA MÅNSDOTTER föddes i Flenstorp, Kinnarumma 1735-10-16. Hon döptes 
1735-10-19 i Kinnarumma. Hon var det andra barnet av MÅNS PERSSON (1685-08-
24) och MARGARETA JÖNSDOTTER. Hon hade två bröder: Peder Månsson (1733-11-
06), Johan Månsson (1738-10-30). 
 
Hon dog 1799-06-11 i Flenstorp Västergården när hon var 63 år gammal av ”rosen”. 
Hon begravdes 1799-06-16 i Kinnarumma. Hennes partner PEHR ANDERSSON dog 
den 1829-07-13, 30 år efter henne.

 
Familjen  
Hennes partner var PEHR ANDERSSON (1735-02-11). Hon hade fem barn med PEHR 
ANDERSSON: Peter Pehrsson (1762-02-07), Åbo ANDREAS PEHRSSON (1765-03-
20), Anders Pehrsson (1768-03-19), Margareta Pehrsdotter (1775-02-24), Magnus 
Pehrsson (1777-01-22). 
 
Anna Andersdotter  
Anna Andersdotter föddes i Grimskulla Kvisslen, Kinnarumma 1753-06-08. Hon döp-
tes 1753-06-10 i Kinnarumma. Hon var barn av Anders och Annika Andersdotter. 
 
1802-10-16 gifte hon sig med PEHR ANDERSSON (1735-02-11) i Kinnarumma, Borås, 
Älvsborgs län, Sverige. Hon var 49 år gammal när hon gifte sig med PEHR ANDERS-
SON, som då var 67 år gammal. 
 
Innan hon gifter sig är hon piga i Grimskulla, Kvisslen. Efter makens död flyttar hon. 
Oklart vart. Hon var då 76 år gammal. 

94

Maria Månsdotterns födelse 1735 i Flenstorp 



 

 
 

 

Bild från Vänersborgs museum.

I Flenstorp och kanske i detta hus bodde Marias föräldrar Måns Persson och Margareta Jöns-
dotter när de gifter sig 1731. Maria Månsdotter och Pehr Andersson bor i Flenstorp hela sina 
liv.

95



Peter Nilsson
Nämndeman PETER NILSSON föddes år 1734. Han är det första barnet av NILS, hans 
biologiska mor är okänd. 
 
1756 står han som boendes i Fagerhult Torsagården. Han vår då 22 år gammal. Från 
1770 arbetade han som nämndeman enligt yngsta sonens dödbok.Han var då 36 år 
gammal. 
 
Han dog 1785-06-09 i Hassmundshult när han var 50 år gammal av förstoppning. 
Han begravdes 1785-06-19 i Kinnarumma. Hans fru BEATA HÅKANSDOTTER dog 
1812-12-04, 27 år efter honom. 
 
Beata Håkansdotter  
BEATA HÅKANSDOTTER föddes i Grimskulla Kvisslen, Kinnarumma 1729-04-02. 
Hon döptes 1729-04-04 i Kinnarumma. Hon var det tredje barnet av HÅKA AMBI-
ÖRNSSON (1696-05-10) och BRITA ANDERSDOTTER (1701-12-05). Hon hade en 
bror (Anders Håkansson (1735-04-14)) och sex systrar: Annika Håkansdotter (1724-
05-06), Maria Håkansdotter (1727-04-01), Gunla Håkansdotter (1731-04-04), Inge-
borg Håkansdotter (1733-04-28), Stina Håkansdotter (1737-09-18), Katharina Håkans-
dotter (1740-04-28). 
 
När hon var 58 år gammal dog hennes mor BRITA ANDERSDOTTER (1787-04-26). 
 
Hon dog 1812-12-04 i Grimskulla Kvisslen när hon var 83 år gammal. Hon begravdes 
1812-12-20 i Kinnarumma. Hennes man Nämndeman PETER NILSSON dog 1785-06-
09, 27 år före henne. 
 
 
 

NÄMNDEMAN PETER NILSSON &                     
BEATA HÅKANSDOTTER (GEN 6)

KAPITEL  25
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Familjen
1755-07-06 gifte hon sig med Nämndeman PETER NILSSON (1734) i Kinnarumma. 
Hon var 26 år gammal när hon gifte sig med Nämndeman PETER NILSSON, som då 
var 21 år gammal. Hon hade sex barn med Nämndeman PETER NILSSON: Håkan Pe-
tersson (1756-05-01), Anna Petersdotter (1758-03-22), Annika Petersdotter (1761-02-
24), STINA PETERSDOTTER (1763-04-17), Nils Petersson (1765-10-09), Nils Peters-
son (1768-11-26). 
 
Peter och Beatas två yngsta barn går bort tidigt. Nils född 1765 går bort 2,5 år gammal 
i koppar. Nils född 1768 går bort knappt två år fyllda i rödsot.
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Bild: Stuga i Fagerhult (Bild från Vänersborgs museum).

Nämndeman Peter Nilsson arbetar som drängen i ”Torse” (Fagerhult Torsagården) när han 
gifter sig med Beata Håkansdotter 1756. Det är oklart hur länge de bor i Fagerhult.

Eventuellt bor de här fram till sin ålderdom runt 1785 då de bor i Hassmundshult.



Hans Jönsson
Åbo HANS JÖNSSON föddes år 1731. 
1755 står han som dräng i Grimmskulla i Kinnarumma. Han var då 24 år gammal. 
1768 blir han som åbo i Källenäs. Han var då 37 år gammal. 
 
Han dog år 1786 i Källenäs när han var 55 år gammal. Hans fru GRETA PERSDOT-
TER dog den 1816-08-28, 30 år efter honom. GRETA PERSDOTTER föddes år 1739.

 
Greta Persdotter 
GRETA PERSDOTTER föddes år 1739. 
1769-01-15 gifte hon sig med Åbo HANS JÖNSSON (1731) i Kinnarumma. Innan vig-
seln står hon som piga i Källenäs. 
 
Hon dog 1816-08-28 i Källenäs när hon var 77 år gammal. Hennes man Åbo  HANS 
JÖNSSON dog 1786, 30 år före henne  
 
Familjen  
Hon var 29 år gammal när hon gifte sig med Åbo HANS JÖNSSON, som då var 37 år 
gammal. Hon hade en son med Åbo HANS JÖNSSON: Åbo JOHANNES HANSSON 
(1769-09-23).   
 

ÅBO HANS JÖNSSON &                                   
GRETA PERSDOTTER                                           
I KÄLLENÄS(GEN 6) 

KAPITEL  26
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Åbo Hans Jönsson och Greta Persdotter flyttar 
in 1768 i Källenäs



Anders Björnsson  
ANDERS BJÖRNSSON föddes i Orrleken, Kinnarumma 1709-04-27. Han döptes 
1709-04-30 i Kinnarumma, Han var det andra barnet av BIÖRN ANDERSSON och CA-
RIN SWENSDOTTER. Han hade två bröder (Håkan Björnsson (1711-03-27), Hans 
Björnsson (1713-09-11)) och två systrar (Elin Björnsdotter (1707-10-26), Anna  Björns-
dotter (1716-06-19)).

Anders föds i Orrleken och lever hela sitt liv där. Anders var gift två gånger. Hans förs-
ta kärlek var Anna Bryngelsson från Seglora. Anders och Anna fick fyra barn tillsam-
mans. Efter att Anna dör så gifter sig Anders med Elin Nilsdotter från Seglora som är 
19 år yngre. Anders och Elin får åtta barn tillsammans. Anders blir far till 12 barn, tre 
flickor och nio pojkar.

Han dog 1774-03-19 i Orrleken när han var 64 år gammal av bältros. Han begravdes 
1774-03-25 i Kinnarumma. Hans fru ELIN NILSDOTTER dog 1794-12-31, 21 år efter 
honom. 
 
Familjen Anna Bryngelson  
Hans första hustru var Anna Bryngelsdotter (1712-06-02).  
Han hade fyra barn med Anna Bryngelsdotter: Elin Andersdotter (1735-12-22), Bryng-
el Andersson (1742-01-21), Bryngel Andersson (1742-09-25), Pehr Anderson (1743-
09-25). Anders gifter om sig efter Annas död. Oklart när hon dör.

ANDERS BJÖRNSSON &                                 
ELIN NILSDOTTER                                              

I ORRLEKEN (GEN 6)

KAPITEL  27
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Familjen Elin Nilsdotter
1751-11-24 gifte han sig med ELIN NILSDOTTER (1728-02-24) i Kinnarumma. Han 
var 42 år gammal när han gifte sig med ELIN NILSDOTTER, som då var 23 år gam-
mal. Han hade åtta barn med ELIN NILSDOTTER: Nils Anderson (1752-04-04), Hans 
Andersson (1754-11-18), Anders Andersson (1757-05-05), Britta Andersdotter (1759-
02-14), Anna Anderson (1762-02-12), CATHARINA ANDERSDOTTER (1763-10-29), 
Håkan Andersson (1766-04-19), Elin Andersdotter (1768-02-08). 
 
Anna Bryngelsson  
Anna Bryngelsdotter föddes i ”Lya” (Lida) Almhult, Seglora 1712-06-02. Hon döptes 
1712-06-06 i Seglora. Hon barn av Bryngel Persson (1686-03-21) och Karin Håkans-
dotter (1683-07-15). 
 
När hon var 36 år gammal dog hennes mor Karin Håkansdotter (1749-05-26).

 
Elin Nilsdotter
ELIN NILSDOTTER föddes i Ryy, Seglora 1728-02-24. Hon döptes 1728-03-03 i Seglo-
ra. Hon var det första barnet av NILS JÖNSSON, hennes biologiska mor är okänd. 
 
Innan vigseln arbetade hon som "piga i Lija Seglora S:n". Hon dog 1794-12-31 i Övre 
Orrleken när hon var 66 år gammal av bröstfeber. Hon begravdes 1795-01-11 i Kinna-
rumma. Hennes man ANDERS BJÖRNSSON dog 1774-03-19, 21 år före henne. 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Anders Björnsson och Elin Nilsdotters vigsel 1751 i Kinnarumma



Gunne Toresson
GUNNE TORESSON föddes i Häggårda, Kinnarumma 1721-03-05. Han döptes 1721-
03-12 i Kinnarumma. Han var det nionde barnet av TORE JÖNSSON (1674) och 
INGEBOOR GUNNARSDOTTER (1683-04-02). Han hade sex bröder (Jöns Toresson 
(1706-10-15), Anders Toresson (1709-03-02), Bengt Toresson (1710-06-11), Ingebor 
Toresdotter (1714-05-25), Johan Toresson (1717-01-27), Bengt Toresson (1724-03-14)) 
och tre systrar (Brita  Toresdotter (1703-08-01), Anna Toresdotter (1711-10-17), Inge-
bor Toresdotter (1718-08-23)). 
 
När han var 33 år gammal dog hans far TORE JÖNSSON (1755-01-26). När han var 41 
år gammal dog hans mor INGEBOOR GUNNARSDOTTER (1762-10-28). 
 
Fram till faderns död 1755 arbetar han som dräng i Häggårda. Efter faderns död så tar 
han och brodern Bengt över gården. Han var då 34 år gammal. 
 
Han dog 1788-04-12 i Häggårda när han var 67 år gammal av håll och stygn. Han be-
gravdes 1788-04-20 i Kinnarumma. Hans fru ANNA LARSDOTTER dog 1803-05-08, 
15 år efter honom. 
 
Anna Larsdotter  
ANNA LARSDOTTER föddes i Rya Nordgården, Kinnarumma 1730-07-02. Hon döp-
tes 1730-07-05 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av LARS ANDERSSON 
(1704-09-29) och BRITA HANSDOTTER (1710-02-27). Hon hade fem bröder (Anders 
Larsson (1738-02-02), Sven  Larsson (1740-06-16), Anders Larsson (1742-01-24), An-
ders Larsson (1744-11-16), Hans Larsson (1753-10-04)) och fyra systrar (Ingerd Lars-
dotter (1733-06-15), Maria Larsdotter (1736-08-05), Kierstin Larsdotter (1747-11-21), 
Ingeborg Larsdotter (1749-10-17)).

GUNNE TORESSON &                                        
ANNA LARSSON                                                      

I HÄGGÅRDA (GEN 6)

KAPITEL  28
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När hon var 30 år gammal dog hennes far LARS ANDERSSON (1761-02-12). När hon 
var 51 år gammal dog hennes mor BRITA HANSDOTTER (1782-01-02). 
 
Hon dog 1803-05-08 i Häggårda när hon var 72 år gammal av bröstfeber. Hon begrav-
des 1803-05-19 i Kinnarumma. Hennes man GUNNE TORESSON dog den 1788-04-
12, 15 år före henne.

 
Familjen  
1749-07-02 gifte hon sig med GUNNE TORESSON (1721-03-05) i Kinnarumma. Hon 
var 19 år gammal när hon gifte sig med GUNNE TORESSON, som då var 28 år gam-
mal. Hon hade åtta barn med GUNNE TORESSON: Gunla Gunnesdotter (1751-07-
23), Hans Gunnesson (1753-07-20), Brita  Gunnesdotter (1755-11-01), Kirsti Gunnes-
dotter (1758-10-01), Ingeborg Toresson (1761-04-06), Lisa Gunnesdotter (1762-10-
30), Åbo HANS GUNNESSON (1768-11-27).
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Familjen Gunne Toresson  & Anna Larsdotter i Häggårda 
1758-1777



Olof Svensson
OLOF SVENSSON föddes i  Faherhult, Kinnarumma 1737-01-19. Han döptes 1737-01-
23 i Kinnarumma. Han var det femte barnet av SVEN AMBJÖRNSSON (1699-08-02) 
och INGEGERD JÖNSDOTTER (1708-03-10). Han hade fyra bröder (Ambjörn Svens-
son (1730-05-16), Johan Svensson (1731-08-16), Lars Svensson (1735-02-17), Ingierd 
Svensdotter (1747-12-13)) och tre systrar (Catharina Svensdotter (1733-03-11), Kirsti 
Svensdotter (1739-01-19), Margareta Svensdotter (1744-07-03)). 
 
När han var 13 år gammal dog hans far SVEN AMBJÖRNSSON (1750-08-05). 
 
Vid vigsel 1772 står han noteras som dräng i Fagerhult. I samband med vigseln flyttar 
familjen till Hultenäs. Han var då 35 år gammal. Efter hustruns död flyttar han till Fa-
gerås (oklart när). 
 
Han dog 1805-12-02 i Fagerås när han var 68 år gammal. Han begravdes 1805-12-08 i 
Kinnarumma.

 
Brita Larsdotter  
BRITA LARSDOTTER föddes år 1750 i Kinnarumma. 
Innan vigseln står hon noterad som ”pigan i Fagerås”. Mer vet vi inte om Brita. 
 
Familjen  
1772-01-12 gifte hon sig med OLOF SVENSSON (1737-01-19) i Kinnarumma. Hon var 
21 år gammal när hon gifte sig med OLOF SVENSSON, som då var 34 år gammal. Hon 
hade fem barn med OLOF SVENSSON: INGEGERD OLOFSDOTTER (1773-12-13), Sti-
na Olofsdotter (1773-12-13), Anders Olofsson (1777-11-07), Catharina Olofsdotter 
(1785-10-14), Catharina Olofsdotter (1787-12-24).

OLOF SVENSSON &                                         
BRITA LARSDOTTER                                           
I HULTENÄS (GEN 6)

KAPITEL  29
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Anders Börjesson  
När sockenskräddaren ANDERS BÖRJESSON föds vet vi inte. Det vi vet är att när 
hans dotter Anna föds 1729 så bor familjen i Årebo, Kinnarumma. I sonen Pers födel-
senotis 1735 står det att Anders är "Sochne skräddaren”. Vi vet också att han dog 1739-
10-14 i Årebo. 
 
Karin Persdotter 
När KARIN PERSDOTTER föds vet vi inte. Det vi vet är att hon vid vigseln så står hon 
noterad som "pigan i Årebo". Vi vet heller inte när hon dör. 
 
Familjen 
1722-06-24 gifte hon sig med Sockenskräddaren ANDERS BÖRJESSON i Kinnarum-
ma. Hon hade tre barn med Sockenskräddaren ANDERS BÖRJESSON: Börje Anders-
son (1722-08-15), Anna Andersdotter (1729-05-28), PEHR ANDERSSON (1735-02-
11).

SOCKENSKRÄDDAREN                                     
ANDERS BÖRJESSON &                                    

KARIN PERSDOTTER I ÅREBO (GEN 7)

KAPITEL  30
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Anders Börjesson och Karin Persdotter gifter sig 1722 i Kinna-
rumma



Måns Persson
MÅNS PERSSON föddes i Sjöbo, Kinnarumma 1685-08-24. Han döptes 1685-08-24 i 
Kinnarumma. Han är det andra barnet av PER I SJÖBO, hans biologiska mor är 
okänd. Han hade två bröder (Måns Persson (1684-02-03), Jon Persson (1693-02-12)) 
och två systrar (Ingeborg Persdotter (1687-03-03), Malin Persdotter (1689-10-06)). 
 
Det vi vet om Måns är att han vid vigseln står som boende i Flenstorp. Han var då 45 
år gammal. När sonen Johan föds står han noterad som boende i Stenstorp. Han var 
då 52 år gammal. Vi vet inte när han dör.

 

 
 
Margareta Jönsdotter  
Hennes far var JÖNS, hennes biologiska mor är 
okänd.

 
Vi vet inte när hon Margareta föds. Det vi vet om Margareta är att hon vid vigseln 1731 
står noterad som ”pigan af Öd”. Hon var då 45 år gammal. Med tanke på att hon står 
som piga innan vigseln så har hon inte haft en familj innan hon träffar Måns. Med tan-
ke på att Måns är 46 år när de gifter sig så torde Margareta vara yngre då de tillsam-
mans får tre barn. Vi vet inte när Margareta dör.

 
Familjen  
1731-11-07 gifte hon sig med MÅNS PERSSON (1685-08-24) i Kinnarumma. Hon ha-
de tre barn med MÅNS PERSSON: Peder Månsson (1733-11-06), MARIA MÅNSDOT-
TER (1735-10-16), Johan Månsson (1738-10-30).

MÅNS PERSSON &                                          
MARGARETA JÖNSDOTTER                                

I STENSTORP (GEN 7)

KAPITEL  31
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Måns födelse i Sjöbo 1685



Håka Ambiörnsson
HÅKA AMBIÖRNSSON föddes i Hässlehult, Skephult 1696-05-10. Han är det första 
barnet av AMBIÖRN, hans biologiska mor är okänd. 
 
 1724 står familjen som boendes i Stenastorp, Kinnarumma. Han var då 28 år gam-
mal. 1729 står familjen noterad i "Qvisslan", Grimskulla  Kvisslen, Kinnarumma. Han 
var då 33 år gammal.

 
Det är oklart när Håka dör. Han dör innan 1758 då Brita flyttar till dottern Annika och 
hennes familj i Grimskulla. Hans fru BRITA ANDERSDOTTER dog 1787-04-26. 
 
Brita Andersdotter 
BRITA ANDERSDOTTER föddes i Kampagården, Kinnarumma 1701-12-05. Hon döp-
tes 1701-12-08 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av ANDERS och KIRSTIN 
BENGTSDOTTER.

 
 

HÅKA AMBIÖRNSSON &                                 
BRITA ANDERSDOTTER                                   
I GRIMSKULLA (GEN 7)

KAPITEL  32
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Brita Anderssons födelse 1701 i Kampagården



Familjen  
1723-08-04 gifte hon sig med HÅKA AMBIÖRNSSON (1696-05-10) i Kinnarumma. 
Hon var 21 år gammal när hon gifte sig med HÅKA AMBIÖRNSSON, som då var 27 år 
gammal. Hon hade åtta barn med HÅKA AMBIÖRNSSON: Annika Håkansdotter 
(1724-05-06), Maria Håkansdotter (1727-04-01), BEATA HÅKANSDOTTER (1729-
04-02), Gunla Håkansdotter (1731-04-04), Ingeborg Håkansdotter (1733-04-28), An-
ders Håkansson (1735-04-14), Stina Håkansdotter (1737-09-18), Katharina Håkansdot-
ter (1740-04-28). 
 
Hon dog 1787-04-26 i Grimskulla Kvisslen när hon var 85 år gammal av ålderdoms-
svaghet. Hon begravdes 1787-05-06 i Kinnarumma.
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Håka Ambiörnsson och Brita Anderssons vigsel 1723



Biörn Andersson & Carin Swensdotter  
Det vi vet om familjen är att de fick fyra barn tillsammans och att de alla var födda i 
Orrleken. Vi vet inget om vart Biörn och Carin är födda någonstans. Av deras efter-
namn så förstår vi att Biörns far hette Anders och Carins far hette Swen. Antagligen 
kom Carin från Orrleken då hon beskrivs som pigan ”i Årleken”. Även Björn anges 
komma från Orrleken. Vi vet inte när dom dör.

 
Familjen
1706-12-27 gifte BIÖRN ANDERSSON sig med CARIN SWENSDOTTER i Kinnarum-
ma. Han hade fem barn med CARIN SWENSDOTTER: Elin Björnsdotter (1707-10-
26), ANDERS BJÖRNSSON (1709-04-27), Håkan Björnsson (1711-03-27), Hans 
Björnsson (1713-09-11), Anna Björnsdotter (1716-06-19).

BIÖRN ANDERSSON &                                      
CARIN SWENSDOTTER                                        

I ORRLEKEN (GEN 7)

KAPITEL  33
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Biörn Andersson och Carin Swensdotters   
vigsel 1706 i Kinnarumma



Tore Jönsson  
TORE JÖNSSON föddes år 1674. Han är barn av JÖNS, hans biologiska mor är okänd.

 
I vigselboken 1702 står han som drängen i Häggårda. Han var då 28 år gammal. Han 
bodde i Häggårda ända fram till sin död. Sönerna Gunne och Bengt tar över gården. 
 
Han dog 1755-01-26 i Häggårda när han var 80 år gammal. Hans fru INGEBOOR 
GUNNARSDOTTER dog 1762-10-28, 8 år efter honom. I Död- och begravningsboken 
står han noterad som ”den gamle, född 1674”.  
 
Ingeboor Gunnarsdotter  
INGEBOOR GUNNARSDOTTER föddes i Hassmundshult, Kinnarumma 1683-04-02. 
Hon döptes 1683-04-02 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av GUNNAR, hen-
nes biologiska mor är okänd. 
 
I vigselboken står hon noteras som pigan i Hassmeshult. Hon var då 19 år gammal. Ef-
ter makens död 1755 så bor hon hos sonen Bengt i Häggårda. Hon är då 72 år gammal. 
 
Hon dog 1762-10-28 i Häggårda när hon var 79 år gammal. Hon begravdes 1762-11-07 
i Kinnarumma. Hennes man TORE JÖNSSON dog den 1755-01-26, 8 år före henne.

 
 

TORE JÖNSSON &                                         
INGEBOOR GUNNARSDOTTER                          

I HÄGGÅRDA (GEN 7)

KAPITEL  34
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Familjen  
1702-06-15 gifte hon sig med TORE JÖNSSON (1674) i Kinnarumma. Hon var 19 år 
gammal när hon gifte sig med TORE JÖNSSON, som då var 27 år gammal. Hon hade 
tio barn med TORE JÖNSSON: Brita  Toresdotter (1703-08-01), Jöns Toresson (1706-
10-15), Anders Toresson (1709-03-02), Bengt Toresson (1710-06-11), Anna Toresdot-
ter (1711-10-17), Ingebor Toresdotter (1714-05-25), Johan Toresson (1717-01-27), Inge-
bor Toresdotter (1718-08-23), GUNNE TORESSON (1721-03-05), Bengt Toresson 
(1724-03-14).

 
Tore och Ingeboors familj är en av Kinnarummasläktens äldsta. 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Ingeboors födelse i Hassmundshult 1683-04-02

Tore och Ingeboors vigsel i Kinnarumma 1702-06-05



Lars Andersson
LARS ANDERSSON föddes i Björkered, Kinnarumma 1704-09-29. Han döptes 1704-
10-02 i Kinnarumma. Han var det femte barnet av ANDERS ANDERSSON (1670) och 
ELIN SVENSDOTTER (1670). Han hade fyra bröder (Anders Andersson (1693-06-18), 
Hans Andersson (1698-12-16), Sven Andersson (1701-11-10), Lars Andersson (1710-
06-07)) och tre systrar (Elin Andersdotter (1694-01-14), Maria Andersdotter (1707-
04-25), Ingegerd Andersdotter (1715-10-22)). 
 
När han var 26 år gammal dog hans far ANDERS ANDERSSON (1731-01-06). När han 
var 28 år gammal dog hans mor ELIN SVENSDOTTER (1733-04-13). 
 
Innan vigseln 1729 arbetade han som dräng i Rya Nordgården. Han var då 24 år gam-
mal. De bor kvar i Rya Nordgården efter vigseln fram till deras död.  
 
Han dog 1761-02-12 i  Rya Nordgården när han var 56 år gammal av lungsot. Han be-
gravdes 1761-12-22 i Kinnarumma. Hans fru BRITA HANSDOTTER dog 1782-01-02, 
21 år efter honom. 
 
Brita Hansdotter  
BRITA HANSDOTTER föddes i Rya Södergården, Kinnarumma 1710-02-27. Hon döp-
tes 1710-03-01 i Kinnarumma. Hon var det andra barnet av HANS SVENSSON och 
KIRSTIN BENGTSDOTTER (1681-06-26). Hon hade två bröder (Sven Hansson (1714-
02-28), Maria Hansdotter (1718-09-06)) och tre systrar (Ingeborg Hansdotter (1708-
05-03), Ingeborg Hansdotter (1712-03-11), Ingeborg Hansdotter (1725-11-25)).

 
Hon dog 1782-01-02 i Rya Nordgården när hon var 71 år gammal av ålderdomssvag-
het. Hon begravdes 1782-01-06 i Kinnarumma. Hennes man LARS ANDERSSON dog 
den 1761-02-12, 21 år före henne. 
 

LARS ANDERSSON &                                       
BRITA HANSDOTTER                                          

I RYA NORDGÅRDEN (GEN 7)

KAPITEL  35
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Familjen  
1729-02-28 gifte hon sig med LARS ANDERSSON (1704-09-29) i Kinnarumma. Hon 
var 19 år gammal när hon gifte sig med LARS ANDERSSON, som då var 24 år gam-
mal. Hon hade tio barn med LARS ANDERSSON: ANNA LARSDOTTER (1730-07-
02), Ingerd Larsdotter (1733-06-15), Maria Larsdotter (1736-08-05), Anders Larsson 
(1738-02-02), Sven  Larsson (1740-06-16), Anders Larsson (1742-01-24), Anders Lars-
son (1744-11-16), Kierstin Larsdotter (1747-11-21), Ingeborg Larsdotter (1749-10-17), 
Hans Larsson (1753-10-04). 
 
Lars och Brita fick 10 barn tillsammans. Sonen Anders född 1742 avled två dagar in-
nan sin tvåårsdag. Dottern Ingeborg född 1749 avled 1760, 11 år gammal i magsjuka.
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Familjen Lars Andersson och Brita Hansdotter i Rya Nordgården 1758-1777



Sven Ambjörnsson
SVEN AMBJÖRNSSON föddes i Fagerhult, Kinnarumma 1699-08-02. Han döptes 
1699-08-06 i Kinnarumma. Han var det fjärde barnet av AMBJÖRN (1665) och ING-
ERD. Han hade en bror (Britta Ambjörnsdotter (1703-07-01)) och tre systrar: Karin 
Ambjörnsdotter (1686-01-24), Anna Ambjörnsdotter (1688-09-30), Kerstin Ambjörns-
dotter (1693-10-28). 
 
När han var 24 år gammal dog hans far AMBJÖRN (1723-11-01). Sven arbetade som 
dräng i Fagerhult innan vigseln 1729. Han bor kvar som Fagerhult efter vigseln. När 
han dör 1750 så bor de i mellangården i Fagerhult. Han dog 1750-08-05 i mellangår-
den i Fagerhult när han var 51 år gammal. 
 
Ingegerd Jönsdotter
INGEGERD JÖNSDOTTER föddes 1708. Det är oklart vilka hennes föräldrar är.
 
Innan vigseln 1729 står hon som pigan från torpet vid Öd (Öd i Kinnarumma). 
 
Familjen  
1729-11-29 gifte hon sig med SVEN AMBJÖRNSSON (1699-08-02) i Kinnarumma. 
Hon var 21 år gammal när hon gifte sig med SVEN AMBJÖRNSSON, som då var 30 år 
gammal. Hon hade åtta barn med SVEN AMBJÖRNSSON: Ambjörn Svensson (1730-
05-16), Johan Svensson (1731-08-16), Catharina Svensdotter (1733-03-11), Lars Svens-
son (1735-02-17), OLOF SVENSSON (1737-01-19), Kirsti Svensdotter (1739-01-19), 
Margareta Svensdotter (1744-07-03), Ingierd Svensdotter (1747-12-13).

SVEN AMBJÖRNSSON &                                 
INGEGERD JÖNSDOTTER                                  

I FAGERHULT (GEN 7)

KAPITEL  36
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Anders Andersson
ANDERS ANDERSSON föddes år 1670 i Björkered, Kinnarumma. Han var det andra 
barnet av ANDERS och INGEBORG. Hans enda bror var Assar Andersson (1666). 
 
När han var 45 år gammal dog hans mor INGEBORG (1715-11-26). Anders föddes och 
kom att bo hela sitt liv i "Biörlered" (Björkered). Han dog den 1731-01-06 i Björkered 
när han var 60 år gammal. Hans fru ELIN SVENSDOTTER dog den 1733-04-13, 2 år 
efter honom. I död- och begravningsboken står Anders noterad som den gamle. 
 
Enligt andra släktforskare skall Sven ha varit gift flera gånger. Detta skall vara första 
giftet. Att det är så kan jag med säkerhet inte fastställa. 
 
Elin Svensdotter 
ELIN SVENSDOTTER föddes år ca 1670 i Kinnarumma. Hon var det första barnet av 
SVEN, hennes biologiska mor är okänd. Innan vigseln så bodde hon i Rya Södergår-
den. Hon var då 29 år gammal.

Hon dog 1733-04-13 i Björkered när hon var 62 år gammal. Hennes man ANDERS AN-
DERSSON dog 1731-01-06, 2 år före henne. 
 
Familjen  
1692-01-05 gifte hon sig med ANDERS ANDERSSON (1670) i Kinnarumma. Hon var 
21 år gammal när hon gifte sig med ANDERS ANDERSSON, som då var 21 år gammal. 
Hon hade åtta barn med ANDERS ANDERSSON: Anders Andersson (1693-06-18), 
Elin Andersdotter (1694-01-14), Hans Andersson (1698-12-16), Sven Andersson (1701-
11-10), LARS ANDERSSON (1704-09-29), Maria Andersdotter (1707-04-25), Lars An-
dersson (1710-06-07), Ingegerd Andersdotter (1715-10-22).

ANDERS ANDERSSON &                                
ELIN SVENSDOTTER                                          
I BJÖRKERED (GEN 8)

KAPITEL  37
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                         Kinnarummasläktens äldsta vigselanteckning 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Anders och Elins vigsel i Kinnarumma 1692-
01-05



Hans Svensson & Kirstin Bengtsdotter  
Vi vet väldigt lite om Hans och Kirstin. Hans far hette SVEN men hans biologiska mor 
är okänd. Vi vet genom hans barns födelseböcker att familjen bodde i Rya Södergår-
den i Kinnarumma och att alla barnen föddes där. Vi vet inte när han dog. 
 
1705-06-12 gifte han sig med KIRSTIN BENGTSDOTTER (1681-06-26) i Skephult. 
Han hade sex barn med KIRSTIN BENGTSDOTTER: Ingeborg Hansdotter (1708-05-
03), BRITA HANSDOTTER (1710-02-27), Ingeborg Hansdotter (1712-03-11), Sven 
Hansson (1714-02-28), Maria Hansdotter (1718-09-06), Ingeborg Hansdotter (1725-
11-25).

 
KIRSTIN BENGTSDOTTER föddes i "Tywyck" Tyvik, Skephult 1681-06-26. Hon var 
det första barnet av BENGT, hennes biologiska mor är okänd. I vigselboken står hon 
noterad som piga i Tyvik. Hon var då 24 år gammal

 
Kinnarummasläktens äldsta födelseanteckning

 

HANS SVENSSON &                                   
KIRSTIN BENGTSDOTTER                                  

I RYA SÖDERGÅRDEN (GEN 8)

KAPITEL  38
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Kisrtin Bengtsdotters födelse i "Tywyck" (Tyvik), Skephult 
1681



Ambjörn & Ingerd  
AMBJÖRN föddes ca år 1665 i Kinnarumma. Vi vet inte när INGERD föddes. När älds-
ta barnet föds 1686 så bor de i Fagerhult. Vi vet inte när hon dör. Han dog den 1723-
11-01 i Fagerhult när han var ca 58 år gammal. 
 
Han gifte sig med INGERD ca år 1685. Han var 20 år gammal när han gifte sig med 
INGERD. Han hade fem barn med INGERD: Karin Ambjörnsdotter (1686-01-24), An-
na Ambjörnsdotter (1688-09-30), Kerstin Ambjörnsdotter (1693-10-28), AMBJÖRNS-
SON (1699-08-02), Britta Ambjörnsdotter (1703-07-01).

AMBJÖRN & INGERD                                            
I FAGERHULT (GEN 8)

KAPITEL  39

117



En av Sveriges äldsta storskaliga kartor är över Sjöbo och Frisjön. Denna karta ritades 
mellan 1652-1654. Sjöbo är en en av platserna som vår släkt utgår ifrån på 1680-talet 
och där Pehr i Sjöbo bodde med sina fem barn. Sjöbo är också platsen där Sjöbo Söder-
gården låg och som Johan föddes 1881 och flera av hans och Jennys barn kom till värl-
den. Sjöbo är utmärkt på kartan med ett vackert målat hus. På kartan kan vi läsa om 
Sjöbo: ”Sjöboo, hemmen i 2 parter. 1 Ränter smör 2 pund. Vtsäde 5 2/5. Höö 16.  
Näfuer skog nötorfttig”. Kanske fanns det redan då en södergård och en nordgård.  

KARTOR & PLATSER
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PLATSER DÄR SLÄKTEN BOTT
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1. Orreleken (Orrleken)  
Måns Persson & Elin Jonsdotter 1772-1803 
Andreas Johansson & Christina Hansdotter 1861-1910. 
Elin Jonsdotter 1803. 
 
2. Öd  
Margareta Jonsdotter ”pigan af Öd” 1731.  
 
3. Hassmundshult  
Andreas Pehrsson & Stina Petersdotter 1789-1790, 1798-1837. 
 
4. Fagerhult  
Ambjörn Svensson & Ingegerd Persdotter 1683-1723. 
Sven Ambjörnsson & Ingegerd Persdotter 1730-1750. 
Peter Nilsson & Beta Håkansdotter 1756-1785. 
 
5. Hulud 
Anders Petter Johansson & Anna Brita Petersdotter 1854-1856. 
 
6. Grimskulla 
Håka Ambiörnsson & Brita Andersdotter 1729-1787. 
Beta Håkansdotter 1812.  
 
7. Häggårda 
Tore Jönsson & Ingeboor Gunnarsdotter 1702-1762. 
Gunne Thoresson & Anna Larsdotter 1749-1803. 
Hans Gunnesson & Ingegerd Olofsdotter 1795-1847.  
 
8. Qvissla  
Oklart om ”Qvisslan” (Grimskulla, Kvisslen) är nummer 6 eller 8. 
 
9. Fagerås 
Brita Larsdotter ”pigan i Fagerås” 1772. 
Ingegerd Olofsdotter ”pigan i Fagerås” 1795-1835  
Olof Svensson 1805.
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KINNARUMMA
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1. Snärjeslätt  
Petter Kind & Catharina Persdotter 1806-1836. 
 
2. Stenastorp 
Håka Ambiörnsson & Brita Andersdotter 1724  
Måns Persson, Margareta Jönsdotter, Elin Jonsdotter 1737-1745  
Johannes Andersson 1920-1923. 
 
3. Flenstorp  
Måns Persson, Margareta Jönsdotter, Elin Jonsdotter 1731-1737, 1745-1775. 
Andreas Pehrsson & Stina Pettersdotter 1789-1795 (Västergården). 
Pehr Andersson & Maria Månsdotter 1762. 
 
4. Olatorp 
Jonas & Kirstin Gunnesdotter 1718. 
 
5. Karlshester  
Pehr Månsson & Anna Bengtsdotter 1772-1828. 
Johannes Persson & Anna Andreasdotter 1815-1876. 
 
6. Abborrås 
Anders Petter Johansson & Anna Brita Petersdotter 1836-1854  

122



1. Kampagården  
Anders & Kirstin Bengtsdotter Ca 1680-1720. 
Brita Andersdotter 1701. 
 
2. Källenäs  
Hans Jönsson och Greta Persdotter 1768-1816. 
Johannes Hansson och Catharina Andersdotter 1793-1852. 
Carl Johansson och Britta Hansdotter 1815-1883. 
 
3. Brotorpet  
Johan Johansson & Jenny Persdotter 1933-1950.  
 
4.Skällesnäs  
Johan Johansson & Jenny Persdotter 1920-1933. 
 
5. Orratorpet  
Pehr August Flod 1885-1914.

KRAKAVIKEN

AVSNITT  3
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Utgrävningar har visat att det fanns en stavkyrka från 1100-talet i Kinnarumma och år 
1583 finns det en skriftlig inventering av sakerna i kyrkan att läsa. I skrift kan man lä-
sa om om ”Kindarom sokn”  år 1454. I socknen har man hittat boplatser från stenål-
dern och gravrösen från bronsåldern. På bilden ser man gamla Kinnarumma kyrka 
som stod klar ca 1690. 1912 flyttades kyrkan till Ramnaparken där även sockenstugan 
står. 1904 byggdes en ny kyrka men som revs 1942. 1940 står dagens Kinnarumma kyr-
ka klar. 

KINNARUMMA SOCKENS 
HISTORIA
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Kinnarumma socken  
Kinnarumma socken ingick i lanskapet 
Västergötland och tillhörde Älvsborgs län 
och Marks härad.  Kinnarumma lands-
kommun bildades 1862 och varade ända 
till 1961 då kommunen gick upp i Viska-
fors landskommun tillsammans med 
Seglora. 

1952 så genomfördes en stor kommunre-
form i Sverige men den påverkade inte 
Kinnarumma och Seglora kommuner. 
Socknens yta var 1952 på 102,60 kvkm. 
1969 överfördes hela tätorten Rydal från 
Viskafors och Seglora till Kinna med sina 
483 invånare. 1974 så gick Viskafors 
landskommun upp i Borås kommun. 
1998 bildades Västra Götalands län som 
Borås kommun ingår i. 
 
Kinnarumma församling 
”Fritsla, Seglora, Kinnarumma och Skep-
hults församlingars pastorat av Marks 
och Bollebygds kontrakt vilket  från 
1620 tillhörde Kinnarumma Skara stift 
ända till 1962 då Göteborgsstift bilda-
des” (Kinnarumma sockens historia sid 
12). 

Idag så består Kinnarumma pastorat av 
Kinnarumma och Seglora församling.  

2018 så fördes församlingen och kontrakt 
över från Göteborgsstift till  Skara stift 
och Redvägs och Ås kontrakt. I Kinna-
rumma församling ingår Kinnarumma 
kyrka (från 1907), Rydboholms kyrka 
(från 1852) och tidigare ingick Viskafors 
kyrka (1919-2007) som inte längre är en 
kyrka.

FAKTA OM KINNARUMMA

AVSNITT  1
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År 1674 så upprättade Kinnarumma sockenstämma tydliga instruktioner 
på vilken bänk vilken gård skulle sitta och vart mans- och kvinnofolk satt.  
 
Enligt stoldelningen 1674 fanns det på ”manfolkssidan” 12 bänkar och på ”kvinnofolks-
sidan” 16 . Om dom fattiga står det: ”tillförene intet annat var än stänger, satte uti 
väggen och ut till gången”. 1100-tals kyrkan verkar ha varit kvar 1674. Nedan är om-
skrivet till modern svenska av Mattias Åbom. 
 
”I Manfolkz Raaden” 
1. Ädle och välborne löjtnanten Lorens Siykfr Swärdh.
2. Skällingsnäs, Nordgården i Flenstorp, Fåragården, Klockaregården.
3. Stenastorp, Grästorp, Kilen, Rogsås.
4. Krakaviken, Svanshult, Lars i Flenstorp.
5. Prästgården. Björkered, Björnåsa.
6. Håggården, Assmundared, Gölingstorp.
7. Grimskulla, Qvisslan, Källenäs, Årbo.
8. Orreleken, Rya Södergården, Bengt i Fagerhult.
9. Harekulla, Gethult, Öd.

”Åter för kiörkiodörren på samma raadh” 
1. Kampagården, Bygården, en halv gård i Hassmundshult. 
2. L. Viskarhult, en halv gård i Hassmundshult, Töllesjö, Wik, Nordgården Fagerhult.  
3. Lilla Väghult.

”På andra sijdan om stora gången efter qwinnofolkzstolarne under lecktaren”  
1. Krokstorp, Storagården, Östra Håhult, Heden. 
2. Hans i Sjöbo, Måns i Sjöbo, Västra Höhult, Skarnhalla, Kållekärr.  
3. Skintagärde, Skomakaregården i Sjöbo, Truls i Fagerhult, Rya Nordgården, Hulle.
4. Hästekulla, Näset, Eskhult, Lars i Hassmundshult och Riddareboll.

RÄTT PERSON PÅ RÄTT BÄNK
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”Qwinfolkz Stoolarna”  
1. Ädle och välborna furarna i Strömsholm (St. Viskarhult).
2. Krakaviken, Pärlebo, Gethult, Qvissland, Tällesjö.
3. Orreleken, Rya Södergården, Häggårda, Assmundared, Strömsholms pigor.
4. Kampagården, Måns i Sjöbo, Björnåsa, Gölingstorp, Öd.
5. Flenstorp båda gårdarna, Björkered, Väghult, Näset, Källernäs.
6. Hans i Sjöbo, Svanshult, Prästgården, halva Skällingsnäs, Heden.
7. Storagården, Harakulla, Hassmundshult, halva prästgården, Grästorp.
8. Skintagärde, Stenastorp, Lilla Viskarhult, Fåragården.
9. Norra Fagerhult, Hulle, Norra Rya, Månsgården i Fagerhult, Truls i i Fagerhult.
10. Grimskulla, Bygården, Eskhult, , Riddareboll.
11. Skarnhallen, Per Larssons gård i Fagerhult, Årbo, Kilen, Klockaregården, Rogsås, 

Lars i Hassmundshult.
12. Krogstorp, Håhult båda gårdarna, Kållakärr.
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1963 trycktes boken Kinnarumma sockens historia. På  526 sidor beskrivs socknens 
historia allt i från de första arkeologiska fynden till det då moderna Kinnarumma i bör-
jan på 1960-talet. I boken finner vi bland annat en bild på Johan vid Brotorpet. Vi är i 
allra högsta grad en del i Kinnarumma sockens historia. 

Bokens författare har bemödat sig att gå igenom sockenstämmornas protokoll, visita-
tionshandlingar, räkenskaper för kyrkan, fattigvården och inte minst domböckerna. 
Här kommer några av de berättelser och släktingar som omnämns i boken.

 
Kinnarummasläktens gamla bland de äldsta i socknen  
Personer med ovanligt hög ålder nämns sällan i död- och begravningsboken enligt bo-
ken Kinnarumma sockens historia. Dock så nämns vår anfader Tore Jönsson i död- 
och begravningsboken och tas upp i boken Kinnarumma sockens historia (sid 96). To-
re kallades för gamle Tore i Häggårda. Tore föddes 1674 och dog 1755-01-26. Tore blev 
80 1/2 år gammal. Många av våra anfäder och anmödrar uppnådde hög ålder för sin 
tid men även får tid.

 
Gunne och Bengt Toresson kallas till rätten för en drunknad fd. soldat  
Dagen innan julafton 1767 så drunknar den fd. soldaten Hans Andersson i Frisjön. 
Dödsfallet togs upp i rätten. Till rätten kallades bland annat två söner till vår anfader 
Tore Jönssons (född 1674) och anmoder Ingeboor Gunnarsdotter (född 1683). Det var 
sönerna Bengt Toresson (född 1710) och Hunne Toresson (född 1721, vår anfader). Fa-
dern Tore hade varit död sedan januari 1755 och modern Ingeboor dog oktober 1762.

 
Med i rätten var även Andor Lustig och Andors son Johan Bengtsson i Krakaviken.  
Andor och Gunne berättade att den drunknade fd. soldaten Hans Andersson hade     
varit hos dom den 22 december för att låna råg av dem båda. Hans bar själv en skäppa 
råg till kvarnen. När Hans kom till kvarnen så drack han sig berusad på brännvin. 
Hans blev så berusad att Gunne bad sin dräng följa med Hans hem till sig. Kvällen ef-
ter så gick Hans över den frusna Frisjön trots att Hans son bad honom att inte gå över 
den svaga isen.  

OMNÄMNDA SLÄKTINGAR
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Hans vandel var inte den bästa då har förutom dryckenskap även fått straff för ”tjuv-
nad”.  
 
Rätten ansåg att Hans medvetet gått över precis där den svagaste isen var på Frisjön. 
Att han gjorde detta trots uppmaning att inte göra det. Rätten ansåg att Hans ville 
”spilla” sitt eget liv. Han hade ”döden  ljutit och på lifstiden begiven åtskilliga laster”. 
Enligt missgärningsbalken dömdes Hans döda kropp att begravas inom kyrkogården 
”uti stillhet”. Källa: Kinnarummens sockens historia (sid 98). 
 
Vårdslös barnuppfostran  
 1876 beslutade skolrådet att kalla inte mindre än sex familjers föräldrar skulle kallas 
till nästa kyrkoråd "i anseende till vårdslös barnuppfostran”. Bland dem som kallades 
var soldaten 1135 Pehr August Flod och hans hustru Anna Stina Nilsdotter. Pehr Au-
gust Flod var son till vår anfader Anders Petter Johansson (född 1816) och anmoder 
Anna Britta Petersdotter (född 1812) som bodde i Sjöbo Södergården. Pehr August är 
alltså vår Johans äldsta farbror. Källa: Kinnarumma sockens historia (sid 144).

 
Fagerhult  
Nämndes första gången 1550 och hade då fyra gårdar. Vår anfader Sven Ambjörnsson 
föddes här 1699. Svens äldsta sykon Karin föds här 1686. I slutet på 1600-talet kallas 
de fyra gårdarna Månsagården, Thorsagården, Mellomgården och Nordgården. Sven 
kom att dö 1750 i Mellomgården (mellangården). Svens far Ambjörn föddes ca 1665. 
Till  häradsrätten som samlades vid vintertinget 1762 lämnades bouppteckningen och 
skifte mellan Sven Ambjörnsson arvingar. Egendomen var antecknad till 191 daler och 
gälden till 63 daler. 
 
Flenstorp 
Redan 1540 omnämns de två gårdarna Västergården och Östergården. Vid sommar-
tinget 1760 så anhåller vår anfader Pehr Andersson (född 1735) och vår anmoder Ma-
ria Månsdotter (född 1735) ”om laga fasta å en fjärdedels kronoskattehmt Flenstorp”. 
Kronoskattehemmat Flenstorp hade de fått av Marias far Måns Persson (född 1685) 
och av hans hustru Elin Jonsdotter. Elin Jonsdotter var inte Marias mor. Marias mor 
var Margareta Jönsdotter. Elin var antagligen Måns andra hustru. Pehr och Maria ”sig 
tillhandlat emot 100 daler smts köpeskilling enligt salubrev av den 5 aug. 1758”. Detta 
är antagligen Flenstorp Västergården som dom får av Måns och Elin. Maria kom att 
dö i Västergården 1799.  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Det är oklart hur länge Pehr kvar i gården. Han dör 1829 hela 94,4 år gammal i 
Flenstorp. 
 
Rotebonden misshandlas vid Orratorpet  
Vid sommartinget 1762 hade Pehr Andersson  instämt Bengt Nilsson i Kampagården 
”för slagsmål och ett kärenden tillfogat blodvite”. Bengt förklarar sig oskyldig för rät-
ten. Det blir diskussion om Pehrs vittne Karin Jonasdotter i Orratorpet var jävig men 
så visade sig hon inte vara. Hon berättade för rätten att Pehr kom till Orratorpets sol-
dattorp för att förbättra eh gårdesgård. Pehr var rotebonde över soldatorpet och det 
låg i hans arbete som rotebonde att utföra överenskomna arbeten vid soldattorpet. En-
ligt Karins vittnesmål kom Bengt som ” ärjade och uppkörde jorden på torpet”, 
att överfalla Pehr så att ”bloden av honom mycket rann därav Per erhållit ett blodvite 
och en svullnad uppstod”. Under överfallet så ropade Bengt svordomar över Pehr och 
kallade honom bland annat  kallat Pehr ”kröplinge”. 
 
Hulud 
Nämns 1540. 1/8 mtl Kronoskattegården Hulud ”sålde den 3 april 1857 för 666 rd. 32 
sk. av Anders Petter Johansson och h.h. Anna Brita Petersson”. Hulud ligger på andra 
sidan Viskan sett från Rybdoholms fotbollsplaner. I Hulud låg även den gamla skolan i 
Viskafors. 

 
Karlshester 
Nämns första gången 1773. ”Ena hemmansdelen kallades vanligen Abb(or)raås”. 
Här bor fyra generationer av vår släkt. Se artikel i boken. 

 
I domboken  1763 kan man läsa om vår anfader Pehr Månsson som 18-åring bygger 
sig ett nytt hem på orörd mark. Pehr är alltså nybyggare. Det visar sig att Pehr har sålt 
en hel del virke från fällningen vid sitt nybygge. Han hade sålt ”24 timmerträd och två 
tolfter sparreträd”. Han hade även sommaren 1772 huggit ner ”sex tolfter sparreträd” 
för att för att så råg. Hejderidaren välbetrogne Birger Bergendahl som var kärande i 
målet yrkade att Pehr skulle få laga böter och och att han skulle förlora den gröda han 
fått för svedjandet och det fällda virket.

 
Kronolänsman Peter Hall förrättade besiktning på platserna den 13 oktober 1763. Det 
visade sig att markerna var kärr och ”oländiga platser”.  
 

130



Ärendet togs upp med commissionslantmätaren Herr Henric Georg Malmsten som 
1768 mätte ut ägor och tillhörigheter. Detta ledde till att ”kronobeffallningsmannen 
hökaktad herr Emanuel Ekman” gjorde en ny besiktning och frihetsrannsakning 1771. 
Landshövdings ämbetet fastställde 50 frihetsår för nybygget. Åklagaren kom att läsa 
upp den Kungl. majts nådiga kungörelse för nybyggare å kronojord. Detta kom sedan 
att läsas upp i predikostolarna. Rätten kom slutgiltigt fram till att vår anfader Pehr 
Månsson ej var skyldig då allt det han hade gjort var inom nybyggets hägnad. 
 
 
Källa: Kinnarumma sockens historia, kapitel: Gårdar och torp. 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Minnesstenen över Ingelsbosläkten som restes 1977 vid Valdhults skyrka. Vägen bak-
om staketet leder upp till Mossebo och där Pehr i Måsebo levde. Huset finns kvar än 
idag och i Mossebo bor fortfarande ättlingar till Pehr. Ingelsbosläkten är den del av 
vårt släktled som går från Jennys far Per Julius Svenssons mor Johanna Abrahamsdot-
ter till hennes far Abraham Mod och vidare. Ingelsbosläkten är en liten del av vår tota-
la släkt. Den övriga delen av Jennys anor har rötterna i Kinds härad.  
 

INGELSBO- OCH 
KINDSLÄKTEN

42
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Annie och Bertil Freidlitz  
Under åren 1957-1967 arbetade paret Annie och Bertil Freidlitz intensivt att samman-
ställa Ingelsbosläktens släktbok. När boken blev färdig bestod den av ca 600 sidor i 
två pärmar i ett smart lössbladssystem. Det var ett helt imponerade arbete. När boken 
blev klar så anordnades flera släktträffar. 
 
På släktträffen 1967 träffades 350 släktmedlemmar och vandrade på de marker som 
soldaten och lantbrukaren Petter Snygg och Stina Jönsdotter bott. Närmare bestämt i 
Ingelsbo och Lugnet i Norra Hestra, Gislaved. De besökte även fler platser där släkten 
levt. Det genomfördes kransnedläggning vid Sture monumentet, Skottek vid sjön Åsun-
den. Vid monumentet hedrades de indelta soldaterna av patrull ur Norra Kinds kompa-
ni med kompanifana, trummor och dubbel svensk lösen. 
 
Ingelsbosläken har tillsammans med Petter Snygg 19 indelta soldater. De flesta av 
dem tjänstgjorde på Kungliga Älvsborgs Regemente. Flera av Peters söner går i pap-
pas fotspår. I en av grenarna är fem generationer i rad soldater. Detta enligt Annie och 
Bertil Freidlitz. Annie och Bertil Freidlitz gjorde ett bra arbete.  Själv så har jag gjort 
om forskningen för vårat led och skrivit levnadsberättelser vilket inte fanns med i de-
ras släktbok.  
 
Anförlust  
Jennys farfar soldaten 1030 Sven Borgs anor vet vi tyvärr inget om. Här har vi en an-
förlust. Sven skall vara född i Småland. 
 
Kindsläkten 
I övrigt på Jennys sida så har de sina rötter i Holsjunga, Håcksvik, Mjöbäck, Ljungs-
arp, Mådaklev och Nittorp dvs. i dagens Svenljunga och Tranemo kommuner. Men 
även här finns det småländska rötter. Här finns även en karolinsk soldat som var med 
när kung Carl den XII stupade. Denna karolinska soldat var född i Uppland men kom 
att hamna i dagens Värnamo kommun. 
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Det var med Pehr i Måsabo i Valdshult socken som Ingelsbosläkten startade. Namnet 
Ingelsbosläkten kom från platsen Ingelsbo är Pehs barnbarn Petter Snygg var soldat. 
Petter var soldat under några år i Ingelsbo soldattorp, Norra Hestra.  
 
Pehr i Måsabo 
Det finn inte mycket information om Pehr i Måsabo. 1689 så står han och hans hustru 
med i mantalslängden. Vad hans hustru heter är okänt. 
 
Bonde Anders Pehrsson och Carin Svensdotter  
Pehr i Måsabo hade en son som hette Anders Pehrsson som gifte sig med Carin Svens-
dotter. Anders föddes i slutet på 1600 talet i Måsabo. Anders brukade sedan gården ef-
ter sin far. Anders och Carin fick två barn. Det var sönerna Eric Andersson och Sven 
Andersson. Eric föddes 1725 och Sven 1729. Sven tar över gården av sin far och gården 
blir kvar i släkten i många generationer. Enligt släktboken om Ingelsbo så var gården 
kvar i släktens ägo så sent som i slutet på 1960 talet så det kanske den är än i dag.  
 
Bonde Eric Andersson och Anna Andersdotter  
Anders och Carins äldsta son Eric Andersson och hans hustru Anna Andersdotter flyt-
tade i början av 1770-talet till Öreryd. Eric och Anna fick tre barn tillsammans. Det var 
soldat 177 Petter Snygg (född 1763), Sara Ericsdotter (född 1766) och Caijsa Ericsdot-
ter (född 1768. Pappa Eric avled 1781-11-05 i Qvaståsten, Öreryd 56 år gammal av 
rödsoten.  
 
Rödsoten drag fram i Öreryd och Valdshult under åren 1781-1782 och skördade många 
liv. Efter Erics död flyttar Anna till Bösshult i Norra Hestra där sonen Petter Snygg 
finns. Anna avlider 1794-06-10 i bröstfeber. Hon står som inhyses i Bösshult. Anna 
blev 64 år gammal

 
 
 
 

INGELSBOSLÄKTEN FRÅN                
1600- TILL 1800-TALET

AVSNITT  1
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Soldat 177 Petter Snygg och Stina Jönsdotter  
1790-01-15 antas Petter Snygg som soldat nummer 177 vid Överstelöjtnantens kompa-
ni (Mo Härads kompani) på Jönköpings regemente för Ingelsbo rote. Petter är 26 år 
när han antas som soldat och flyttar in i Ingelsbo soldattorp. 1791-02-03 blir det bröl-
lop i Norra Hestra. Petter är 27 år gammal och Stina är 23 år. Tillsammans fick de fem 
barn: Soldat 833 Magnus Rapp (1792), Anders (1794), Peter (1796), Soldat 831 ABRA-
HAM MOD (1799) och Sven Pettersson (1802). 
 
Petter är inte soldat speciellt länge. I mönstringsrullan ser man att 1799-03-29 ersatts 
Petter med en annan soldat på soldattorpet. I mönstringsrullan står det: ”Liten, odug-
lig, får avsked”. Han var då 35 år gammal. Kanske var Petter sjuk eller svag i sin kropp 
och klarade därför inte av sin tjänst som soldat. 

 
Nyhemman i Lugnet  
Efter att Petter slutat som soldat så blir han nybyggare i Nyhemman Lugnet under 
Bösshult, Flahult, Norra Hestra. Han var då 36 år gammal. Ett nyhemman är ett arren-
de som man mot en rimlig ersättning odlade upp, bebyggde och brukade marken. Han 
bor kvar i Lugnet fram till sin död 1826-11-28 då han avled i bröstfeber 62 år gammal.  
 
Lugnets backstuga  
Efter Petters död 1827 flyttar Stina till Lugnets backstuga. I husförhörsboken står det 
noterat att hon är fattig. Hon är då 59 år gammal. Stina bor kvar i backstugan i över 
20 år. 1848-07-25  avlider Stina är 80 år gammal av ålderdom, I böckerna kan man lä-
sa ”Fatt. Änka på Lugnet”.  
 
Ingelsbo i Norra Hestra 
Namnet Ingelbosläkten kommer som sagt från Ingelsbo i Gislaveds kommun. Det luri-
ga är att det finns två platser som heter Ingelsbo inte långt i från varandra. Det ena ut-
talas Ingalsbo (Ingelsbo med a) och man ser vägskylten längs riksväg 27. Men detta är 
inte det Ingelsbo som Petter Snygg var soldat i. Det Ingelsbo som Petter bodde i ligger 
i Norra Hestra. I Ingelsbo finns det idag två bostadshus. Rester efter soldattorpet har 
jag ännu inte hittat. Petter föddes i Måsabo som också stavas Mossabo vilket är lätt att 
förväxla med det Mossabo som finns i Tranemo som inte ligger långt ifrån varandra.
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Varför Petter och inte Peter 
I den så kallade Ingelsboboken så benämns Petter som Peter. Då födelseboken anses 
som grundkällan och där står han som Petter så Petter är troligtvis det rätta namnet. 
 
Ingelsbosläkten blir Västgötskt  
Ingelsboläkten har sina rötter i Småland från 1600 talet och förmodligen ännu längra 
bak i tiden. Med Petter och Stinas söner kom Ingelsbosläkten att i början på 1800 talet 
flytta till Västergötland och till det vi idag kallar Tranemo kommun och vårt raka släkt-
led för Ingelsbosläkten kom till slut att flytta till Kinnarumma och gifta in sig i Kinna-
rummasläkten.
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Julius Svensson 
Torpare Per JULIUS SVENSSON föddes i Boxberg under Guttorp Storegård, Redsla-
red 1862-09-20. Han döptes 1862-09-21 i Redslared. Han var det andra barnet av Sol-
dat 1030 SVEN Lars Borg (1793-09-28) och JOHANNA ABRAHAMSDOTTER (1822-
06-20). Hans enda syster var Anna Mathilda Svensdotter (1860-02-22).

När han var 27 år gammal dog hans mor JOHANNA ABRAHAMSDOTTER (1890-02-
07). 
 
Roasjö & Redslared 
Från 1883-11-08 arbetade han som dräng i Hjullåsa, Roasjö (efter att han lämnar mo-
dern i Boxberg, Redslared). Han var då 21 år gammal. Från 1885-10-23 arbetade han 
som torpare i Grannäs och bildar familj i Redslared. Han var då 23 år gammal.  
 
Borås
1886-10-09 flyttar arbetade familjen till Borås och bor i hyreslägenhet på Norrby No 1. 
Han var då 24 år gammal. Från 1886-12-01 arbetade han som arbetare och familjen 
bor i Intagan i Borås. Han var då 24 år gammal. Från 1887 arbetade han som arbetare 
och familjen bor i Arnäsholm i hyreslägenhet i Borås. Han var då 24 år gammal. Från 
1888 arbetade han som arbetare och familjen bor i  hyreslägenhet i Lyckhem, Borås. 
Han var då 25 år gammal. Från 1889 arbetade han som fabriksarbetare och familjen 
bor i Nolby No 2 (kallas även No 1 senare), Borås. Han var då 26 år gammal. Från 
1893 arbetade han som fabriksarbetare och familjen bor i hyreslägenhet i Billingsborg 
No 1 i Borås. Han var då 30 år gammal. 

 
 
 

TORPAREN JULIUS  SVENSSON &       
 HANNA AXELSDOTTER                               

I KINNARUMMA (GEN 2)

KAPITEL  43

137



Kinnarumma
1894-11-28 arbetade han som arbetare och bor i Källeberg, Gethult i Kinnarumma. 
Han var då 32 år gammal. Från 1904 arbetade han som arbetare och bor i Svenslund 
under Sjöbo Nordgården i Kinnarumma. Han var då 41 år gammal.  
 
Han dog 1952-01-23 i Kinnarumma ålderdomshem Stenastorp när han var 89 år gam-
mal. Han begravdes 1952-02-02 i Kinnarumma. Hans fru HANNA AXELSDOTTER 
dog 1911-07-24, 41 år före honom. 
 
Hanna Axelsdotter 
HANNA AXELSDOTTER föddes i torp Bäckanäs under Hundhult i Holsljunga 1861-
11-30. Hon döptes 1861-12-08 i Holsljunga. Hon var det sjätte barnet av Torpare & 
backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANSSON (1818-09-11) och ANNA BRITTA 
SVENSDOTTER (1819-12-19). Hon hade tre bröder (Carl Oscar Axelsson (1844-06-
29), Johan August Axelsson (1850-01-22), Johan August Axelsson (1855-09-12)) och 
två systrar (Hanna Axelsdotter (1847-08-27), Hans Carl Axelsson (1857-11-26)).

När hon var 1 år gammal dog hennes mor ANNA BRITTA SVENSDOTTER (1863-03-
10). När hon var 7 år gammal dog hennes far Torpare & backstugesittare AXEL LO-
RENTZ JOHANSSON (1869-04-24). 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Hanna och hennes syskon 
Hanna var 1 år gammal när hennes mor ANNA BRITTA SVENSDOTTER dog den 10 
mars 1863 endast 43 år gammal. Modern dog av bröstsjukdom. Hanna var 7 år gam-
mal när hennes far AXEL LORENTZ JOHANSSON dog den 24 april 1869 endast 50 år 
gammal. Fadern avled i håll och stygn i Bottnaryds församling, Jönköpings län. Fa-
dern begravs även i Bottnaryd. 

Hanna och hennes syskonen bor kvar i torpet Bäckanäs i Hundhult som nu har blivit 
backstuga. Barnen är fattighjon. Ingen vuxen anges i backstugan. Troligtvis tar hennes 
två äldre bröder hand om henne. Hon var då 7 år gammal. När hon bor själv står det 
att hon vistas i Svenljunga. Tanken var hon skulle flytta till Svenljunga men flytten 
blev aldrig av och hon hämtade aldrig ut sin flyttbetyg. 

 
Hon dog 1911-07-24 i Svenslund under Sjöbo Nordgården, Kinnarumma när hon var 
49 år gammal av lungsot (TBC). Hon begravdes 1911-07-30 i Kinnarumma, Hennes 
man Torpare Per JULIUS SVENSSON dog 1952-01-23, 41 år efter henne.
 
Familjen  
1886-05-14 gifte hon sig med Torpare Per JULIUS SVENSSON (1862-09-20). Hon var 
24 år gammal när hon gifte sig med Torpare Per JULIUS SVENSSON, som då var 23 
år gammal. Hon hade sex barn med Torpare Per JULIUS SVENSSON: JENNY Hilde-
gard PERSDOTTER (1886-03-24), Axel Leonard Svensson (1888-06-12), Anna Elisa-
bet Svensson (1892-04-18), Julia Cecilia Svensson (1895-09-01), Ernst Leonard Svens-
son (1898-02-26), GERDA Axelina Svensson (1904-04-18). 

• Julius och Hanna hade sex barn tillsammans. Det äldsta barnet är Jenny. 
• Axel Leonard avled 1891-01-08 endast 2,5 år gammal. 
• Anna Elisabet avled 1905-12-09 endast 13,5 år gammal i "vattensot".
• Julia Cecilia avled 1911-08-20 endast 16 år gammal.

• Ernst Leonard föddes avled 1974-08-24 76 år gammal och är begravd i  
Kinnarumma. Han bodde tidigare i Viskafors.

• GERDA Axelina föddes 1904-04-18 och avled 1998-10-14 94,5 år gammal i Seglora. 
Hon bodde tidigare i Viskafors.
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Familjegraven 
Det är sannolikt så att Julia Cecilia, Ernst Leonard och Julius ligger begravda i samma 
grav. I begravningskällor noteras det att Julia Cecilia ligger nr 1 i graven, Julius som 
nr 2 och Ernst Leonard som nr 3 i graven. Då Hanna begravdes månaden efter Julia 
Cecilia så borde hon också ligga i graven. Endast Julius namn står på gravstenen men 
borde ses som en familjegrav.
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Axel Lorentz Johansson  
Torpare & backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANSSON föddes i Lövåsens soldat-
torp, Mjöbäck 1818-09-11. Han döptes 1818-09-12 i Mjöbäck. Han var det första bar-
net av Soldat 1001 JOHAN QVICK (1788-04-08) och Christina Larsdotter (1779-06-
19). 
 
När han var 26 år gammal dog hans far Soldat 1001 JOHAN QVICK (1845-05-10). När 
han var 29 år gammal dog hans mor Christina Larsdotter (1847-11-24). 
 
1836 blir han nybyggare för nybygget Björkåsen i Holsljunga. Han var då 17 år gam-
mal. 1843 blir han torpare i torp Dahlabäcken i Holsljunga. Han var då 24 år gammal. 
1846 blir han torpare i torp Bäckanäs under Hundhult. Står noterad som  
backstugesittare (oklart när). Han var då 27 år gammal. 
 
Han dog 1869-04-24 i Bottnaryd när han var 50 år gammal. Han begravdes 1869-05-
02 i Bottnaryd. Hans partner ANNA BRITTA SVENSDOTTER dog 1863-03-10, 6 år fö-
re honom. 
 
Anna Britta Svensdotter  
ANNA BRITTA SVENSDOTTER föddes i Holsljunga 1819-12-19. Hon döptes 1819-12-
19 i Holsljunga. Hon var det första barnet av Torpare  SWEN NILSSON (1796-10-08) 
och CATHARINA HANSDOTTER (1797-10-20). Hon hade fem bröder (Johan Henrik 
Svensson (1827-06-03), Sven Carl Svensson (1829-09-16), Anders Svensson (1834-10-
08), Andreas Svensson (1834-10-08), Nils Aron Svensson (1838-05-03)) och tre syst-
rar (Christina Svensdotter (1824-05-04), Anna Sophia Svensdotter (1832-10-07), Au-
gusta Svensdotter (1840-07-04)). 
 
 
 

TORPAREN AXEL LORENTZ JOHANSSON 
& ANNA BRITTA SVENSDOTTER  

I HOLSJUNGA (GEN 3)  

KAPITEL  44
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Livet som piga 
1839 arbetade hon som piga i Fällhult Övregården, Holsjunga efter att hon lämnade 
föräldrahemmet i Ägnared. Hon var då 19 år gammal. Från 1840 arbetade hon som pi-
ga i Bethestra i Holsljunga,. Hon var då 20 år gammal. Från 1842 arbetade hon som 
piga i Björkåsen. Här är hennes blivande man dräng. Hon var då 22 år gammal. 
 
Hon dog 1863-03-10 i torp Bäckanäs under Hundhult, Holsljunga när hon var 43 år 
gammal av bröstsjukdom. Hon begravdes 1863-03-15 i Holsljunga. Hennes partner 
Torpare & backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANSSON dog 1869-04-24,6 år efter 
henne. 
 
Familjen  
Hennes partner var Torpare & backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANSSON (1818-
09-11). Hon hade sex barn med Torpare & backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANS-
SON: Carl Oscar Axelsson (1844-06-29), Hanna Axelsdotter (1847-08-27), Johan Au-
gust Axelsson (1850-01-22), Johan August Axelsson (1855-09-12), Hans Carl Axelsson 
(1857-11-26), HANNA AXELSDOTTER (1861-11-30). 
 
Läs mer i de två kommande kapitlen om familjen. 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Rödsoten drog fram över Holsljunga i augusti till oktober 1854 och tog 40 människors 
liv. Man kan inte föreställa sig hur det var i Holsljunga under dessa tre månader. Död, 
ja död överallt. Alla kände någon i byn som avled.

2010 bodde det ca 250 personer i byn. Tänk dig om 1/5 del av dessa människor låg 
hemma i fruktansvärda magplågor, diarré, uttorkade och väntade på döden. De flesta 
av de som dog av rödsoten var barn. Hela byn måste ha varit i chock. Jag kan inte före-
ställa mig lidandet som människors och familjer fick gå igenom under denna svåra tid. 

Samma år som rödsoten drog fram i Holsljunga skrev prof. A. Thornams ”Sundhets-
lexicon år 1854:  ”Rödsot är alltid en allvarsam sjukdom, i synnerhet om epidemien 
är elakartad. I lindriga fall aftaga smärtorna samt de blodiga uttömningarne så 
småningom, och efter 8 á 10 dagar återvänder helsa. I svårare däremot tillfrisknar 
den sjuke först efter 3 á 4 veckor; i elakartade fall inträder döden under stark feber, 
häftiga smärtor i underlifvet, betydliga uttömningar af ägghvita och blod och under 

RÖDSOTEN DRAR FRAM I 
HOLSJUNGA ÅR 1854 

“elakartade fall inträder döden under 
stark feber, häftiga smärtor i underlifvet, 

betydliga uttömningar af ägghvita och 
blod och under hektisk feber med 

betydliga tarmuttömningar”

~ Professor. A. Thornams år 1854

KAPITEL  45
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hektisk feber med betydliga tarmuttömningar, som innehålla en ringa qvantitet blod 
men en stor mängd var.”

Rödsot – Dysenteri – Shigella 
Rödsot är det vi idag kallar dysenteri eller Shigella. Rödsoten sprids genom förorenat 
vatten eller mat som inte är tillräckligt lagad och mellan människor. Det är en smitt-
sam tarmsjukdom som kommer av bakterien Shigella (Källa: 1177 Vårdguiden, Läkare 
utan gränser). Under 1700 – 1800 talet var rödsot en allvarlig och vanlig sjukdom i 
Sverige som tog många liv, framför allt barn (Källa: Folkhälsomyndigheten). 
 
Axel Lorentz och Anna Britta förlorar sina tre barn  
Familjen Johansson bodde i torp Bäckanäs under Hundhult i Holsljunga. De hade flyt-
tat till Bäckanäs 1846 från Dahlbäcken. I Dahlbäcken födde Anna Britta sonen Carl Os-
car 1844-06-29. I Bäckanäs föddes Hanna 1847-08-27 och Johan August 1850-01-22. 

1854 när rödsoten drog fram i deras by var föräldrarna 34 och 35 år gamla. Carl Oscar 
var 10 år, Hanna 7 år och Johan August 7,6 år gammal. Carl Oskar var den förste av 
barnen som avled i rödsot. Han dog den 29/8 och begravdes den 30/8 1854. Sedan 
var det deras yngsta barn Johan August som avled den 7/9 och två dagar senare den 
9/9 avled även Hanna. Johan August och Hanna begravdes båda den 10/9. 

Axel Lorentz och Anna-Britta 
 förlorade hela sin familj på 10 dagar

Ja det är svårt att föreställa sig den smärta och sorg som Axel Lorentz och Anna Britta 
fick uppleva hemma i torp Bäckanäs. Nu var inte familjen Johansson ensamma om 
sorg. Förhoppningsvis fann de tröst hos varandra i Holsljunga by. 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I Holsljunga dödbok 1854 hittar vi barnen Johan August  den 7 september och Hanna den 9 septem-
ber. De båda begravs den 10 september.
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Familjen återuppstår  
På något mirakulöst sätt så finner Axel Lorentz och Anna Britta kraft för att gå vidare. 
1855-09-12, ett år efter att de begravt sina tre barn födde Anna Britta sonen Johan Au-
gust som blev döpt efter sin bortgångne bror. 1857-11-26 föds Hans Carl och 1861-11-
30 föds Hanna. Ja alla tre barnen döpts efter sina bortgångna syskon de aldrig fått träf-
fa. De föds alla i Bäckanäs torp under Hundhult.
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Familjen i Bäckanäs torp under Hundhult 1854. Här har de tre barnen avlidit.



Efter att  Axel Lorentz Johansson och Anna Britta Svensdotter förlorat sina tre barn 
1854 i rödsoten som tog 40 människor liv i Holsljunga så blev deras kommande tre 
barn föräldralösa 1869. Ja sorgen kom att bli kvar i det lilla torpet Bäckanäs under 
Hundhult som blivit backstuga. På bilden ovan så ser vi familjen Johansson Bäckanäs 
Holsljunga 1869. Tragedin är ett faktum. Tre barn som är 7, 11 och 13 år gamla är för-
äldralösa och lämnas helt ensamma utan hjälp i backstugan. 

VEDERMÖDORNA FORT-
SÄTTER I HOLSJUNGA

46
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Anna Britta går bort  
Tiden efter rödsoten hade både varit god och besvärlig för familjen. Familjen Johans-
son står både som torpare och backstugesittare i kyrkboken. Axel Lorentz brukade kan-
ske fortsatt torpmarken medans han arbetade i Svenljunga och trakterna omkring. 
1863 drabbas Anna Britta av bröstsjukdom och avlider 1863-03-10 i Bäckanäs endast 
43 år gammal. De tre kvarvarande barnen hade nu sin far kvar som tog hand om dom. 
Johan August var 7,5 år, Hans Carl 5,3 och Hanna var 1,2 år gamla när deras mor gick 
bort. 8,5 år efter att Axel Lorentz förlorat sina tre barn förlorade han nu också sin hust-
ru. 
 
Axel Lorentz går bort  
Axel Lorentz verkade ha rest även längre bort för att arbeta för att försörja familjen. 
1869-04-24 när Axel Lorentz befann sig i Bottnaryd, Jönköpings län så avled han av 
håll och stygn. 

”Änklingen Backstugesittaren Axel Lorents Johansson på Bäckanäs und. 
Hundshult, Avled i Bottnaryds församling, Jönköpings län och 

 blev begraven i Bottnaryds kyrkogård enl. Pastorn i  
Bottnaryds attest af den 2. maj 1869ʺ

 
Ja den andra maj blev Axel Lorentz nedsänkt i den småländska myllan. Man kan und-
ra hur barnen fick reda på dödsfallet. Var det en arbetskamrat, en vän eller släkting 
som kom gåendes med budet till barnen i Bäckanäs. Om barnen inte var med sin far i 
Bottnaryd så kanske de kan ha hunnit till begravningen om de haft tillgång till häst 
och vagn. De ca 7,5 milen mellan orterna tog säkert mellan 15-20h att gå. 
 
Barnen är nu föräldralösa och fattighjon  
När barnens far går bort så är Johan August 13,5 år, Hans Carl 11 år, och Hanna var 
7,4 år . Det är svårt att tänka sig hur det tre barnen hade det i backstugan utan föräld-
rar. Inga vuxna står med barnen utan fick klara sig själva. Kanske inte helt själva utan 
de står noterade som fattighjon. Så man hoppas att socken och församlingen hade or-
ganiserat hjälp till de fattiga i byn. Men det var säkerligen inte mycket till hjälp de fick. 
Johan August som var äldst med sina 13,5 år fick ta hand om sin småsyskon. Kanske 
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hjälpte kan till på någon gård eller så försökte han odla lite på den gamla torpmarken 
som hans far tidigare hade plöjt. Det kan inte ha varit lätt för storebror att ta hand om 
en hel familj alldeles själv. 
 
Livet går vidare för syskonen  
De två bröderna kom senare som vuxna att flytta i från föräldrahemmet för att försör-
ja sig på egen hand. Johan August flyttar till Öxabäck i Marks härad 1873. Hans Carl 
flyttar 1874 till Åh i Holsljunga för att arbeta som dräng. Hanna hade planer att flytta 
till Svenljunga 1881 men tog aldrig ut flytt attesten. 1886-02-25 lämnar hon som sista 
syskonet Bäckanäs och flyttar till sin blivande make i Redslared.  
 
Hanna Axelsdotter 
Hanna kom att få det fint ihop med sin blivande make Per Julius och sina sex barn. 
Hennes vedermödor tog till slut stopp. Fem av deras sex barn kom att leva till sin ål-
derdom. Man kan undra om  Jenny berättade för sina barn som det som hennes mam-
ma, farbröder morfar och mormor fick vara med om.  
 
Gerda var det barn av Hanna som kom att leva längst. Gerda blev 94,5 år och avled i 
Seglora 1998. Tänk om man hade vetat om denna historia. Jag och Gerda bodde tydli-
gen inte långt i från varandra eller andra släktingar i Kinnarummasläkten. Undra vad 
Gerda hade berättat om man besökt henne. 
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Sven Borg 
Soldat 1030 SVEN Lars Borg föddes i Småland 1793-09-28. Det är oklart vart han 
kommer ifrån och vilka hans föräldrar är. 
 
1815-07-20 antas han som soldat 1030 vid 3e Majorens Compagnie (Södra Kinds kom-
pani) vid Älvsborgs regemente för Storegården i Guttorps rote. Soldattorpet som han 
och familjen bodde i hette Älghult (Elghult). Han var då 21 år gammal

1846-07-06 begär han och får avsked med underhåll. Det står noterat "Smålänning. 
Antagen den 20 Juli 1815 vid Kungliga Elfsborgs Regemente. Tjänstgjort som beväring 
1 år”. Han militära vitsord var:”Tjent wäl”. Han var då 52 år gammal. 1846-09-22 blev 
han gratialist. Han var då 53 år gammal. 
 
Från 1847 bor han och familjen i Nyhemman Boxberg (Bocksberg), Guttorp rote        
under Storegården, Redslared. Han var då 53 år gammal. 1853 står han som fattighjon 
och att nyhemmat är nu backstuga. Han var då 59 år gammal. 1860 bildar han en ny 
familj med Johanna Abrahamsdotter i samma stuga i Boxberg efter Beatas död. Med 
sig in i äktenskapet hade Beata sonen Johan Adolf. Sven var då 66 år gammal. 
 
Första äktenskapet - Beata Arvidsdotter  
Hans första fru var Beata Arfwidsdotter (1785).  
Han hade fyra barn med Beata Arfwidsdotter: Johanna Brita Svensdotter, Agneta 
Christina Svensdotter (1818-11-21), Anna Svensdotter (1821-11-06), Lovisa Svensdot-
ter (1825-12-10). Hans första fru  Beata Arfwidsdotter dog den 1856-01-01. 
 
Andra äktenskapet - Johanna Abrahamsdotter  
1860-02-17 gifte han sig med JOHANNA ABRAHAMSDOTTER (1822-06-20) i Redsla-
red. Han var 66 år gammal när han gifte sig med JOHANNA ABRAHAMSDOTTER, 
som då var 37 år gammal.  

SOLDATEN SVEN BORG &
JOHANNA ABRAHAMSDOTTER  

I REDSLARED (GEN 3)

KAPITEL  47
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Han hade två barn med JOHANNA ABRAHAMSDOTTER: Anna Mathilda Svensdot-
ter (1860-02-22), Torpare Per JULIUS SVENSSON (1862-09-20).Hans andra fru JO-
HANNA ABRAHAMSDOTTER dog den 1890-02-07. 
 
Han dog 1867-04-08 i Boxberg under Guttorp Storegården, Redslared,
när han var 73 år gammal. Han begravdes 1867-04-14 i Redslared. Hans fru Johanna 
Abrahamsdotter dog 1890-02-07, 23 år efter honom. Hans partner Beata Arfwidsdot-
ter dog 1856-01-01, 11 år före honom. 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Avskedade soldaten Sven Borg och andra hustrun Johanna Abrahamsdotter med familj i Box-
berg 1861-1867

Soldaten Sven Borg och första hustrun Beata Arfwidsdotter med barn i Älghult 1814-1831



Beata Arvidsdotter 
Beata Arfwidsdotter föddes år 1785. Vet ej vart. Hon dog den 1856-01-01 i Boxberg, 
Redslared när hon var 70 år gammal. Hon begravdes den 1856-01-06 i Redslared. Hen-
nes partner Soldat 1030 SVEN Lars Borg dog den 1867-04-08, 11 år efter henne.
 
Johanna Abrahamsdotter  
JOHANNA ABRAHAMSDOTTER föddes i Moghults soldattorp i Nittorp den 1822-
06-20. Hon döptes den 1822-06-21 i Nittorp. Hon var det första barnet av Soldat 831 
ABRAHAM  MOD (1799-05-28) och ANNIKA ANDERSDOTTER (1789). Hon hade en 
bror och en syster, Johannes (1826-05-11) och Kajsa (1824-01-13). 
 
När hon var 46 år gammal dog hennes far Soldat 831 ABRAHAM  MOD (1868-11-19). 
När hon var 52 år gammal dog hennes mor ANNIKA ANDERSDOTTER (1874-08-26). 
 
Innan äktenskapet med Sven hade hon fått barnet Johan Adolf (1845-04-26). Fadern 
till barnet är okänt. Sven var 29 år äldre än Johanna och hon blev då givetvis änka ti-
digt. Johanna kom aldrig att gifta om sig trots att hon var endast 45 år gammal när 
Sven dog. Efter Svens död 1867 så bor hon kvar i Boxberg. Hon står noterad som fattig-
hjon. 1886 när barnen lämnat hemmet flyttar Johanna och det står noterat "utan lä-
genhet". Hon var bostadslös och fattighjon ända fram till sin död. 
 
Hon dog den 1890-02-07 i Redslared när hon var 67 år gammal. Hon begravdes den 
1890-02-17 i Redslared. Hennes man Soldat 1030 SVEN Lars Borg dog den 1867-04-
08, 23 år före henne.
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Abraham Mod
Soldat 831 ABRAHAM  MOD föddes i Ingelsbo soldattorp i Norra Hestra 1799-05-28. 
Han döptes 1799-06-07 i Norra Hestra. Han var det fjärde barnet av Soldat 177 PET-
TER SNYGG (1763-12-18) och ANNA STINA JÖNSDOTTER (1767-10-11). Han hade 
fyra bröder: Soldat 833 Magnus Rapp (1792-03-17), Torpare Anders Pettersson (1794-
08-28), Soldat 832 Peter Ryd (1796-10-30), Sven Pettersson (1802-12-07).

När han var 27 år gammal dog hans far Soldat 177 PETTER SNYGG (1826-11-28). När 
han var 49 år gammal dog hans mor ANNA STINA JÖNSDOTTER (1848-07-25).

 
Livet som dräng 
1815-11-10 lämnar han föräldrahemmet och blir dräng i Kvistbäck  i Nittorp. Han var 
då 16 år gammal. 

 
 
Livet som soldat 
1819-12-29 antas han som soldat nummer 831-81 vid 2a Majorens Compagnie (Norra 
Kinds kompani), Älvsborgs regemente. Moghult östras soldattorp under Nittorp Söder-
gården, Rya rote i Nittorp. Han var då 20 år gammal.  

SOLDATEN ABRAHAM MOD &                    
ANNIKA ANDERSDOTTER                             

I MJÖBÄCK (GEN 4)

KAPITEL  48
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Familjen Abraham Mod i Moghults soldattorp 1824-1827



Det verkar som att han bor hos sina blivande svärföräldrar i Fölenabben fram till han 
gifter sig 1821 och får tillgång till soldattorpet. Han var då 22 år gammal, 1827-08-27 
får han avsked som soldat efter att han skadat foten. "Enligt läkares attest, skadad i fo-
ten oförmögen att marschera begär och får avsked". Han var då 28 år gammal.  
 
Livet som torpare 
Från 1828 arbetade han som torpare i Fölenenabben torp, Gölingetorps rote i Nittorp. 
Han var då 29 år gammal. 1836 står familjen noterade som inhyses i Fölenabben.  
Han var då 37 år gammal. 1841 som står familjen noterad på socknens slut och anges 
ha flyttat 1862 från Flathult. Står kvar på socknen hela tiden i Nittorp. Han var då 42 
år gammal.  
 
Fattigdom  
1856 blev han straffad för snatteri och anges som fattighjon i Nittorp. Han var då 57 år 
gammal. 
 
Han dog 1868-11-19 på socknen i Nittorp när han var 69 år gammal av slag Han be-
gravdes 1868-11-22 i Nittorp. Hans fru ANNIKA ANDERSDOTTER dog 1874-08-26, 6 
år efter honom.

 
Annika Andersdotter  
ANNIKA ANDERSDOTTER föddes år 1789 i Ljungsarp. Hon var det första barnet av 
Soldat 844 ANDREAS  SIK (1751-04-15) och STINA SVENSDOTTER (1751-07-01).  
 
När hon var 37 år gammal dog hennes far Soldat 844 ANDREAS  SIK (1826-10-21). 
När hon var 43 år gammal dog hennes mor STINA SVENSDOTTER (1833-03-25). 
 
Hon dog 1874-08-26 på socknenes slut som fattighjon i Nittorp när hon var 85 år gam-
mal. Hon begravdes 1874-08-30 i Nittorp. Hennes man Soldat 831 ABRAHAM MOD 
dog 1868-11-19, 6 år före henne. 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Abraham och Annika gifter sig 1821



Familjen  
1821-07-14 gifte hon sig med Soldat 831 ABRAHAM  MOD (1799-05-28) i Nittorp. 
Hon var 32 år gammal när hon gifte sig med Soldat 831 ABRAHAM  MOD, som då var 
22 år gammal. Hon hade tre barn med Soldat 831 ABRAHAM  MOD: JOHANNA AB-
RAHAMSDOTTER (1822-06-20), Kajsa (1824-01-13), Johannes (1826-05-11). 
 
Om soldattorpet  
Platsen där soldattorpet låg kallas idag för Sannelund. Soldattorpet revs 1930 för att 
ge plats åt ett större hus och ladugård.  Soldattorpet låg framför huset som finns idag. 
Jordkällaren som tillhörde soldattorpet finns kvar. Sannelund är beläget ca 700 m 
från landsvägen Nittorp - Grimsås och infarten är mitt emot Flathult. 
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Till vänster om huset stod soldattorpet som revs 1930
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Abrahams soldatkontrakt är på två sidor och skrevs i två exemplar. Båda 
exemplaren finns bevarade på Krigsarkivet.
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”Det var mäktigt att hålla i Abrahams kontrakt. Det är sällan man kan komma 
så nära en anfader” - Mattias Åbom



I Älvsborgs regementes mönstringsbok för generalmönstringen 1827 så ser vi tre av 
Petter Snyggs och Anna Stina Jönsdotters söner i rad. Anna Stina födde fem söner var-
av tre blev soldater som sin far. De fyra äldsta barnen föddes i soldattorpet under gevä-
ret som Vilhelm Moberg utryckte det. Om sanningen skall fram så var det endast Abra-
ham Mod som var ett soldatämne. Hans bröder fick avsked då de helt enkelt inte var 
lämpliga om man skall tro mönstringsskrivaren. 

SOLDATBRÖDERNA                       
833 RAPP, 832 RYD & 831 MOD

49
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833 Magnus Rapp  
Magnus som var den äldsta brodern valde att som 28 åring att mönstra på Älvsborgs 
regemente och 2a majorens kompani, det som senare kom att heta Norra Kinds kom-
pani. 1820-05-23 antas Magnus som soldat för Gölingstorp Södergården i Nittorp. 
Magnus får då namnet Rapp och fick numret 833 och kompaninummer 83. 
 
Soldattorpet  
Magnus soldattorp finns kvar än idag. Gölingstorps soldattorp finns fortfarande kvar 
med namnet Gölingstorp Karslund 1:1. Karlslund ligger 700 m från den sydligaste av 
de övre gårdarna i Gölingstorpsbyn. Huset är idag ombyggt. Markerna är öppna.      
Soldattorpets ladugård finns kvar (stengrunden). Här fick en ko och ett par grisar 
trängas.

Avsked  
Magnus verkar inte ha varit en riktigt skötsam soldat, åtminstone inte mot slutet av 
sin karriär. 1830-06-21 får Magnus avsked från kronans tjänst. Mönsterskrivaren har 
noterat: ”Mindre gott uppförande, begär och får avsked”. Magnus är då 38 år gammal 
och blir senare torpare i Rappås inte långt i från soldattorpet. 
 
Straffad med spö för stöld  
Magnus står inte noterad som fattig eller fattighjon efter sitt avsked. Så man kan anta 
att han som 40 åring klarade sig relativt bra som torpare med sin hustru Annika och 
barnen Maria, Magnus och Helena. Men 1833 verkar något ha hänt. I husförhörsläng-
den kan vi läsa prästens anteckning:  ”Straffad med spö för stöld 1833 i Mo härad”. 
”Str (straffad) nu ingått uppenb. (uppenbar) kyrkoplikt i Hestra kyrka utförd 10/3 s.å. 
(samma år)”. 
 
Efter spöstraffet fick Magnus uppenbar kyrkoplikt och utförde den i Hestra kyrka 
1833-03-10. Ja den 10 mars 1833 fick Magnus stå inför församlingen under hela guds-
tjänsten för att mot slutet bedyra sin ånger för att få förlåtelse och åter bli upptagen i 
församlingsgemenskapen och för att få ta del av nattvarden igen. Uppenbar kyrkoplikt 
och spöstraff avskaffades år 1855 i Sverige. 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Soldat 832 Peter Ryd 
Peter var Petter och Stinas 3e son och Ingelsbosläktens gren som inte hittades under 
släktforskningen som skedde på 1960 och 1970 talet. Jag kom dock i min forskning att  
hitta deras son Peter Pettersson som kom att bli soldat 832 Peter Ryd. 
1828-05-13 antas Peter som soldat på Älvsborgs regemente, 2a majorens kompani.   
Peter får namnet Ryd och nummer 832 med kompaninummer 82. Peter var 31,5 år 
när han blev antagen som soldat. 
 
Soldattorpet  
Soldattorpet som Peter bodde i kallades Backen och tillhörde Gunnarstorp. Soldattor-
pet låg i gamla Nittorps by, strax intill och öster om sydligaste gården med beteckning-
en Backen. Det finns inga lämningar kvar av torpet men torpets åkrar brukas än idag. 
 
Avsked pga liderlighet & straffad för stöld  
Vid generalmönstringen 1833 står det noterat: ”Liderlig – Står på 1 års förbättring”. 
Men förbättringen kom aldrig utan Peter får avsked som soldat. ”Casseras den 15. Ja-
nuari 1833. Liderlig står på bättering, Casseras”. Detta år var Peter inte ensam om att 
få avsked för liderlighet på kompaniet. Under 1700 och 1800 talet så betyder liderlig 
detsamma som oordentlig, slarvig, lat eller lever ett utsvävande liv.  När det hällde sol-
dater handlade det oftast om att de hade problem med spriten eller hade kvinnor på 
byn. 
 
Straffad för stöld  
Efter att Peter slutat som soldat blir han torpare i torp Muskö, Nittorp. Peter verkade 
inte haft det så lätt med att få ihop tillräckligt med inkomst. Torpet står som backstu-
ga och han och hans enda barn Johannes är noterade som fattighjon. I samband med 
att brodern Magnus får spöstraff blir även Peter straffad för stöld. 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Peter Ryds soldattorp

Magnus Rapps ladugård
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Johan Qvick  
Soldat 1001 JOHAN QVICK föddes i Stenhultstorp, Mjöbäck 1788-04-08. Han döptes 
den 1788-04-10. Han var det första barnet av CARL ANDERSSON och NILLA MÅR-
TENSDOTTER.

 
Antas som soldat  
1808-07-15 antas han som soldat med nummer 1001 och kompaninummer 101. Han 
antpogs för Älvsborgs regemente, Södra Kinds kompani och Kattarps rote i Mjöbäck. 
Han var då 20 år gammal. Familjen kom att bo i Lövåsens soldattorp  
 
Deltar i kriget mot Danmark-Norge 1808-1809 
Johan kom att delta i kriget mot Danmark och Norge 1808-1809. Han deltar vid 
mönstringen i Göteborg 1808-12-08. Han var då 20 år gammal.  
 
Deltar i Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814 
Johan deltog i i Karl Johans krig mot Napoleon 1813-1814. Han var då 25 år gammal.  
 
Deltar i fälttåget mot Norge 1814 
1814 deltar Johan i fälttåget mot Norge 1814 som blev Sveriges sista krig. Han var då 
26 år gammal.  
 
Johan får Epilepsi 
Johan får avsked från det militära efter att ha deltagot i tre krig. I mönstringsrullan 
som fördes vid generalmönstringen i Svenljunga 1819-05-26  står det: "Har fallande 
sot (epilepsi) begär och får afsked". Han var då 31 år gammal.  
 
Sjuklig och fattig 
Efter det militära så flyttar familjen till Björkåsen i Holsjunga. Johan står noterad 
1836 som: "Afskedad soldat sjuklig och fattig". Han var då 48 år gammal.  

SOLDATEN JOHAN QVICK &                 
CHRISTINA LARSDOTTER                              

I MJÖBÄCK (GEN 4)

KAPITEL  50
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Från 1843 står Johan och Christina skrivna på socknens slut i Mjöbäck. När man läser 
begravningsboken så står det: "fr. Socknens slut Björkåsen vid Hå Östergård". Han var 
då 55 år gammal. 
 
Han dog 1845-05-10 i Björkåsen, Mjöbäck när han var 57 år gammal av ”Colik och fal-
landesjuka”. Han begravdes 1845-05-18 i Mjöbäck. Hans partner Christina Larsdotter 
dog 1847-11-24, 3 år efter honom. 
 
Christina Larsdotter  
Christina Larsdotter föddes i Draglyckan, Mjöbäck 1779-06-19. Hon döptes den 1779-
06-20 i Mjöbäck. Hon var det första barnet av Åbo (torpare) Lars Larsson och Kerstin 
Andersdotter (1759-10-30). Hon hade två bröder: Åbo (torpare) Lars Larsson (1794-
10-09), Axel Larsson (1804-01-16). När hon var 53 år gammal dog hennes mor Kerstin 
Andersdotter (1833-05-21). 
 
Hon dog 1847-11-24 på socknens slut i Mjöbäck när hon var 68 år gammal av blod-
gång. Hon begravdes 1847-11-25 i Mjöbäck. Hennes partner Soldat 1001 JOHAN 
QVICK dog 1845-05-10, 3 år före henne. 
 
Familjen  
Hennes partner var Soldat 1001 JOHAN QVICK (1788-04-08). Hon hade en son med 
Soldat 1001 JOHAN QVICK: Torpare & backstugesittare AXEL LORENTZ JOHANS-
SON (1818-09-11). 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Familjen Qvick i Lövåsens soldattorp 1818-1828



Swen Nilsson
Torpare SWEN NILSSON föddes i Buskabo, Holsljunga 1796-10-08. Han döptes 1796-
10-10 i Holsljunga. Han var det första barnet av Torpare NILS SVENSSON (1768-09-
28) och INGRID ANDERSDOTTER (1759-10-27). Han hade en bror och en syster, 
Andreas Svensson (1802-09-20) och Britta Lena Svensdotter (1809-07-02). 
 
När han var 24 år gammal dog hans mor INGRID ANDERSDOTTER (1821-08-17). 
När han var 39 år gammal dog hans far Torpare NILS SVENSSON (1836-01-10). 
 
1819 efter efter bröllopet står familjen som torpare i  Ägnared i Holsljunga. Han var då 
22 år gammal. Swen och Catharina bodde i torpet fram till sin död. 
 
Han dog 1870-09-29 Ägnared när han var 73 år gammal. Han begravdes 1870-10-02 i 
Holsljunga. Hans fru CATHARINA HANSDOTTER dog 1863-12-25, 7 år före honom. 
 
Catharina Hansdotter  
CATHARINA HANSDOTTER föddes i Bäckegärde, Håcksvik 1797-10-20. Hon döptes 
1797-10-22 i Håcksvik. Hon var det andra barnet av HANS SVENSSON (1758-02-25) 
och HELENA ANDERSDOTTER (1770-10-06). Hon hade två systrar: Lena Hansdot-
ter (1796-01-11), Johanna Hansdotter (1801-05-15). 
 
När hon var 19 år gammal dog hennes far HANS SVENSSON (1816-12-24). När hon 
var 54 år gammal dog hennes mor HELENA ANDERSDOTTER (1851-11-25). 
 
Hon dog 1863-12-25 i Ägnared, Holsljunga när hon var 66 år gammal av bröstjukdom. 
Hon begravdes 1864-01-06 i Holsljunga. Hennes man Torpare SWEN NILSSON dog 
1870-09-29, 7 år efter henne.

 
 

TORPAREN SWEN NILSSON &            
CATHARINA HANSDOTTER I 

HOLSJUNGA (GEN 4)

KAPITEL  51
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Familjen  
1819-10-01 gifte hon sig med Torpare SWEN NILSSON (1796-10-08) i Holsljunga. 
Hon var 21 år gammal när hon gifte sig med Torpare SWEN NILSSON, som då var 22 
år gammal. Hon hade nio barn med Torpare SWEN NILSSON: ANNA BRITTA SVENS-
DOTTER (1819-12-19), Christina Svensdotter (1824-05-04), Johan Henrik Svensson 
(1827-06-03), Sven Carl Svensson (1829-09-16), Anna Sophia Svensdotter (1832-10-
07), Anders Svensson (1834-10-08), Andreas Svensson (1834-10-08), Nils Aron Svens-
son (1838-05-03), Augusta Svensdotter (1840-07-04). 
 
Fem av nio barn når vuxen ålder  
Sonen Sven Carl (född 1829) 1831-08-26 endast 1,9 år gammal. 1834-10-08 födde 
Catharina tvillingarna Anders och Andreas. Anders dog 1836-03-02 av slag endast 1,4 
år gammal. Två månader senare 1836-05-08 dog aven tvillingbrodern Andreas 1,6 år 
gammal av slag. Dottern Augusta född 1840 dog 1842-08-14 2,1 år gammal av slag.
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Sven, Catharina och barnen i Ägnared, Holsjunga 1829-1844



Om torpet  
I boken: Holsjunga; boken om dess historia, gårdar, människor på sidan 436 kan vi li-
sa att Swen var den första torparen i Egnared (Ägnared). Att dottern Anna Britta flytta-
de senare till Agghult och dottern Kristina till Mårdaklev. Sonen Johan Henrik tog 
över torpet 1851 när han gifter sig. Anna Sofia gifte sig senare med soldaten Salomon 
Fred. Nils Aron bor kvar som gift. ”Vid sockenstämman 28 maj 1838 väljs till or-
geltrampare Sven Nilsson Egnared (arvode per år 5 riksdaler 24 skilling)”. 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Familjen i Ägnared, Holsljunga 1845-1856



Soldat 177 PETTER SNYGG föddes i Mossebo, Valdshult 1763-12-18. Han var det förs-
ta barnet av Bonde ERIC ANDERSSON (1725) och ANNA ANDERSDOTTER (1729). 
Han hade två systrar: Sara Ericsdotter (1766-04-03), Caijsa Ericsdotter (1768-05-05). 
 
När han var 17 år gammal dog hans far Bonde ERIC ANDERSSON (1781-11-05). När 
han var 30 år gammal dog hans mor ANNA ANDERSDOTTER (1794-06-10). 

Soldatlivet 
1790-01-15 antas som han som soldat nummer 177-39 vid Överstelöjtnantens kompa-
ni (Mo Härads kompani), Jönköpings regemente för Ingelsbo rote. Ingelsbo soldat-
torp i Norra Hestra. Han var då 26 år gammal. 1799-03-29 får han avskedad som sol-
dat med noteringen: "Liten, oduglig, får afsked". Han var då 35 år gammal. 
 

SOLDATEN PETTER SNYGG &                     
ANNA STINA JÖNSDOTTER                          

I INGELSBO (GEN 5)

KAPITEL  52
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Familjen Snygg i Ingelsbo soldattorp, Norra Hestra 1792-1800



Nybyggare 
Efter sitt avsked så blir han nybyggare och bygger upp nyhemmat Lugnet under Böss-
hult, Flahult, Norra Hestra år 1800. Han står noterad som fattighjon. Han var då 36 år 
gammal. Man kan tänka sig att Petter har blivit sjuklig och och får svårt att klara av 
det fysiska arbetet som krävs både som soldat och nybyggare. 
 
Han dog 1826-11-28 i Lugnet, Norra Hestra när han var 62 år gammal av bröstfeber. 
Han begravdes 1826-12-02 i Norra Hestra Hans fru ANNA STINA JÖNSDOTTER dog 
1848-07-25, 22 år efter honom.

 
Anna Stina 
ANNA STINA JÖNSDOTTER föddes i Granstorp soldattorp i Åsenhöga 1767-10-11. 
Hon döptes 1767-10-13 i Åsenhöga. Hon var det andra barnet av Soldat 674 Håkan 
Gran (1741-09-27), hennes biologiska mor är okänd. Hon hade två bröder (Petter Hå-
kansson (1766-08-26), Johan Petter Håkansson (1775-11-26))  
och fyra systrar (Lena Håkansdotter (1771-01-11), Ingrid Håkansdotter (1773-12-16), 
Maja Håkansdotter (1778-05-09), Catharina Håkansdotter (1780-10-02)).

 
Hon dog 1848-07-25 i Lugnet, Norra Hestra när hon var 80 år gammal av ålderdom. 
Hon står noterad som ”Fatt. Enka på Lugnet” i begravningsboken. Hon begravdes 
1848-07-30 i Norra Hestra.  Hennes partner Soldat 271 Anders Nöjd dog 1789-12-01, 
59 år före henne. Hennes man Soldat 177 PETTER SNYGG dog 1826-11-28, 22 år före 
henne. 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Familjen Snygg som nybyggare i Nyhemman Lugnet i Bösshult Norra Hestra 1801-1810



Familjen  
Hennes partner var Soldat 271 Anders Nöjd (1760-06-14). 1791-02-03 gifte hon sig 
med Soldat 177 PETTER SNYGG (1763-12-18) i Norra Hestra. Hon var 23 år gammal 
när hon gifte sig med Soldat 177 PETTER SNYGG, som då var 27 år gammal.  
 
Hon hade en son med Soldat 271 Anders Nöjd: Johannes Andersson (1788-12-27). 
Hon hade fem barn med Soldat 177 PETTER SNYGG: Soldat 833 Magnus Rapp (1792-
03-17), Torpare Anders Pettersson (1794-08-28), Soldat 832 Peter Ryd (1796-10-30), 
Soldat 831 ABRAHAM  MOD (1799-05-28), Sven Pettersson (1802-12-07). 
 
Stina Jönsdotter och soldaten 271 Anders Nöjd  
Petter var inte Stinas första make. Stina hade tidigare varit gift med soldaten 271 An-
ders Nöjd som var soldat på överstelöjtnantens kompani (Mo Härads kompani) vid 
Jönköpings regemente. Soldaten 271 Anders Nöjd och Stina levde tillsammans i Vale-
bo soldattorp i Åsenhöga, Gnosjö. Anders Nöjd approberades (godkändes) som indelt 
soldat 1788 då regementet behövde alla soldater de kunde få. Konungen Gustav den 
III skulle nämligen 1788 starta kriget mot Ryssland som varade till 1790.  
 
Anders Nöjd begav sig med sina regementskamrater till Finland för att strida. I dessa 
strider eller av sjukdom avled Anders Nöjd den första december 1789 29 år gammal. 
26 dagar efter att Anders Nöjd avled i Finland under kriget mot Ryssland så föder Sti-
na deras son Johannes Andersson ensam i soldattorpet 27 december 1788. Troligtvis 
visste inte Stina om att Anders var död när deras son Johannes föddes. 14 månader ef-
ter att sonen Johannes föddes bildade Stina en ny familj med soldaten 177 Petter 
Snygg som tjänstgjorde på samma kompani som Anders. Fast Petter hade aldrig farit 
ut i kriget som Anders. Tur var väl det för Stina och lilla Johannes.
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Andreas Sik 
Soldat 844 ANDREAS SIK föddes i Märsebo, Ljungsarp 1751-04-15. Han döptes 1751-
04-21 i Ljungsarp. Han var det tredje barnet av PER ANDERSSON (1712) och INGE-
BORG OLOFSDOTTER (1715). Han hade en bror (Kerstin Persdotter (1754)) och tre 
systrar: Annika Andersdotter (1747), Lisa Andersdotter (1749), Catharina Persdotter 
(1751). 
 
1791-09-01 antas han som soldat nummer 844 på 2a Majorens Compagnie (Norra 
Kinds kompani), Älvsborgs regemente för Lindås Nedregården. Lindås soldattorp  i 
Ljungsarp. Han var då 40 år gammal. 1805-05-16 avskedas han för liderlighet. Han 
var då 54 år gammal. Efter sitt avsked blir familjen torpare i torp Fölenabben i Nit-
torp. Han var då 55 år gammal. 
 
Han dog 1826-10-21 i Fölenenabben, Nittorp när han var 75 år gammal av ålderdoms-
bräcklighet. Hans partner STINA SVENSDOTTER dog 1833-03-25, 6 år efter honom. 
 
Stina Svensdotter 
STINA SVENSDOTTER föddes 1751-07-01. Det är oklart vilka hennes föräldrar är och 
vart hon föddes.  
 
Efter makens död flyttade hon till Hornhult i samma rote. Hon var då 75 år gammal. 
 
Hon dog 1833-03-25 i Hornhult, Nittorp när hon var 81 år gammal. Hennes partner 
Soldat 844 ANDREAS  SIK dog 1826-10-21, 6 år före henne.

SOLDATEN ANDREAS SIK &                      
STINA SVENSDOTTER                                    
I LJUNGSARP (GEN 5) 

KAPITEL  53
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Familjen
Hennes partner var Soldat 844 ANDREAS  SIK (1751-04-15). Hon hade en dotter med 
Soldat 844 ANDREAS SIK: ANNIKA ANDERSDOTTER (1789). 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Anders och Stina med dottern Annika och svärsonen Abraham Mod i Fölenabben Nittorp 
1818-1824

Anders födelse 1751 i Märsebo, Ljungsarp



Lars Larsson  
Det enda vi vet om Lars är att han och familjen år 1779 var åbo i Draglyckan, Mjöbäck.

 
Kerstin Andersdotter 
Kerstin Andersdotter föddes i Mjöbäck 1759-10-30. Hon döptes 1759-10-31 i Mjöbäck. 
Hon var det första barnet av Anders Torbjörnsson och Sara.

 
Hon dog 1833-05-21 i Dragkyckan, Mjöbäck när hon var 73 år gammal av ålderdoms-
svaghet. Hon begravdes 1833-06-02 i Mjöbäck. 
 
Familjen  
Hennes partner var Åbo Lars Larsson. Hon hade tre barn med Åbo Lars Larsson: 
Christina Larsdotter (1779-06-19), Åbo (torpare) Lars Larsson (1794-10-09), Axel Lars-
son (1804-01-16). 
 

ÅBO LARS LARSSON &                            
KERSTIN ANDERSDOTTER                             

I MJÖBÄCK (GEN 5)

KAPITEL  54
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Familjen Lars Larson & Kerstin Andersdotter i Draglyckan, Mjöbäck 1818-1828



Nils Svensson  
Torpare NILS SVENSSON föddes i Småland 1768-09-28. 
 
Vid vigseln 1793 står Nils som torpare i Buskabo. Han var då 24 år gammal. Efter Ing-
rids död så gifte han om sig om Katarina. 1823 anges han som bräcklig. 1827 anges 
frun som ”oduglig” och 1829 anges de som som: "bräckliga, sjukliga, fria”. Katarina 
kom av avlida ca sex månader innan Nils av lungsot. Av någon anledning så befinner 
sig Nils i Mårdaklev när han dog av förkylning och begravdes i Östra Frölunda. 
 
Han dog 1836-01-10 i Mårdaklev när han var 67 år gammal av förkylning. Han begrav-
des i Östra Frölunda. Hans fru INGRID ANDERSDOTTER dog 1821-08-17, 14 år före 
honom. Hans fru Katarina Johansdotter dog 1835-08-24.
 
Familjen Nils Svensson och Ingrid Andersdotter
Den 1793-07-16 gifte han sig med INGRID ANDERSDOTTER (1759-10-27) i Hols-
ljunga. Han var 24 år gammal när han gifte sig med INGRID ANDERSDOTTER som 
då var 33 år gammal. Han hade tre barn med INGRID ANDERSDOTTER: Torpare 
SWEN NILSSON (1796-10-08), Andreas Svensson (1802-09-20), Britta Lena Svens-
dotter (1809-07-02). 
 
Familjen Nils Svensson och Katarina Johansdotter  
1822-11-27 gifte han sig med Katarina Johansdotter (1781-12-10) i Holsljunga. Han 
var 54 år gammal när han gifte sig med Katarina Johansdotter som då var 40 år gam-
mal.  
 
Ingrid Andersdotter 
INGRID ANDERSDOTTER föddes i Buskabo, Holsljunga,1759-10-27. Vi vet inget mer 
om Ingrid då födelseböcker saknas. Hon dog 1821-08-17 i Buskabo, Holsljunga när 
hon var 61 år gammal av bröstfeber. 

TORPAREN NILS SVENSSON &                
INGRID ANDERSDOTTER                               

I HOLSJUNGA (GEN 5)

KAPITEL  55
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Hon begravdes 1821-08-17 i Holsljunga. Hennes man Torpare NILS SVENSSON dog 
1836-01-10, 14 år efter henne. 
 
Katarina Johansdotter
Katarina Johansdotter föddes 1781-12-10. 
Hon dog 1835-08-24 i Buskabo, Holsljunga när hon var 53 år gammal. Hon begravdes 
1835-08-30 i Holsljunga. Hennes man Torpare NILS SVENSSON dog 1836-01-10.

Om torpet  
Torpet blev senare backstuga och den sista i Buskabo backstuga bodde där fram till 
1881. Stugan finns inte kvar idag men platsen är skyltad. Källa: Holsjunga; boken om 
dess historia, gårdar, människor sid. 378. 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Familjen Nils Svensson och Ingrid Andersdotter i Buskabo, Holsljunga 1812



 
Hans Svensson 
HANS SVENSSON föddes 1758-02-25. Vi vet inget mer om Hans ursprung.

 
1795 när han gifter sig så står han och Helena som boendes i Bäckegärde, Håcksvik. 
Han var då 37 år gammal. 1814 blev han varnad (antagligen för dålig kristendomskun-
skap). Han var då 56 år gammal. 
 
Han dog 1816-12-24 i Bäckegärde, Håcksvik när han var 58 år gammal av bröstfeber. 
Han begravdes 1817-01-12 i Håcksvik. Hans fru HELENA ANDERSDOTTER dog 
1851-11-25, 35 år efter honom. 
 
HELENA ANDERSDOTTER föddes 1770-10-06. Vi vet inget mer om Helenas ur-
sprung. 
 
Helena och drängen Hans Andersson 
Efter maken död 1816 or hon kvar i Bäckegärde med som inhyses. Hon anges  då som 
urfattig: Hon var då 45 år gammal. 1817 flyttar hon sedan till "stuga vid Kullboarp". 
Stugan kallas Kullen eller "stugan vid Kullen" (Kullboarp). Helena flyttar dit tillsam-
mans med deras dräng Hans Andersson. Hon var då 46 år gammal. De båda är fattig-
hjon och drängen är sinnessvag. De bor tillsammans fram till Hans död 1841. De är in-
te gifta med varandra. 
 
Hon dog 1851-11-25 i stugan vid Kullen (Kullboarp), Håcksvik när hon var 81 år gam-
mal av ålderdom. Hon begravdes 1851-12-07 i Håcksvik. Hennes man HANS SVENS-
SON dog 1816-12-24, 35 år före henne.

 
 

HANS SVENSSON &                                       
HELENA ANDERSDOTTER                             

I HÅCKSVIK (GEN 5)

KAPITEL  56
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Familjen  
1795-04-06 gifte hon sig med HANS SVENSSON (1758-02-25) i Håcksvik. Hon var 24 
år gammal när hon gifte sig med HANS SVENSSON, som då var 37 år gammal. Hon 
hade tre barn med HANS SVENSSON: Lena Hansdotter (1796-01-11), CATHARINA 
HANSDOTTER (1797-10-20), Johanna Hansdotter (1801-05-15).
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Familjen Hans Svensson  och Helena Anderdotter i Bäckegärde, Håcksvik 1810-1813



Eric Andersson
Bonde ERIC ANDERSSON föddes år 1725 i Valdshult. Han var det första barnet av 
Bonde ANDERS PEHRSSON och CARIN SVENSDOTTER (1700). Hans enda bror var 
Sven Andersson (1729). 
 
1763-finns han noterad som bonde i Mossebo, Valdshult. Han var då ca 38 år gammal. 
Ca 1770 flyttar familjen till Öreryd. Han var då 45 år gammal.  
 
Han dog 1781-11-05 i Qvaståsen, Öreryd när han var 56 år gammal. Han begravdes 
den 1781-11-11 i Öreryd. Hans fru ANNA ANDERSDOTTER dog den 1794-06-10, 13 år 
efter honom. 
 
Anna Andersdotter  
ANNA ANDERSDOTTER föddes år 1729 i Öreryd. Hon var det första barnet av AN-
DERS, hennes biologiska mor är okänd. 
 
Efter makens död 1781 flyttar hon till Bösshult i Norra Hestra där hon är inhyses. Hon 
var då 52 år gammal.

 
Hon dog 1794-06-10 i Bösshult, Norra Hestra när hon var 64 år gammal av bröstfeber. 
Hon begravdes 1794-06-22. Hennes man Bonde ERIC ANDERSSON dog 1781-11-05, 
13 år före henne. 
 
Familjen  
1762-12-19 gifte hon sig med Bonde ERIC ANDERSSON (1725). Hon var 33 år gam-
mal när hon gifte sig med Bonde ERIC ANDERSSON, som då var 37 år gammal. Hon 
hade tre barn med Bonde ERIC ANDERSSON: Soldat 177 PETTER SNYGG (1763-12-
18), Sara Ericsdotter (1766-04-03), Caijsa Ericsdotter (1768-05-05).

BONDEN ERIC ANDERSSON &                   
ANNA ANDERSDOTTER                                    
I VALDSHULT (GEN 6)

KAPITEL  57
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Håkan Gran
Soldat 262 HÅKAN GRAN föddes i Åsenhöga, Gnosjö 1741-09-27. Han var det fjärde 
barnet av Soldat 263 JÖNS INGERMAN (1702-11-14) och ELISABET HÅKANSDOT-
TER (1710-04-29). Han hade en bror (Johan (1736-01-12)) och tre systrar: Maria 
(1733-10-01), Britta (1738-11-15), Anna (1745-04-18).

När han var 41 år gammal dog hans far Soldat 263 JÖNS INGERMAN (1782-11-18). 
När han var 52 år gammal dog hans mor ELISABET HÅKANSDOTTER (1794-07-13). 
 
1764-09-06 blev han antagen som soldat 262-124 vid överstelöjtnantens kompani (Mo 
härads kompani), Jönköpings regemente för Granstorps rote. Soldattorpet kallades 
Häradstorpet i Åsenhöga. Han var då 22 år gammal. Vad som händer med Håkan i sol-
datrullorna är att han försvinner ifrån dom men i husförhörslängderna står han kvar 
som soldat i soldattorpet fram till 1793 då han och familjen flyttade till torp Vägabo i 
Åsenhöga. Han var då 51 år gammal. Kanske blev Håkan förflyttad eller så fick han av-
sked från det militära. Dottern Anna Stina föds i soldattorpet 1761. Övriga barns födel-
seböcker saknas.  
 
Han dog 1813-04-15 i torp Vägabo, Åsenhöga när han var 71 år gammal av bröstsot. 
Han begravdes 1813-04-25 i Åsenhöga. Hans partner KARIN LARSDOTTER dog 
1828-05-15, 15 år efter honom. 
 
Karin Larsdotter  
KARIN LARSDOTTER föddes i Åsenhöga, Gnosjö 1736-04-18. Hon var det första bar-
net av Karolinen LARS GÖRANSSON (1696) och INGEGERD ANDERSDOTTER.

Hon dog 1828-05-15 i torp Vägabo, Åsenhöga när hon var 92 år gammal av ålders-
bräcklighet. Står noterad som änka och fattighjon.  

SOLDATEN 674 HÅKAN GRAN &                
KARIN LARSDOTTER                                      
I ÅSENHÖGA (GEN 6)

KAPITEL  58
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Hon begravdes 1828-05-25 i Åsenhöga. Hennes partner Soldat 262 HÅKAN GRAN 
dog 1813-04-15, 15 år före henne.

 
Familjen  
Hennes partner var Soldat 262 HÅKAN GRAN (1741-09-27). Hon hade sju barn med 
Soldat 262 HÅKAN GRAN: Petter Håkansson (1766-08-26), ANNA STINA JÖNSDOT-
TER (1767-10-11), Lena Håkansdotter (1771-01-11), Ingrid Håkansdotter (1773-12-16), 
Johan Petter Håkansson (1775-11-26), Maja Håkansdotter (1778-05-09), Catharina Hå-
kansdotter (1780-10-02). 
 
Sonen Petter (född 1766) dog som barn.
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 Familjen Gran i Åsenhöga 1764-1777



Per Andersson 
PER ANDERSSON föddes år 1712. 
1745 finns han noterad i Märsebo, Ljungsarp. Han var då 33 år gammal.

 
Ingeborg Olofsdotter  
INGEBORG OLOFSDOTTER föddes år 1715. 
Innan vigseln 1745 arbetade hon som piga i Lidagården, Ljungsarp. Hon var då 30 år 
gammal. 
 
Familjen  
1745-06-02 gifte hon sig med PER 
ANDERSSON (1712) i Ljungsarp. 
Hon var 29 år gammal när hon gif-
te sig med PER ANDERSSON, som 
då var 32 år gammal. Hon hade 
fem barn med PER ANDERSSON: 
Annika Andersdotter (1747), Lisa 
Andersdotter (1749), Soldat 844 
ANDREAS  SIK (1751-04-15), 
Catharina Persdotter (1751), Kers-
tin Persdotter (1754). 
 
Anteckning 
Tyvärr så vet vi inte så mycket om 
Per och Ingeborg men enligt vigsel-
boken så är Per från Månsebo och 
Ingeborg från Lidagården.  
 

PER ANDERSSON &                                 
INGEBORG OLOFSDOTTER                           

I LJUNGSARP (GEN 6)

KAPITEL  59
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Familjen Per Andersson och Ingeborg Olofsdotter i     
Märsebo 1752



Anders Pehrsson
Bonde ANDERS PEHRSSON föddes i Valdshult. Hans far var Bonde PEHR i MÅ-
SABO, hans biologiska mor är okänd. 
 
Bonde i Mossebo, Valdshult enligt enligt mantalslängd 1727-1735 där fadern Pehr i Må-
sabo finns med år 1698. 
 
Carin Svensdotter  
CARIN SVENSDOTTER föddes år 1700 i Öreryd. 
 
Familjen  
Hennes partner var Bonde ANDERS PEHRSSON. Hon hade två barn med Bonde AN-
DERS PEHRSSON: Bonde ERIC ANDERSSON (1725), Sven Andersson (1729).  
 
Anteckning 
Husförhörslängder för denna tid saknas. Yngsta sonen Sven Andersson blev efter fa-
dern ägare till hemmanet 1/4 mtl Mossebo.

BONDE ANDERS PEHRSSON &                    
CARIN SVENSDOTTER                                     
I VALDSHULT (GEN 7)

KAPITEL  60
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Soldat 263 JÖNS INGERMAN föddes den 1702-11-14. 
1730-07-30 blev han antagen som soldat 263-125 på Överstelöjtnantens kompani   
(Mo härads kompani) för Jönköpings regemente. Familjen bosatte sig i Ingaryds sol-
dattorp. Ingarp socken i Åsenhöga, Gnosjö, Jönköpings län. Han var då 27 år gammal.  
 
Från fotsoldat till marinsoldat
1739 blir han "Commenderad till Stalsund". Han var då 36 år gammal. 1741 var han 
kommenderad på galädereskadern i Stockholm. Han var då 38 år gammal. 1742-05-13 
blir han galären Ducker i Stockholm. Han var då 39 år gammal.  
 
Pommerska kriget 
Jöns deltar alltså i Pommerska kriget som varade 1757-1762. Han var 54 år gammal 
när kriget startade. 1759-02-06 blir han kommenderad till Pommern. Vid general-
mönstringen i Stralsund noteras han som "sjuk gammal och bräklig samt oförmögen 
till vidare tenst. får afshild med underhåld". Han var då 56 år gammal. 
 
Han dog 1782-11-18 när han var 80 år gammal. Han begravdes 1782-12-01 i Åsenhöga. 
Hans partner ELISABET HÅKANSDOTTER dog 1794-07-13, 12 år efter honom. 
 
Elisabet Håkansdotter och familjen 
ELISABET HÅKANSDOTTER föddes 1710-04-29. 
Hennes partner var Soldat 263 JÖNS INGERMAN (1702-11-14). Hon hade fem barn 
med Soldat 263 JÖNS INGERMAN: Maria (1733-10-01), Johan (1736-01-12), Britta 
(1738-11-15), Soldat 262 HÅKAN GRAN (1741-09-27), Anna (1745-04-18).  
 
Hon dog 1794-07-13 när hon var 84 år gammal av ålderdomsbräcklighet. Hon begrav-
des 1794-07-20 i Åsenhöga. Hennes partner Soldat 263 JÖNS INGERMAN dog 1782-
11-18, 12 år före henne.

SOLDAT JÖNS INGERMAN &                     
ELISABET HÅKANSDOTTER                           

I ÅSENHÖGA (GEN 7) 
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Karolinen LARS GÖRANSSON föddes år 1696 i Uppland eller Nyland. 
 
Lars blir karolinsk soldat 
1717-05-01 blir han antagen som soldat 222-84 i maj 1717 (datum ej noterat) på Övers-
telöjtnantens kompani (Mo härads kompani), Jönköpings regemente för Nydala sock-
en i Långö mellangården, Värnamo, Jönköpings län. Han var då 20 år gammal.  
 
Deltar i det stora nordiska kriget 
1717-1720 deltog han i stora nordiska kriget 1717-1720. Jönköpings regemente var 
med vid Sveriges andra norska fälttåg. En bataljon från regementet deltog vid beläg-
ringen av Fredrikstens fästning och stormningen av Gylenlöwe skans 1718. Här stupar 
den 30 november 1718 Sveriges enväldige konung, kung Carl den XII. Den andra batal-
jonen var inkvarterad i Ingedahl.

KAROLINEN LARS GÖRANSSON &             
INGEGERD ANDERSDOTTER                          

I NYDALA (GEN 7)

"Lars Transp: till 132 i dess ställe in 
septbr 1722 uhr fångenskapet 

hemkommit gl soldaten som warit här 
förelagd Nils Svensson..."
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Regementet förlorar 490 karoliner och Lars blir krigsfånge 
Regementet tog sig till Uddevalla efter att kungen stupat. 490 karoliner vid Jönkö-
pings regemente dog genom brist på underhåll och det dåliga vädret.  
 
Lars blev tillfångatagen under det andra norska fälltåget. Han var då 21 år gammal. 
1722-09-01 står det noterat att Lars är hemkommen efter fångenskap och tilldelas ett 
nytt torp och nummer. I mönstringsrullan står det: "Lars Transp: till 132 i dess ställe 
in septbr 1722 uhr fångenskapet hemkommit gl (gamla soldaten) soldaten som warit 
här förelagd Nils Svensson..." Lars blir porterad (förflyttad) från kompaninummer 84 
till 132. Lars blir soldat i Smedsgårdens soldattorp med nummer 270-132 i Gynnås ro-
te på samma kompani. Han var då 26 år gammal.  
 
Kommenderad till Stralsund 
1739 står Lars som ”Commenderad till Stralsund". Han var då 43 år gammal. Efter det 
vet vi inget mer om Lars. 1742 står soldaten Anders Smedberg på Lars nummer.  
 
Ingegerd Andersdotter och familjen 
Hennes partner var Karolinen LARS GÖRANSSON (1696). Hon hade en dotter med 
Karolinen LARS GÖRANSSON: KARIN LARSDOTTER (1736-04-18). Vi vet inget mer 
om Ingegerd.
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Det blir uppenbart när man läser i generalmönstringsrullorna att Lars var inte vilken 
soldat som helst. Lars var en svensk elitsoldat. Lars var en reslig karl på minst 178 cm 
lång (tre alnar) mot hans kamrater som normalt var cirka 10 cm kortare. Han var djär-
vare än det vanliga manskapet då han i sin väska bar tre handgranater full med lättan-
tändligt svartkrut på cirka ett kilo styck. På sin musköt hade Lars en lång och blank ba-
jonett som han efter att ha skjutit med sin musköt och kastat sina handgranater skulle 
rusa mot fienden.  
 
Lars såg nog inte heller ut som den vanliga soldaten. Ibland bar grenadjärer en speci-
ell karpus (mössa) som skulle visa fienden och de egna var dessa elitsoldater befann 
sig. Syftet var att skrämma fienden och visa sina egna att dom bar handgranater i sin 
väska. 1717 verkar Jönköpings regemente inte ha dessa speciella karpusen utan bar 
den klassiska trikornerhatten. Inte helt ovanligt var det att grenadjären hade ståtlig 
mustasch eller andra tecken för att urskilja sig.  
 
Den klädsen, utrustning och beväpning Lars hade under belägringen av Fredriksstens 
fästning i november 1718 kan man läsa i generalmönstringsrullan för Jönköpings rege-
mente när dom mönstrade den 14 oktober 1717 i Jönköping:
  
”fått musquett bajonet Soldate wäria krats grenadeurs taska med rem kruthorn 
snörie horn fänge nårl. lunte betäckare. Sold och roten skaffat låås betackare ge-
häng hatt med hwit snöre whita 1 pr swårtat halsduk grå wallmars lif Råck 
skintrrja, skinbyxor Bröstlapp 2 siörter 1 pr hanskar 1 pr hwita och 1 pr grå ullstrum-
por, 2 pr Swenska skor med messings spenne, knäborn med spenne natt myssa Ränt-
zel togsäck".

GRENADJÄREN LARS GÖRANSSON
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Fått: musköt, bajonett, soldatvärja, krats, grenadiners väska med rem och kruthorn, 
smörjhorn, fångnål, lunt-betäckare, lås-betäckare, gehäng, hatt med vitt snöre, svart 
halsduk, grå vadmalsrock, skinnväst (kamisol) och skinnbyxor, bröstlapp 2 sorter, 1 
par handskar, 1 par vita och 1 par grå ullstrumpor, 2 par svenska skor med                 
mässingspänne, knärem med spänne, räntsel och tygsäck dvs. en slags ryggsäck.  
 
   
   
   

 

 

De första grenadjärerna i Svenska armén kom till under Karl XI:s tid. Karl XII besluta-
de den 20 november 1717 att 12 (kom att bli 15 och även 18) soldater ur varje kompani 
skulle bli grenadjärer. Regementets grenadjärer skulle tillsammans kunna bilda en di-
vision (kompani) med dessa elitsoldater och en bataljon skulle kunna bilda en pluton. 
Även vissa officerare skulle utses att vara grenadjärofficer. När det gällde överstelöjt-
nantens kompani så skulle en kapten och en fältväbel bli grenadjärofficer och grenad-
järunderofficer. Normalt bar inte officerare musköter men det gjorde grenadjäroffice-
ren. 
 
Under striden när de ingick bland de vanliga soldaterna så stod grenadjärerna längst 
ut på högerflanken ifall att en granat skulle explodera innan den kastades. Vid ett an-
fall så skulle grenadjären:  
 
1. skjuta sin musköt  
2. sätta musköten på ryggen 
3 ta fram, tända och kasta sina handgranater 
4. rusa mot fienden med bajonetten på 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Fredrikstens fästning i Halden 2016

Mattias som grenadjär 
på Fredrikstens fästning

Mattias som svensk grenadjärofficer



Lars kom som ung till Småland antagligen för att få arbete som indelt soldat i den Ka-
rolinska armén. Jönköpings regemente hade från starten av det stora nordiska kriget 
varit mitt i händelsernas centrum. Under sommaren 1700 deltog de i fälttåget i Hols-
tein för att senare gå i garnison i Wismar. Sommaren 1702 marscherade regementet 
till Polen för att förenas med Kung Carl den XII och resterande armén.   

Under det ryska fälltåget så blev Jönköpings regemente anfallna vid Malatzie den 31 
augusti 1708 av två ryska dragonregementen medans de byggde upp sitt läger. Det var 
en mycket tuff strid men regementet lyckades försvara sig tills förstärkning kom till 
undsättning men förlusterna blev svåra för Smålänningarna. Den 7 januari 1709 förlo-
rade regementet många av sina soldater i slaget vid Wiprek. Väl framme vid slaget vid 
Poltava den 28 juni 1709 hade regementet endast en bataljon med 300 man kvar. Ef-
ter slaget som blev svenska arméns undergång hade regementet förlorat 200 av man-
skap och officerare i sårade och döda. Jönköpings regemente gick helt förlorat. Endast 
100 soldater och en enda officer klarade sig  
 
Efter Poltava sattes regementet upp igen och deltog i slaget om Helsingborg 28 februa-
ri 1710. Även här fanns Jönköpings regemente mitt i händelsernas centrum och var 
med vid första drabbningen. Efter tiden i Skåne blev regementet förlagt till Stettin i 
Pommern och senare vad de med vid belägringen av Wismar och dess kapitulation  
den 13 december 1715. Hela regementet hamnade i fångenskap. 1200 soldater skulle 
rekryteras och en av dessa blev vår egen Lars. 
 
1718 deltog regementet vid det andra norska fälltåget och belägringen av Fredrikstens 
fästning och stormningen av Gyldenlöwe skans. Den 30 november stupar Sveriges 
kung Carl den XII. Under fälltåget blev Lars krigsfånge och kom åter till regementet 
1722. Regementet förlorade 490 man av svåra umbäranden under reträtten till Udde-
valla. 

JÖNKÖPINGS REGEMENTE OCH        
STORA NORDISKA KRIGET
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Pehr i Måsabo 
Bonde PEHR i MÅSABO föddes i Mossebo, Valdshult. 
 
Pehr finns med i mantalslängden 1698 där han noteras som ”Pehr i Måsabo". Man kan 
tänka sig att Pehr föddes ca 1670. Yngsta sonen Sven Andersson blev efter Pehr ägare 
till hemmanet 1/4 mtl Mossebo. 
 
Pehr är far till ERIC Andersson född 1725 och Sven Andersson född 1729. 
 
Anteckning 
Husförhörslängder för denna tid saknas.  

PEHR I MÅSABO (GEN 8)
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