En släktkrönika
från
Sevede och Tunalän
av
Josef Eriksson

Av denna bok har tryckts en
upplaga av 50 exemplar
varav detta är
No ___

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år,
om det bliver långt, och när det är som
bäst, är det möda och fåfänglighet, ty
det går snart förbi, liksom flöge vi bort.
Psaltaren 90:10.
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Den mer än tusenårig Rumskullaeken, uråldrig redan på den tiden, då
de i denna bok omnämnda äldsta generationerna levde och verkade i
bygden.
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FÖRORD
I föreliggande släktutredning, som också vill vara en släktkrönika från
allmogens värld, redogöres det, i den omfattning tillgängliga källor
medgivit, får nedskrivarens förfäder. Vilka dessa varit framgår översiktligt
av den bifogade antavlan, som är utgångspunkt för krönikan. Denna är ej
vad släktforskarna kalla, en släkthistoria med stamtavla över en viss släkts
samtliga medlemmar.
Det har för nedskrivaren varit av särskilt intresse att få kännedom om
förfädernas livsöden, egenskaper, kunskaper, ekonomiska ställning,
sjukdomar och dödsorsaker.
Nedskrivaren har också velat påvisa, huru länge någon gren av släkten
innehaft en och samma gård eller bott i en och samma by, även om det ej
varit fråga om släkt i rakt nedstigande led.
Vidare har det blivit utrönt, i vilken utsträckning förfädernas närmaste
ättlingar för alltid emigrerat från Sverige.
För övrigt ha personer som äro "på sidone" i släkten, i vissa fall blivit
ganska utförligt omnämnda, t. ex. på grund av att de uppnått hög ålder eller
varit personligt kända av nedskrivaren eller hans nu levande fränder.
Det av förnamnen, som en person veterligen kallats vid, har tryckts med
halvfet eller spärrad stil. När endast ett förnamn står nämnt, är detta
tilltalsnamnet. Beträffande stavningen av namn har nedskrivaren i regel
följt den i kyrkböckerna äldsta formen, såvida det ej framgår av sammanhanget, att annan stavning tillämpats. Stavningen likaväl som förnamnens
antal kan växla i olika äldre kyrkböcker.
I urkunderna föekommande titlar ha givetvis bibehållits, t. ex. kornett,
korpral, (regements)profoss, sventjänare, ryttare, rusthållare, sockneman,
dock att titeln hemmansägare av författaren använts i nutida bemärkelse.
Benämningen "piga" och "dräng" brukades förr icke blott om tjänstefolk
utan ofta om andra ogifta personer på landsbygden (en ogift hemmansägare
kallades dräng så sent som 1850, t. ex. enl. bil. 9).
De viktigaste källorna äro följande: Olika slags kyrkböcker, nämligen
födelse- och dopböcker, kommunions- och husförhörslängder, vigselböcker, död- och begravningsböcker samt in- och utflyttningslängder, vilka
sistnämnda dock icke fördes regelbundet före 1860. Vidare ha utnyttjats
mantalslängder och andra längder från olika århundraden, jordeböcker,
domböcker med bouppteckningar och lagfartsprotokoll, regementsrullor,
räkenskapsböcker samt i fråga om sentida släktingar även muntliga
upplysningar. Det framgår i regel, vad äldre uppgifter beträffa, av sammanhanget, vilka källor, som brukats. När uppgifterna hämtats ur
mantalslängder och kyrkböcker, som ännu ej överförts till landsarkivet i
Vadstena, har dock källan ofta ej angivits i texten.
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Äldre handlingar, som anlitats, äro ofta mints 100 år, och de flesta förvaras därför i Kammararkivet i Stockholm eller i Landsarkivet i Vadstena. I
det sistnämnda har nedskrivaren otaliga gånger bedrivit efterforskningar.
Beträffande yngre handlingar har hänvändelse måst göras till pastorsexpeditioner, häradsskrivarens kontor samt häradsrättens och rådstugurättens
arkiv i Vimmerby.
Inga uppgifter, som datera sig till tiden efter 1 juli 1946, förekomma.
Bland dem som visat ett synnerligt tillmötesgående, må nämnas kyrkoherde Karl Collæus i Vena och komminister Karl-Gösta Gilstring i Pelarne,
i vilkas församlingar författarens förfäder framför allt levat.
Många resor ha företagits — i stor utsträckning med cykel. Vimmerby,
Vena, Kristdala, Tuna, Pelarne, Karlstorp och Hultsfred äro exempel på
orter, som ha besökts. I Vena socken ha cykelfärder företagits till bl. a.
Gnöttlerum, Ormestorp, Koppramåla, Fallhult, Pinnaremåla, Skinnarp,
Flatebo, Alsarp, Junnarp, Kvarnarp, Dalsebo, Telleryd, och Blaxhult. I
Pelarne ha cykelturer gjorts bl. a. till Åkemåla, Rostorp, Grumstorp, Kulla,
Pelarne by, Pelarnehult, Hult, Sevedstorp, Kaselarp, Hamphorva, Edstorp,
Herrstorp och Mossnäs kvarn. Det torde vara många mil tillsammans, som
nedskrivaren cyklat. Överallt har författaren mötts av välvilja och förståelse.
Till sist vill nedskrivaren uttala en förhoppning, att de, som tillhöra
samma släkt som författaren och äga ett exemplar av denna bok, måtte i
fortsättningen föra anteckningar om sig själva, sin familj och sina släktingar, t. ex. beträffande födelsedata, vigslar och dödsfall. Att samla och
bevara fotografier av släktingar och deras hem är tacknämligt ur släkten
och blivande släktforskares synpunkt.
Må krönikan tjäna till att stärka gemenskapsbandet inom vår släkt, vars
medlemmar hittills i stort sett visat sådana goda egenskaper som arbetsamhet, klokhet och hederlighet.
Södra Vi den 1 juli 1946.
JOSEF ERIKSSON.
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR.
Analfabet, icke läskunnig person.
Augmentshemman, ett hemman, från vilket augmentsränta betalades. Den
som själv eller genom lejd person fullgjorde krigstjänst till häst fick
för egen del disponera räntan (jordskatten) för sitt hemman och undslapp rotering. Om räntan från ett dylikt hemman (s. k. stamhemman)
ej ansågs tillräcklig, erhölls tilldelning eller augment, d. v. s. räntan
från ett annat hemman (resp. från kvarnar, lägenheter m. m.). För
augmentshemman betalades ej skatt till kronan.
Boskapslängd, förteckning över personer, skyldiga att betala boskapspenningar, en skatt på boskapsdjur m. m., införd 1539.
Db., död- och begrvningsbok.
Deputat, ordet förekommer i ett citat i 1 kap., 4 avd., och torde här betyda
ersättning "in natura" för rusttjänst.
Frälsehemman, hemman, vilkas innehavare voro befriade från flertalet av
de utskylder, som åvilade skattejord. Var ursprungligen en kompensation för krigstjänst (rusttjänst).
Fb., födelse- och dopbok.
Hfl., husförhörslängd (tidigast från slutet av 1700-talet) motsvarar vår tids
församlingsbok, dock med den skillnaden, att upprepade anteckningar
gjordes i den förra om en persons läskunnighet och kristendomskunskap.
Huvudman, den äldste levande ättlingen till stamfadern, räknat från äldste
son till äldste son. Avlider den äldste sonen utan att efterlämna någon
manlig arvinge, blir hans närmast i ålder följande broder huvudman
och sedan dennes son o. s. v.
I föreliggande släktkrönika anses sålunda Albin Eriksson som nuvarande huvudman för Gustaf Winges släkt. Albin Eriksson är en sonsons son till den i första avdelningen omnämnde Carl Larsson. Denne
var andre son till Lars Ericsson, som var sonson till Gustaf Winge.
Nästa huvudman i släkten blir Everett Erickson.
Jordebok, förteckning över jordägares lantegendomar. Förvaras dels för
hela riket i Kammarkollegium, dels för varje län i länets landskontor.
Kommunionslängd, förteckning på nattvardsgäster, även ett slags husförhörslängd fastän mera ofullständig.
Kronohemman, staten tillhörig bondgård. Utarrenderades eller överläts på
växlande villkor. Åbon ägde ibland rätt att i sin tur överlåta den på
annan person. Kunde gå i arv inom släkten enligt vissa regler.
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Kvarntullslängd, (Bil. 28), förteckning på personer, som hade att erlägga
kvarntull — en konsumtionsskatt, som infördes 1625.
M1, M2, H1, H2 på antavlan betyder att mannen (M) eller hustrun (H)
levat i två äktenskap. Siffran 1 betecknar ifrågavarande persons första
äktenskap, siffran 2 det andra.
Mtl., mantalslängd.
Probant, betyder i boken den person, vars förfäder angivas. Probanten är
ättling till samtliga på antavlan nämnda och där tillika med nummer
försedda personer.
Rustningsstam el. rusthåll, som med egna räntor och, om dessa ej räckte,
med tillskott av augmentsräntor underhöllo häst och karl med mundering och dessutom betalade s. k. konungstionde.
Skattehemman, för vilket betalades skatt till kronan.
Tiondelängd (Bil. 28), ett slags skattelängd.
Vb., vigselbok.
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FÖRSTA AVDELNINGEN

Om probantens fader och dennes
förfäder på manssidan.
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FÖRSTA AVDELNINGEN.
Härstamningsöversikt.
Från Gustaf Winge t. o. m. nedskrivaren av denna släktkrönika, Josef
Eriksson.
1. Gustaf Winge, byggmästare i Norrköping omkring 1716.
2. Eric Gustafsson, frälsebonde och hemmansägare i Grumstorp, Pelarne
1716—1812. Gift med Stina Larsdotter, 1726—1800.
3. Lars Ericsson, hemmansägare i Grumstorp och samtidigt i Kaselarp,
Pelarne, 1751—1803. Gift med Greta Larsdotter, 1757—1837.
4. Carl Larsson, rusthållare i Bjerkhult och hemmansägare i Pinnaremåla, Vena, 1781—1845. Gift med Lena Persdotter, 1790—1868.
5. Eric Johan Carlsson, hemmansägare i Gnöttlerum, Vena, 1816—
1899. Gift med Maria Catharina Andersdotter, 1822—1900.
6. Johan Erik Eriksson, sågverksägare och samtidigt hemmansägare i
Brånhult i S. Vi, Sevedstorp i Pelarne, Hult i Rumskulla, och tidigare i Junnarp i Vena, och Danevik i Tuna, 1848—1935. Gift med
Anna Charlotta Nilsdotter, 1851—1934.
7. Josef Teodor Eriksson, teologie kandidat, filosofie kandidat, verbi
divini minister, läroverksadjunkt först i Lysekil och sedan i Motala,
född 1890.
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1 Kapitlet.
GUSTAF WINGE
Födelse- och dödsår okända.
Gustaf Winge (Antavlan VI: I), probantens farfars farfars farfar, var
byggmästare i Norrköping tiden omkring 1716. Hans son, Eric Gustafsson,
dog i Pelarne församling 18/4 1812. I samband därmed skrevs i dödboken
för samma församling, att den sistnämnde var född i Norrköping 29/7
1716, och att hans fader var byggmästare Gustaf Winge. Födelseboken för
Norrköping företer vid denna tidsperiod en lucka, varför denna bok (gäller
ej Hedvigs, d. v. s. den tyska församlingen) ej givit någon ledtråd vid
sökandet efter Gustaf Winge. Icke heller i mantalslängden för Norrköpings
stad har nedskrivaren kunnat återfinna hans namn.
Inga upplysningar ha heller kunnat erhållas om Gustaf Winges hustru och
eventuellt övriga barn utom sonen Eric. Emellertid finnes det i mantalslängderna för Pelarne för bl. a. åren 1735 och 1740 skriven en mjölnare
Gustaf Winge vid Musnäs qwarn, d. v. s. Mossnäs' kvarn, belägen vid
Stångån omkring 1 ½ kilometer från Brånhult. Denna kvarn innehades före
1731 och efter 1744 av andra.
Allt talar för att mjölnaren Gustaf Winge var samma person som förutnämnde byggmästaren Gustaf Winge, vilken liksom sin son, Eric
Gustafsson, vid denna tid var bosatt i Pelarne socken.

2 Kapitlet.
ERIC GUSTAFSSON
1716—1812.
Eric Gustafsson (Antavlan V: I), probantens farfars farfars far, Gustaf
Winges son, var, såsom synes av föregående kapitel, född 29/7 1716.
Enligt mantalslängden för Pelarne socken år 1743 var han detta år skriven
för 1/8 mantal Grumstorp, men år 1740 fanns han ej i mantalslängden.
Varifrån han närmast kommit, har ej kunnat utredas. Grumstorp var
frälsehemman, som ursprungligen lytt under Rostorps säteri i Pelarne
socken.
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När Eric Gustafsson gift sig, kan ej heller med bestämdhet fastslås,
emedan kyrkböckerna i Pelarne ej lämna något besked därom. Emellertid
synes Eric Gustafsson ha ingått äktenskap ungefär samtidigt med flyttningen till Grumstorp.
Stina Larsdotter (Antavlan V:2), Eric Gustafssons hustru, torde ha varit
född omkring 1726. Hon dog nämligen år 1800 enligt dödboken för Pelarne
och uppgives då ha varit 73 ½ år gammal. Som dödsorsak uppgives
"vattusot". Bouppteckning, bilaga 1 A.
Eric Gustafsson levde efter sin hustru i över 12 år. Han avled i Grumstorp 18/4 1812, enligt dödboken av "ålderdom", och blev "95 år, 8 månader
och 10 dagar gammal." Han var vid sin död "inhyses" i Grumstorp.
Bouppteckningen efter honom giver upplysning om hans kvarlåtenskap.
(Bilaga 1 B.)
Sonen Lars Ericsson ägde vid sitt frånfälle 1803 bl. a. 1/8 mantal Grumstorp (mtl. Pelarne 1802—1803) Denna hemmansdel ägdes sedan av Lars
Ericssons ättlingar till omkring 1860. År 1802 innehades efter dennes
fränder (mtl. Pelarne) en annan gård i Grumstorp, även denna 1/8 mantal,
av en man vid namn Samuel Jonasson, vars moder var dotter till Eric
Gustafsson. Samuel Jonassons broder, nämndeman Jonas Jonsson, född
3/11 1776, död 25/10 1849, och den sistnämndes son, som också hette
Jonas Jonsson ∗) , född 14/7 1809, död 21/12 1858, innehade sedan efter
varandra nämnde Samuel Jonassons hemmansdel i Grumstorp (mtl. hfl.
Pelarne efter 1820), som tidigare också ägts av Eric Gustafsson.
Man finner sålunda av tillgängliga handlingar, att Grumstorp oavbrutet
beboddes av Eric Gustafsson själv eller hans ättlingar från 1740-talet till
omkring 1860, då halva Grumstorp donerades till barnhem och återstoden
övergick till en systerson till sistnämnde Jonas Jonsson, nämligen Johan
August Larsson i Ragnhildstorp i Rumskulla socken. Denne hade brukare
på sin gård i Grumstorp och bodde ej där. På 1870-talet sålde han Grumstorp.
Eric Gustafsson och Stina Larsdotter hade följande barn, som nådde
vuxen ålder:
1.
Kjerstin, född omkring 1746.
2.
Maria, född omkring 1749, död 23/7 1785.
3.
Lars, född 2/1 1751, död 23/9 1803.
I. Kjerstin Ericsdotter gifte sig 17/11 1765 (Vb. Pelarne 1765) med
"drängen Anders Samuelsson från Gullgärde" i Hässleby församling. De
bosatte sig i Gullgärde och ägnade sig åt lantbruk. Kjerstin levde 1776, då
hon enligt Pelarne födelsebok var fadder, när hennes systerson, Jonas
Jonsson från Grumstorp döptes. Hon avled i slutet av 1700-talet, men
vilket år detta skedde, står ej att vinna någon upplysning om i Hässleby
kyrkböcker, enär dessa är förkomna för sista tiden under 1700-talet.

∗)

Den yngre Jonas Jonsson bodde på gården efter faderns död egentligen endast som
sterbhusdelägare och brukare.
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Kjerstin Ericsdotter står ej skriven i kyrkböckerna här år 1800, när dessa
åter börja. Av bouppteckningen efter Kjerstin Ericsdotters moder, Stina
Larsdotter, 1800 (Bilaga 1 A) framgår, att Kjerstin Ericsdotter redan
avlidit.
II. Maria Ericsdotter vigdes 2/11 1766 vid drängen Jonas Samuelsson,
som var från Gullgärde i Hässleby socken. Denne var broder till ovannämnde Anders Samuelsson. Jonas Samuelsson, död 19/12 1800, och
Maria Ericsdotter stodo skrivna för hela Grumstorp eller 1/4 mantal,
åtminstone för en tid. Maria Ericsdotter avled 23/7 1785 av "lungsot", 36
år 6 månader gammal (Db. Pelarne 1785).

Nämndeman Jonas Jonssons hus i Grumstorp. Foto 1944.

Av Jonas Samuelssons och Maria Ericsdotters barn äro Samuel och Jonas
ovan nämnda jämte den sistnämndes son Jonas Jonsson, född 4/7 1809, död
21/12 1858, vilken enligt kyrkböckerna i Pelarne förde ett supigt liv. Efter
1 ½ års äktenskap skildes han från sin hustru, "bonddottern Catharina
Petersdotter" från Kulla i Pelarne, enligt husförhörsboken på grund av
oenighet. Jonas Jonsson var efter faderns död sterbhusdelägare i 1/8 mantal
Grumstorp och brukade 1/16 därav men gick snart från gården och bodde
sedan i torpet Spelesten, numera kallat Grönshult, under Grumstorp.
Jonas Jonsson blev satt från nattvarden "för okunnighet i sin kristendom
och lastbar levnad", men något år senare var det dock enligt husförhörsboken "hopp om bättring".
Vid Jonas Jonssons död 21/12 1858 antecknades det i dödboken för
Pelarne år 1859 följande:
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"Storsupare under sin mesta lefvnad. Något nyktrare mot slutet. Dog av
skott på sitt rum i Grumstorp, om af våda eller uppsåt okänt. Begrafven
efter Sevede härads dom ärliga den 21/1 1859."
Det kunde sålunda ej bevisas, att Jonas Jonsson avsiktligt skjutit sig
själv, varför han fick en hederlig begravning. Detta var på den tiden
förmenat en självspilling.
III. Lars Ericsson, Eric Gustafssons son, hade en dotterdotter, Stina
Greta Larsdotter. Hon och hennes man hade inköpt 1/8 mantal Grumstorp,
som Lars Ericsson och dennes son Lars Larsson förut efter varandra ägt,
men det såldes år 1860 (enligt köpehandlingar i domboken för Sevede
härad 1860) och inköptes då av landshövdingen i Stockholms län, hovmarskalken, greve Liljencrantz för 5,200 riksdaler silvermynt. Denne överlät
sedan den 9 maj 1860 gården till styrelsen för ett barnhem, som ännu
innehar densamma. Barnhemsverksamheten har dock upphört. En ny
byggnad uppfördes till barnhem, men den gamla mangårdsbyggnaden står
fortfarande kvar i Grumstorp.
Om Lars Ericsson, se för övrigt kapitlet 3 A!

3 Kapitlet A.
LARS ERICSSON
1751—1803.
Lars Ericsson, (Antavlan IV:I), Eric Gustafssons son, probantens farfars
farfar, född 1751 i Grumstorp. Han står ej omnämnd i den del av födelseboken för Pelarne 1751, som ännu finnes kvar. Inga kyrkböcker i Pelarne,
som finnas bevarade, äro äldre än från tiden omkring 1750, frånsett ett fåtal
tidigare anteckningar. Han tog namnet Grumberg, antagligen efter Grumstorp. I Pelarne dödbok år 1803 uppgives han ha varit "bonde i Grumstorp
och Kasselarp" i Pelarne socken.
Enligt jordeboken 1785 ägde han 1/4 mantal i Kaselarp. Enär äldste
sonen Johannes föddes i Kaselarp 1779, måste fadern redan då ha bott där.
Domböcker från Sevede härad saknas tiden 1776—1781, varför ej några
lagfartshandlingar påträffats rörande Lars Ericssons köp av Kaselarp. Han
ägde fortfarande 1/4 mantal Kaselarp enligt mantalslängden 1802, men i
bouppteckningen efter honom 1803 uppgives det, att han i Kaselarp ägt
1/12 mantal och i Grumstorp 1/8 mantal, enär sönerna Carl och Lars
övertagit 2/12 mantal Kaselarp. Hela Kaselarp var 1/2 hemman, Krono
skatte, och Grumstorp 1/4 hemman, frälse.
Lars Ericssons ekonomiska ställning synes ha varit god. Detta framgår
bl. a. av hans bouppteckning, enligt vilken hans kvarlåtenskap uppgick till
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ett värde av 1220 Banco specie, ett för en bonde ganska betydande belopp
på en tid (1803), då en ko knappast kostade 15 Banco specie.
Lars Ericsson synes ha haft ett aktat namn. När hans första son, Johannes, 1779 döptes, antecknades i Pelarne födelse- och dopbok bl. a.
följande: "Son till dannemannen, välförståndige Lars Ericsson".
Lars Ericsson hade en svag hälsa. Medan hans fader, Eric Gustafsson,
blev nära 96 år, dog sonen vid omkring 52 års ålder, nämligen 23/9 1803.
Som dödsorsak uppgives i Pelarne dödbok "lungsot och fallandsot".
Lars Ericsson, som enligt vigselboken i Rumskulla var kopparslagare,
gifte sig 9/5 1778 med Greta Larsdotter.

Kaselarp 1943.

Greta Larsdotter (Antavlan IV:2), född i Fifall i Rumskulla socken 10/6
1757. Allmänt kallas hon i husförhörslängderna Greta, men i födelseboken
står det Margareta. Hon var dotter till självägande bonden i Fifall, Lars
Jonsson, som enligt husförhörsböckerna i Rumskulla var född i Pelarne
14/11 1733. Hennes mor, Lars Jonssons hustru, var Cajsa (Katarina eller
Karin enligt växlande uppgifter i husförhörsböckerna) Sunesdotter, född i
Fifall i Rumskulla 28/7 1739. Den sistnämnda var enligt födelseboken
dotter till Sune Ingemarsson i Fifall, om vilken närmare uppgifter ej
kunnat lämnas liksom ej heller om Sune Ingemarssons hustru. Se antavlan
V:3, V:4, VI:7!
Lars Jonsson ägde 1/6 mantal i Fifall. Han dog 28/7 1793 av "stenpassion". Hans hustru, Cajsa Sunesdotter, levde ännu år 1800 hos en son,
Anders Larsson, som övertagit faderns gård. Vart hon efter år 1800 tog
vägen, kunna inga upplysningar i kyrkböckerna lämna vägledning om.
Efter Lars Ericssons död år 1803 bodde hans änka, Greta Larsdotter, kvar
på gården i Kaselarp till år 1825, då hon flyttade till Fallhult i Vena
socken. Där bodde hon sedan nästan oavbrutet på sitt "undantag hos en
dotter och måg. Hon avled 9/8 1837. Dödsorsaken var ålderdomssvaghet".
(Db. Vena 1837).
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Lars Ericsson och Greta Larsdotter hade följande barn, alla födda i
Pelarne:
1.
Johannes, född 21/2 1779, död 8/3 1845.
2.
Carl, född 13/5 1781, död 5/12 1845.
3.
Lars, född 16/2 1784, död 1/7 1854.
4.
Eric Jaen, född 1/6 1787, död efter 1810.
5.
Anders, född 11/7 1790, död 26/1 1850.
6.
Stina, född 8/3 1795, död 8/7 1860.
7.
Greta, född 16/7 1799, död 3/4 1874.
Samtidigt med att Lars Ericssons hustru, Greta Larsdotter, lämnade
Kaselarp, flyttade också sonen Anders till Vena socken. Han var ägare av
den gård i Kaselarp, som hans fader innehaft. Anders Larsson sålde gården
år 1832 (Bilaga 3), varom talas mera i annat sammanhang.
Kaselarp tillhörde sålunda Lars Ericsson och hans närmaste efterlevande
släkt från omkring 1780 till 1832, sålunda i över 50 år.
Någon påvisbar bebyggelse i Kaselarp från denna tid finnes ej. Kaselarp
utgjorde på Lars Ericssons och hans söners tid av två gårdar, som nu
sammanslagits till en.

3 Kapitlet B.
LARS ERICSSONS BARN
(Utom Carl, som behandlas i nästa kapitel).
I. Johannes Larsson, Lars Ericssons son och nedskrivarens farfars
farbror, var född i Kaselarp i Pelarne 21/2 1779. Han bosatte sig i Tomtåkra i Vena socken och ägde där 1/4 mantal.
Lisa (Lisken) Nilsdotter, hans hustru, var född 19/1 1788och dotter till
rusthållaren Nils Nilsson och hans hustru Maria Månsdotter. Nils Nilsson
och Maria Månsdotter ägde först 1/12 mantal i Telleryd i Vena socken. Här
föddes dottern Lisken. De flyttade därefter till Tomtåkra. Johannes Larsson
och Lisken Nilsdotter vigdes i Vena kyrka 29/5 1808. De brukade sin gård
i Tomtåkra till 1837, varefter de bodde där på undantag. Johannes Larsson
avled i Tomtåkra 8/3 1845. Hans hustru levde efter honom. I husförhörslängden i Vena för tiden omkring 1837 står hon antecknad som "sjuklig
och till arbete oförmögen". Från Tomtåkra flyttade hon år 1852 till Pelarne
socken och bodde där hos dottern Lisa Catharina och dennes man i Kulla
n:r 1. Därifrån flyttade hon till Lönneberga församling år 1854, där
nedskrivaren förlorat spåren efter henne.
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Johannes Larsson och Lisken Nilsdotter hade följande barn, som nådde
mogen ålder:
1.
Stina Greta, född 6/1 1811.
2.
Lars Peter, född 21/4 1815.
3.
Nils Johan, född 14/7 1819.
4.
Anders Erik, född 16/6 1823.
5.
Lisa Catharina, född 9/12 1825.
De båda döttrarna blevo gifta med hemmansägare men nämnas ej vidare,
då de ej för nedskrivaren ha särskilt intresse och ligga ganska långt vid
sidan av den gren nedskrivaren tillhör och ej äro manliga avkomlingar i
rakt nedstigande led från Gustaf Winge räknat.
L a r s P e t e r J o h a n n e s s o n , äldste son till Johannes Larsson, gifte
sig med I n g r i d G r e t a P e r s d o t t e r , född i Lönneberga 6/2 1816, död
14/5 1847. Hennes föräldrar voro arrendatorn Petter (Per) Pettersson i
Livarp, Lönneberga, och hans hustru Anna Pettersdotter.
Samma år som första hustrun dog, nämligen år 1847, gifte Lars Petter
Johannesson om sig med änkan C h r i s t i n a M a r i a L a r s d o t t e r , född i
Vimmerby socken 9/5 1821. Hennes föräldrar voro bonden Lars Olsson i
Hamra, Vimmerby socken, och dennes hustru, Maja Svensdotter.
Lars Peter Johannesson och Christina Maria Larsdotter hade tillsammans
följande barn:
1.
Lars Johan, född i Vena 8/9 1848.
2.
Christina Lovisa, född i Vimmerby landsförsamling 17/5 1850.
3.
Carl Peter, född i Vimmerby landsförsamling 4/7 1852.
4.
Anders Magnus, född i Vimmerby landsförsamling 17/8 1854.
5.
Sofia Augusta, född i Vena 1/4 1859.
6.
Ida, född år 1857.
Lars Peter Johannesson brukade en gård i Ormestorp i Vena 1839—
1840. Sedermera ägde han 1/4 mantal i Tomtåkra efter fadern.
År 1849 utflyttade han till Vimmerby och ägde och brukade där 1/6
mantal Slättfallstorp, vilket han innehade till år 1857, då han sålde det till
Lars Peter Johansson för "8000 riksd. riksmynt". Gården hade tidigare ägts
av föräldrarna till Lars Peter Johannesson andra hustru. Den 14/3 1857
flyttade han till Vena, där han inköpt 1/4 mantal rusthåll Junnarp, nedskrivarens födelseby.
År 1862 försåldes gården i Junnarp, och samma år utflyttade familjen till
Norrhult i Vena, där den står antecknad i husförhörslängden som boende
"till huset" hos Carl Petersson, vilken ägde 1/3 mantal i denna by.
Den 13/4 år 1863 utvandrade Lars Peter Johannesson med sin hustru och
alla barnen till Norra Amerika. D ä r m e d l ä m n a d e d å v a r a n d e
huvudmannen för Gustaf Winges kända ättlingar Sverige.
N i l s J o h a n J o h a n n e s s o n , andre son till Johannes Larsson, gifte
sig med S t i n a ( C h r i s t i n a ) L o v i s a P e r s d o t t e r i Lönneberga, född
10/9 1822. Han begärde lysningsattest till Lönneberga år 1864. Hustruns
föräldrar voro arrendatorn i Haddarp i Lönneberga, Peter Johannes
Jonsson, och hans hustru Stina Cajsa Jaensdotter.
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År 1846 arrenderade Nils Johan Johannesson en gård i Ungsberg i Vena.
Han utflyttade med familj år 1852 till Sjöarp i Lönneberga socken, där de
ägde en gård, som han köpt för "3222 riksdaler blanco". År 1856 försåldes
denna gård, och de flyttade till Blaxhult i Vena, där de ägde och brukade
en hemmansdel. Till Hultsfred eller Hulingsryd flyttade de år 1861, där de
ägde 1/10 mantal.
Nils Johan Johannesson och Stina Lovisa Persdotter hade följande barn,
som nådde mogen ålder:
1.
Christina Matilda, född 30/3 1847 i Lönneberga.
2.
Carolina Sofia, född 18/9 1849 i Vena.
3.
Johan Peter Constance, född 25/4 1852 i Lönneberga.
Hela familjen utvandrade till Norra Amerika 27/8 1869.
A n d e r s E r i k J o h a n n e s s o n F a l k , tredje son till Johannes Larsson, gifte sig 7/11 1845 med M a r i a C h a r l o t t a L a r s d o t t e r från
Främsteby, född 3/9 1823 i Vena församling och dotter till husaren Lars
Falk i Kvarnarp, Vena, och hans hustru Christina Samuelsdotter. Lars Falk
har ännu ättlingar i livet, bl. a. hemmansägare Karl Falk i Främsteby.
Denne är sonsonson till Lars Falk, vilken ägde samma gård, som Karl Falk
nu äger.
Åren 1840—1845 bodde Anders Erik Falk och hans hustru först i Ormestorp i Vena och sedan i Ungsberg i samma socken. Han var brukare i dessa
byar. Från 1846 bodde han i Spännarebo under Främsteby och blev soldat
för Norrhult i Vena. I samband därmed erhöll han namnet O d e n , vilket
han senare fick ändrat till Falk. År 1857 flyttade han till byn Wrångenäs i
Gårdveda och ägde där först 1/8 mantal och senare 1/6 mantal. Alla hans
barn hade så småningom lämnat hemmet utom en dotter, Anna Charlotta
Falk, som var änka och bodde hos föräldrarna med sin familj.
Anders Falk och hans hustru hade följande barn:
1.
Lars Johan, född 1/8 1846 i Vena, död 5/8 1847.
2.
Christina Sofia, född 26/12 1847 i Vena.
3.
Augusta Lovisa, (Elisa), född 3/12 1856 i Vena.
4.
Anna Charlotta, född 30/3 1857 i Vena.
5.
Ida Maria, född 2/6 1860 i Gårdveda.
6.
Emma, född 1863 i Gårdveda.
Om Anders Falk som soldat har från Kungl. Krigsarkivet lämnats följande uppgifter:
"Anders Erik Johansson Oden antogs 27 oktober 1843 till rekryt vid
Aspelands kompani, Kalmar regemente, och övertog år 1846 roten nr 112
Norrhult (Vena socken) vid samma kompani. Vid 1846 års generalmönstring begärde han och erhöll tillåtelse att bära namnet Falk. Av rullorna
framgår, att Falk tjänade för ovannämnda rote, tills han år 1876 fick avsked
med pension. Upplysning om vart han då flyttade har ej stått att finna i de
handlingar, som förvaras i Krigsarkivet, ej heller någon uppgift om
tidpunkten för hans död. Sista gången Falk förekommer i rullorna är år
1886, då han fortfarande åtnjöt pension från Vadstena krigsmanshuskassa."
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Anders Falk dog i Wrångenäs i Målilla 21/12 1903. Hans hustru Maria
Charlotta Larsdotter dog i Målilla stationssamhälle 23/8 1918. Anders Falk
lärer, enligt vad gamla personer berättat för komminister Blomquist i
Gårdveda, ha varit en smula originell, särskilt i sina yttranden, nämligen på
det sättet, att han kunde komma med en del lustiga infall.
Anders Falks ovannämnda dotter, C h r i s t i n a S o f i a , född 26/12 1847,
var gift med korpral P e r A u g u s t K ä m p e , född 1843, död i Målilla
21/7 1922. Christina Sofia dog 2/11 1894 i Gårdveda. Kämpe gifte då om
sig med Erik Anders Falks dotter, A n n a C h a r l o t t a (se ovan) 26/11
1895. Anna Charlotta dog i Målilla 1/10 1907.
Bland Kämpes barn med Anna Charlotta märkes Klas Edvin Kämpe, född
11/2 1896, bosatt f. n. (1945) i Målilla stationssamhälle, gift 17/3 1922
med Ellen Elvira Gustava Johansson, född 24/4 1897 i Virserum. Edvin
Kämpe har eget hus, är järnarbetare vid Alms mek. verkstad, Målilla
stationssamhälle.
Såsom framgår av det föregående, ser man, att Johannes Larsson ej har
några manliga ättlingar från far till son i rakt nedstigande led kvar här i
Sverige, såvitt nedskrivaren har sig bekant. De emigrerades öden äro
okända.
II. C a r l L a r s s o n , Lars Ericssons andre son, se 5 kapitlet!
III. L a r s L a r s s o n , född 16/2 1785 (Fb. Pelarne 1785) i Kaselarp i
Pelarne. Han var gift två gånger. I dödboken för Pelarne år 1854, då Lars
Larsson avled, står följande antecknat om honom:
"F. d. hemmansägare, f. i Kaselarp den 16 febr. 1785. Föräldrar H.eg.
Lars Ericsson och dess hustru Greta Larsdotter. Gift 1sta gången med pigan
Catharina Persdotter från Stolparp, d. 4 aug. 1805, haft med henne en
dotter, som efterlefver. Blef enkling d. 26/2 1807. Gift 2dra gången den
4/12 1807 med enkan Catharina Lindström från Dönemåla af Vimmerby sn.
med henne haft 7 barn, 1 son och 6 döttrar, hvilka efterlefva utom 1
dotter."
C a t h a r i n a P e r s d o t t e r , Lars Larssons första hustru, föddes i
Sevedstorp i Pelarne 11/10 1783. Hennes fader var bonden Petter Andersson och hans hustru Catharina Chritiansdotter.
Enligt vigselboken för Pelarne år 1805 vigdes Lars Larsson och Catharina Persdotter i kyrkan 4/8 1805.
C a t h a r i n a O l o f s d o t t e r L i n d s t r ö m , Lars Larssons andra
hustru, var född i Vimmerby socken 8/7 1782 och dotter till bonden Olof
Lindström i Qvavhult, Vimmerby socken. Tidigare hade hon varit gift med
skomakare "Petter i Gåsekullen".
Som gift bodde Lars Larsson först i Åkemåla, Pelarne socken, där han
brukade en gård. Från omkring år 1825 brukade han faderns f. d. gård, 1/8
mantal Grumstorp i Pelarne, som han tillsammans med sin broder Carl
Larsson år 1805 inköpt av sterbhuset efter sin fader (Bil. 4) men år 1806
blev ensam ägare av. År 1834 flyttade han med sin hustru, sonen Lars
August och dottern Gustava till Kråkshult socken, där han i husförhörslängden och mantalslängden för år 1837 står skriven som ägare av 1/3
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mantal Perstorps (Prästorps) "Söregård". Omkring år 1840 synes han ha
sålt denna gård. Omkring 1842 brukade han Perstorps soldattorp. Samma år
lämnade han emellertid detta torp och brukade någon tid 1/4 mantal
Perstorps "Norregård". År 1843 den 14 mars återvände han till Perstorps
Söregård. (Hfl. och Mfl.). Åren 1847—1850 är han skriven som "inhyses"
vid Perstorps Söregård. (Hfl.).
Lars Larsson och hans hustru flyttade tillbaka till Pelarne sommaren
1850. De hörde från 23 aug. samma år "till huset" hos mågen Johan
Magnus Larm, som brukade 1/2 mantal i Pelarne n:r 3, tillhörigt "Stiernstedts sterbhus och arrenderat av Direktörskan Brandsten".

Lars Larssons hus i Grumstorp. Foto 1944.

Lars Larsson dog av "bröstsjukdom" i Pelarne den 1 juli år 1854. Han
begravdes den 9 juli. Hustrun Catharina Lindström avled den 25 mars år
1860.
Enligt domboken för Sevede härad låg Lars Larsson som kärande en gång
i början av 1830-talet i process angående underhåll av en kortare vägsträcka på utfartsvägen mellan Storebro och Pelarne kyrka. Svarande var
inspektor A. E. Eklöf på Rostorp, som låtit företaga utmätning hos Larsson.
Denne skulle ej ha underhållit den nämnda vägsträckan. Eklöf hade på
Larssons bekostnad då låtit iordningställa vägsträckan, som enligt Eklöfs
mening var mycket dålig. På grund av utmätningen hade Larsson låtit
instämma Eklöf inför Sevede häradsrätt. Som ombud hade Larsson vice
häradshövding O. M. Ekelund. En kusin till Larsson, Jonas Jonsson i
Grumstorp, stod på inspektor Eklöfs sida, och Eklöf förde Jonssons talan
jämte sin egen. Målet avdömdes till Larssons fördel.
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I sitt äktenskap med första hustrun, Catharina Persdotter, hade han en
dotter, Stina Greta, född 6/5 1806.
I det andra äktenskapet med Catharina Lindström hade Lars Larsson
följande barn:
1.
Catharina Elisabeth, född 1/6 1808.
2.
Anna Charlotta, född 6/12 1810.
3.
Maja Lena, född 25/10 1813.
4.
Sara Lovisa, född 4/11 1816.
5.
Johanna Sofia, född 9/1 1820.
6.
Gustava, född 17/12 1822.
7.
Lars August, född 19/3 1828.
Alla barnen voro födda i Pelarne församling och blevo sedermera gifta.
Dottern J o h a n n a S o f i a , död 23/12 1898, var gift med brukaren
J o h a n Magnus Larm i Pelarne, född 31/8 1817 i Södra Vi socken, död i
Pelarne 9/12 1893. De hade en son, Johan A u g u s t Larm, född 14/8 1846 i
Pelarne. Denne gifte sig med A n n a S o f i a S a m u e l s d o t t e r , född i
Vimmerby 26/11 1856. Liksom fadern var också Johan August brukare i
Pelarne by men blev hemmansägare där år 1895. Hans föräldrar flyttade år
1879 till Pelarnehult, där de någon tid brukade en gård. August Larm dog
omkring år 1928. Han hade följande barn:
1.
Karl Oskar, född 19/6 1873.
2.
Ida Sofia Emilia, född 27/9 1874.
3.
Johan Emmerich Gunnar, född i april 1882.
Emmerich var kreaturshandlare. Emilia vistades i det gemensamma
hemmet på gården, som syskonen ägde i Pelarne. Oskar var utom lantbrukare också handlare i det s. k. Snippen vid Pelarne. Alla dogo ogifta.
Längst levde Oskar, som dog för några år sedan. Han sköt sig själv,
antagligen på grund av nervsjukdom. Syskonen Larm voro välbärgade.
Arvinge till dem blev Olov Pettersson, fosterson och avlägsen släkting till
dem. Innehar nu affären i "Snippen".
Johanna Sofia Larsdotter har nu inga ättlingar i livet. Hon bodde som
"inhyses" i Carlstad under Pelarne sina sista år. "Hon var en snäll och
trevlig liten gumma och mycket uppskattad av herrskapet Drangel på
Herrstorp". Detta har fru Emma Jonsson, f. Ingeström, Målen, Södra Vi,
omtalat. Fru Jonsson, som själv bott på Herrstorp, är född 1868. Hennes
man arrenderade omkring 1890 Herrstorp.
Lars Larssons ende son, L a r s A u g u s t , var blott 6 år gammal, då han
med föräldrarna flyttade till Perstorp i Kråkshult. År 1843, omkring 15 år
gammal, lämnade han föräldrarna och Kråkshult och flyttade till Pelarne,
där han först bodde i Sevedstorp hos sin syster, Katarina Elisabet Larsdotter, född 1/6 1808 och gift med brukaren i Sevedstorp, sedermera ägaren av
15/64 mantal där, Anders Jönsson, född i Pelarne 28/1 1801. Lars August
kallas i husförhörsboken vid denna tid "gossen Lars August". År 1844
bodde han hos en av "socknens hantverkare", skomakare Samuel Andersson, född i Södra Vi 11/11 1816. Dennes hustru förutnämnda Sara Lovisa,
var även hon syster till Lars August. År 1846 utflyttade han till Rumskulla
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socken. Omkring år 1850 var han dräng hos ovannämnde Johan Magnus
Larm. Den 12/10 år 1852 begärde Lars August lysningsattest till Rumskulla och utflyttade till Södra Vi socken 25/3 1852. Där var han brukare i
Mjöhult men återflyttade till Pelarne 24/3 1858. Här bodde han på kronobostället Hult *) , som han brukade till år 1867. Bodde sedan i Bastefall i
Pelarne. Den 2/5 år 1870 utvandrade han med sin familj utom sonen Lars
Johan till Amerika.
Lars August hade gift sig 1852 med Carolina Larsdotter, född i Rumskulla 17/3 1833. Hennes föräldrar voro hemmansägaren Lars Magnus
Jonsson i Ragnhildstorp och hans hustru Stina Lovisa Jonsdotter.
Lars August Larsson och hans hustru hade följande barn, som nådde
mogen ålder:
1.
Lars Johan, född i Södra Vi 6/12 1853.
2.
Oskar August, född i Södra Vi 11/7 1855.
3.
Anders Eloff, född i Södra Vi 2/1 1857.
4.
Karl Fredrik, född 16/11 1864.
5.
Karolina Josefina, född 7/5 1866.
Sonen Lars Johan bodde efter den övriga familjens avresa till Amerika
hos Larms i Pelarne. Han blev frikallad från värnplikten år 1874. Den 8/4
år 1882 utvandrade emellertid även han till Amerika.
Lars August Larsson synes ha varit begåvad, varom betygen i husförhörslängderna bära vittne.
I och med att han och hans barn utvandrade till Amerika finns det, nedskrivaren veterligt, e j h e l l e r n å g r a ä t t l i n g a r p å m a n s s i d a n
till Lars Larsson i Sverige.
IV. E r i c J a e n L a r s s o n , född 1/6 1787, Lars Ericssons fjärde son.
Eftersom husförhörslängder för Pelarne intill år 1820 saknas, har nedskrivaren ej kunnat få några nämnvärda uppgifter om honom. I
mantalslängderna för samma socken står han upptagen till omkring år 1810
men ej längre.
När modern, Greta Larsdotter , år 1837 avled, antecknades i dödboken
för Vena bl. a., att hon överlevdes av "4 söner". Dessa söner voro Johannes, Carl, Lars och Anders. Eric var sålunda död då. I kyrkböckerna efter
1810 har emellertid hans namn ej kunnat upptäckas. Vad man kan säga är
sålunda, att Eric efter 1810 ej bodde i Pelarne, och att han före år 1837 var
död. Ivriga efterforskningar rörande hans öde ha ej lett till något resultat.
V. A n d e r s L a r s s o n , Lars Ericssons femte son, född 11/7 1790.
Han var först hemmansägare i Kaselarp på faderns f. d. gård. Denna sålde
Anders Larsson år 1832 (se Bilaga 3). Redan år 1825 hade han dock jämte
sin mor flyttat från Kaselarp till Fallhult i Vena, där han synes ha brukat en
gård. Han inköpte närmaste tiden efter det han sålt Kaselarp, 1/4 mantal
Koppramåla i Vena socken. Hit flyttade han slutgiltigt 1838 och bodde här
F. d. boställe för regementsprofossen. Detta boställe hade en gång innehafts av profossen
Nils Miöberg, om vilken man kan läsa i andra avdelningen.

*)
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till sin död 26/3 1850. Av sin broder Carl Larsson köpte han 1823 1/8
mantal Bjerkhult, Vena, (Bilaga 5), vilket han snart torde ha sålt. Han
levde hela sitt liv ogift, och arvingar till honom blevo hans syskon eller
syskonbarn. Hans ekonomiska ställning framgår av bouppteckningen efter
honom. (Bilaga 9.)
Såsom av det föregående framgått ha Lars Ericsson Grumbergs söner,
Johannes, Lars, Eric och Anders ej — av allt att döma — här i Sverige
några ättlingar på manssidan.
Då Lars Ericsson var ende son till Eric Gustafsson och den sistnämnde
den ende kände sonen till Gustaf Winge, kan man säga, att Gustaf Winges
nu levande ättlingar på manssidan i Sverige härstamma från Carl Larsson,
om vilken nästa kapitel handlar.
VI. S t i n a L a r s d o t t e r , dotter till Lars Ericsson, född i Kaselarp i
Pelarne 8/3 1795. Hon gifte sig med L a r s N i l s s o n i Fallhult i Vena,
född 15/3 1790. De ägde och brukade där 1/8 mantal men flyttade från
Fallhult år 1849 till Tomtåkra, där de inköpt den gård, som hennes broder
Johannes haft. Stina Larsdotter avled i Tomtåkra 9/10 1851. Hennes man
flyttade sedan till Fallhult och dog där 8/7 1860.
Barn till Stina Larsdotter och Lars Nilsson voro följande:
1. Stina Greta, född i Vena 28/9 1818. Hon gifte sig 1/10 1837 med
Samuel Andersson, född i Vimmerby landsförsamling 28/7
1809. Efter Lars Larsson ägde och brukade de, såsom förut
nämnts, 1/8 mantal i Grumstorp, Pelarne, som år 1860 greve
Liljencrantz inköpte till ett barnhem. Stina Greta och hennes
man, vilka hade flera barn, utflyttade till Hässleby församling
år 1860.
2. Lisa Carin, född i Vena år 1834 och gift år 1852 med Nils Johan
Isaksson, född i Vena 26/10 1826. Han var från Bredbol i denna socken, där han senare ägde 1/8 mantal.
VII. G r e t a L a r s d o t t e r , dotter till Lars Ericsson, född i Kaselarp i
Pelarne den 26/7 1799. Hon gifte sig med L a r s E r i k s s o n i Wersnäs i
Vena, född i Vena 11/5 1797. De ägde och brukade 1/4 mantal i Wersnäs.
De dogo som undantagsfolk i Wersnäs, hustrun 29/11 år 1874, mannen 3/4
1878. Greta Larsdotter var sålunda 75 år gammal, då hon dog sist av alla
Lars Ericssons barn.
Greta Larsdotter och Lars Eriksson i Wersnäs hade följande barn:
1.
Lars Erik, född i Vena 20/3 1823. Han ägde omkring år 1850 1/12
mantal i Hulingsryd, och år 1852 inköpte han halva den gård
hans morbroder Anders Larsson ägt i Koppramåla i Vena socken. År 1858 utflyttade han till Vimmerby landsförsamling.
Hans hustru, Anna Lotta Svensdotter, var född i Vimmerby 7/5
1831.
2.
Stina Greta, Lars Eriks syster, var född i Vena 9/6 1826.
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3.

Anders Johan, född i Vena 22/3 1831, efterträdde fadern som ägare
av 1/4 mantal i Wersnäs från år 1865, då fadern blev undantagsman där. Anders Johan var gift med Carolina Sofia
Pettersdotter, född 11/1 1839, död 19/4 1891.
Anders Johan Larsson lämnade (med familj) Wersnäs år 1910, och en ny
släkt kom dit. Han flyttade först till torpet Skälshult under Wederhult i
Vena socken och 1/11 1913 till Gårdveda.

KOPPRAMÅLA.

Koppramåla, där Anders Larsson bodde. Boningshuset
minst 150 år gammalt.

Koppramåla i Vena socken, som Anders Larsson ägde, är omnämnt i "Ett
Landskaps Beskrifning" av häradsfogde M. G. Craelius. Boken utkom
1772. Ur kap. IV, stycket 11, återgives följande angående "ryktbara
människor i orten" (stavningen moderniserad):
"Den namnkunnigaste av dem är hustrun Elin i Koppramåla, soldaten Jon
Håkanssons hustru, vilken berättas hava haft den nåden, att för Carl XI, vid
ett tillfälle då Hans Maj:t reste åt Calmar och varit i Hulingsryd gästgivaregård, visa sin klokskap, på så sätt, att konungen frågat henne om en
igrisig so, som stått på gården, hur många grisar densamma hade uti sig,
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och vad kön och färg de voro? Vilket hustrun Elin berättat, varefter Hans
Maj:t skall hava befallt, att kreaturet skulle slaktas och utrönas om
hustruns utsago vore sannfärdig; då så verkligen skall vara befunnet, som
hon förutsagt. Denna hustrus vetenskap skall ha sträckt sig så långt, att hon
kunnat berätta om allt, vad sig tilldragit i nejden, och således när någon
tjuvnad blivit gjord, upptäckt både tjuven och varest det stulna blivit gömt.
Även om något blivit borttappat, eller kreatur gått bort, ställa rätt på det.
Hon skall dessutom varit arbetsam och ägt mycket ynnest av dåvarande
landshövdingen i länet, samt i övrigt haft grannars vänskap och förtroende.
Om högstsalige konung Carl XI, som skänkte hennes man 1698 besittning
på 1/4 hem. Koppramåla, haft nådigt avseende på hustrun Elin, eller endast
mannens förtjänster, med den kungliga gåvan, vet man icke."
Delvis i anknytning till Craelius har Albert Engström skrivit om "Fröken
på Koppramåla", som i Engströms berättelse heter Caroline Jonsdotter.
Denna framställes som sannolik dotter till ovannämnda hustru Elin och
Karl XI. Caroline Jonsdotter skulle också ha varit känd för sin klokskap
och stått i gunst, även hon, hos landshövdingen i Kalmar och andra högt
uppsatta. Enligt berättelsen förekommo efter hennes död spökerier i det hus
hon bebott. Härom har även nedskrivaren hört äldre personer i denna trakt
förtälja.
Vad som emellertid får anses fastslaget är, att Koppramåla var en donationsgård, som skänkts till soldaten Jon Håkansson. Koppramåla står långt
inpå 1800-talet i husförhörslängderna skrivet som "Krono", ehuru det ej
var kronans egendom i egentlig mening.
Efter Anders Larssons död uppdelades Koppramåla i två gårdar, *) så att
vardera kom att omfatta 1/8 mantal. Sedermera blev det, nämligen omkring
1870, åter sammanslaget och ägdes av Carl Oskar Johansson, vars båda
döttrar sedan fingo övertaga halva gården vardera.
Den mangårdsbyggnad, som tillhör den ena av de båda döttrarna, uppgives av ägarinnan, Elsa Margareta Viktoria Carlsson, — också hon en
fröken på Koppramåla — vara omkring 150 år gammal. Huset var på
Anders Larssons tid den odelade gårdens huvudbyggnad.

Redan före Anders Larssons tid hade Koppramåla en tid varit uppdelat på två gårdar. Detta
förhållande framgår t. ex. av husförhörslängderna i Vena i slutet av 1700-talet.

*)
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Albin Eriksson med hustru. Han är ättling i fjärde led till Carl Larsson (Antavlan III:1) och nu (1946) huvudman för Gustaf Winges släkt.
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4 Kapitlet A.
CARL LARSSON
1781—1845.
C a r l L a r s s o n (Antavlan III:1), Lars Ericssons son och probantens
farfars far, var född 13/5 1781 i Kaselarp i Pelarne.
Den 13/5 år 1809 ingick han äktenskap med Lena Pehrsdotter från Bjerkhult i Vena socken. De vigdes i Vena kyrka. Om hennes släktingar och
förfäder berättas det i kapitel 4 B.
L e n a P e h r s d o t t e r (Antavlan III:2), Carl Larssons hustru, född 23/4
1790 (Fb. Vena 1790), var hemmansägaredotter, och hennes far ägde vid
dotterns födelse 1/4 hemman rusthåll i Bjerkhult (Hfl. Vena).
Carl Larsson ägnade sig åt lantbruk. Tillsammans med sin broder Lars
Larsson inköpte han år 1805 den avlidne faderns gård, 1/8 mantal Grumstorp (Bilaga 4). Carl Larsson sålde sin del av Grumstorp 1806 till denne
broder. I Bjerkhult, Vena, ägde han och hans hustru från 1809 (Bilaga 5)
1/8 mantal rusthåll till 1823, då de sålde detta till brodern Anders Larsson i
Kaselarp (Bilaga 6). Omkring år 1823 flyttade de till 1/8 mantal frälse
Pinnaremåla i Vena, vilket de ägde (Bilaga 7). Pinnaremåla bär vid sidan
ett särskilt förr mycket använt namn, nämligen Skyttorpet. En sägen
berättar, att det på 1700-talet här bodde en hos general Pechlin (på Ålhult i
Södra Vi) anställd skytt, som skulle ha varit mycket skicklig. Därav
uppkom namnet Skyttorpet.
Pinnaremåla ägde Carl Larsson och Lena Pehrsdotter till 1826. (Bilaga
8). År 1828 flyttade de därifrån till Vimmerby socken, där de enligt
husförhörslängderna för Vimmerby landsförsamling som ”inhyses” först
bodde i Gryssebo. De flyttade sedan till Wassemåla och sist till Falla i
Vimmerby socken. I Wassemåla bodde de i flera år — omkring år 1840 i
backstugan Sjunkebro och åren 1843—1845 som ”inhyses” hos trumslagare
Tambur i Wassemåla. En ”inhyses” bodde ofta i en stuga, som låg på
gårdens ägor. ”Inhyses” var på denna tid allmän benämning på undantagsfolk m. fl.
Under det som bil. 8 bifogade köpebrevet har Carl Larsson själv skrivit
sitt namn.
Carl Larsson dog i Falla, nämligen 5/12 1845 som ”inhyses”. Enligt
dödboken för Vimmerby landsförsamling var dödsorsaken ”feber”.
Ingen av Lars Ericssons söner var så fattig vid sin död som Carl Larsson.
De övriga, som äro närmare kända, voro, synes det, ganska välbärgade
hemmansägare.
Ännu sämre synes Lena Pehrsdotter ha haft det, sedan hennes man avlidit. Hon dog enligt husförhörslängden ej som ”inhyses” utan som
”fattighjon” 9/3 1868.
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Det var ett tragiskt öde för Carl Larsson och Lena Pehrsdotter, som båda
utgingo från hemmansägarehem, där det var ganska välbeställt. Så visar t.
ex. bouppteckningen efter Carl Larssons fader, Lars Ericsson, att denne
enligt den tidens uppfattning var tämligen välbärgad. Lena Pehrsdotters
fader och släktingar hade det också i regel ganska bra, såsom innehållet i 4
kapitlet B torde visa.
Carl Larsson och Lena Pehrsdotter hade följande barn, som nådde över
småbarnsåldern.
1.
Lars Peter, född 21/12 1810 i Bjerkhult, död efter år 1830.
2.
Eric Johan, född 16/8 1816 i Bjerkhult, död 20/10 1899.
3.
Stina Greta, född 6/9 1820 i Bjerkhult, död 24/5 1842.
4.
Carl Fredrik, född 27/9 1830 i Gryssebo, Vimmerby socken, död
11/7 1907.
I.
L a r s P e t e r C a r l s s o n , äldste sonen, hade plats som dräng,
sedan fadern, Carl Larsson, upphört att vara hemmansägare. Lars Peter
utflyttade till Tuna år 1830. Flyttningslängder fördes ej obligatoriskt på
den tiden. Vill man därför finna en person, måste man ibland gå igenom
hela husförhörslängden för en socken, vilket kan vara ganska tidskrävande.
I fråga om Lars Peter har ej heller hela husförhörslängden i Tuna för 1830
eller 1831 blivit av nedskrivaren genomgången. Det framgår emellertid av
dödboken för Vimmerby landsförsamling, att Lars Peter var död, när fadern
avled år 1845. Han nämnes därför ej heller i bouppteckningen efter
farbrodern Anders Larsson år 1850, såsom fallet är med hans bröder
(Bilaga 9).
II.
S t i n a G r e t a C a r l s d o t t e r , enda dottern, fick så snart
hon kunde, taga tjänst som piga. Detta var hon på olika gårdar, och hon
fick hålla på därmed till sin död 25/5 1845. Hon avled (Db. Vimmerby
1842) av ”feber” i Götemåla i Vimmerby socken.
III.
E r i c J o h a n C a r l s s o n , Carl Larssons andre son, se 5 kapitlet.
IV.
C a r l F r e d r i k C a r l s s o n , Carl Larssons yngste son, var
enligt födelseboken i Vimmerby landsförsamling född 27/9 1831 i Gryssebo i Vimmerby. Under sina uppväxtår var han (Hfl. Vimmerby
landsförsamling) sjuklig. Han gifte sig 27/12 1854 med Carolina Qvist.
C a r o l i n a Q v i s t (kallades Karin) var född 25/4 1829 (Hfl.) i Vimmerby landsförsamling och husardotter.
Carl Fredrik Carlsson och Carolina Qvist bosatte sig omkring år 1875 i
torpet Kvarnängen, som de brukade och innehade till år 1907. Kvarnängen
ligger under Hansehult i Vimmerby socken.
Carl Fredrik Carlsson dog i Kvarnängen 11/5 1907, och hans hustru ,
Carolina Qvist, som på äldre dar var sjuklig, avled 31/7 1921 i Pelarne av
”ålderdomsavtyning”, över 92 år gammal. Tiden närmast efter mannens
död bodde hon hos sonen, sågverksägaren Alexander Karlsson, i lägenheten Edsborg i Vimmerby stad.
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Carl Fredrik Carlsson och Carolina Qvist hade nedannämnda barn (uppgifterna om barnen grunda sig delvis på muntliga upplysningar av sonen
Carl Johan och ett par av deras döttrar, särskilt Hilda Maria Thörn, numera
bosatt i Vimmerby och gift med diversearbetaren Martin Thörn, Vimmerby):
1.
Kristina Lovisa, född 6/1 1856 utflyttad till Lönneberga 1875, gift
med en man vid namn Eklund. Båda äro döda.
2.

Carl Johan, född 8/1 1858, var gift två gånger, första gången med
Charlotta Nilsdotter, född i Vimmerby landsförsamling och dotter
till brukaren Nils Peter Andersson i Gråssfall och hans hustru. Charlotta Nilsdotter avled 12/7 1880. Hans andra hustru var Carolina
Maria Samuelsdotter, född 25/9 1861 i Pelarne församling och dotter
till stalldrängen Samuel Samuelsson och hans hustru på Rostorp i
Pelarne.
Carl Johan Carlsson hade i första giftet en dotter men ingen son. I
andra giftet hade han 2 döttrar och 4 söner. Sönerna avledo alla före
år 1943 utom en, Johan Karlsson i Bråntorpet under Gebo, Vimmerby socken. Denne är född 30/8 1888, gift och har 6 barn.
Carl Johan Carlsson och hans familj bodde på soldattorpet Hanåsa
under Hansehult sedan år 1879, dock utan att Carlsson var soldat.
Därifrån flyttade de år 1885 till Slätmo torp under Hansehult. År
1887 flyttade de till Knabbarp i Vimmerby socken och bodde där i
torpet Grindsbo, varpå de flyttade till det nyssnämnda Bråntorpet,
där de bodde omkring 15 år.
Till sist bodde Carl Johan Carlsson omkring 13 år som änkling i
Ängstugan vid Gråssfall, nämligen på samma tomt som smeden Enstam. Han vårdades här omsorgsfullt av en dotter Anna, som är något
ofärdig i benen. Han dog i december år 1942. En enda gång har nedskrivaren av detta sammanträffat med Carl Johan Carlsson. Det var
på sommaren, ungefär ett halvt år före dennes bortgång. Carl Johan
Carlsson var då märkt av sjukdom och led av dövhet. På grund därav
blev samtalet ur släktforskningssynpunkt ej särskilt givande, men han
verkade vara en gammal hedersman. Till kroppsväxten var han snarare under än över medellängd, ej mager men ej heller korpulent.

3.

Johanna Maria, född 11/6 1860. Död 28/1 1863.

4.

Matilda Carolina, född 10/2 1862. Utflyttade till Pelarne år 1882,
gift med statdrängen Carl August Jonsson på Rostorp i Pelarne. De
bodde där omkring 1859. Sedermera flyttade de till Vimmerby stad.
Efter makens död flyttade Matilda Carolina till Sommen och bor där
hos en dotter (enligt uppgifter av fru Thörn, Vimmerby).

5.

Hilma Charlotta, född 15/7 år 1865, utfl. till Svenstorp i Pelarne år
1885. Hon var gift med soldaten Anders Fredrik Rapp, född 15/10
1844 i Vimmerby socken. Denne var förut gift men blev änkling
17/3 1900. Omgift 10/12 1905. Rapp bodde då i soldattorpet Gölhult
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under Eldstorp i Pelarne. Hustrun hade också tidigare varit gift. Hon
är numera änka och bor kvar i Pelarne socken.
6.

Sven Axel, född 17/6 1868. Utflyttade till Eldstorp i Pelarne 5/11
1892. Han var byggnadssnickare i Vimmerby men utvandrade till
U.S.A. 4/4 1895. Återkom omkring år 1902 till Sverige och vistades
då i Vimmerby, varunder han gifte sig med smeddottern Julia Liljegren, Vimmerby. Tillsammans reste de sedan till Amerika
(Jamestown). De fingo två söner. Sven Axel Karlsson dog i Amerika
på 1930-talet.

7.

Alexander, född 5/1 1872. Utflyttade till Fasnefall i Pelarne år
1892. Efter en tid återvände han till föräldrahemmet men flyttade till
Vimmerby stad 12/11 1903. Här bosatte han sig i lägenheten Edsborg på den s.k. Trekanten i Vimmerby och ägnade sig sedermera åt
sågverksrörelse. Han var förr också
byggmästare, nämligen vid tiden för
sitt giftermål. År 1903 vigdes han
vid Adèle Charlotta Teresia Kindgren, född 8/11 1879 i Locknevi.
Alexander Karlsson och hans hustrus barn äro följande:
G ö t e Ragnar Valfrid, född 3/5 1904.
Chef för sågverket som övertagits
från fadern, ogift.
A l v a r Ture, född 22/12
chaufför i Stockholm, gift.

1905,

T o r Martin, född 15/7 1907. Delägare i sågen, ogift.
B i r g e r Valdemar, född 5/4 1909,
chaufför vid Handelskompaniet i
Vimmerby, gift.
K a r i n Josefina Elisabet, född 19/3
1911. Hemmadotter 1944, arbetar i
hemmet, ogift.

Alexander Karlsson 1935.

Nils A x e l Gunnar, född 1/7 1913, ogift. Chaufför hos förre källarmästaren på Vimmerby stadshotell, de Floor, och nu bosatt i
Norrköping.
B i r g i t Margareta, född 21/8 1915. Kontorist vid bryggeri i Vimmerby, ogift. Uppgifterna om giftermål m. m. gälla år 1944.
8.

Selma Sofia, född 13/4 1874, död 24/11 1874.
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4 Kapitlet B.
LENA PEHRSDOTTER
1790—1868.
Hennes släkt.
L e n a P e h r s d o t t e r (Antavlan III:2) var född i Bjerkhult, Vena, 23/4
1790. Hennes föräldrar voro rusthållaren och hemmansägaren i Bjerkhult,
Per Nilsson och hans hustru Elisabeth (Lisken) Ericsdotter. Lena Pehrsdotters släktförhållanden framgår av det följande:
I.
N i l s M å n s s o n , (Antavlan V:5), född 12/7 1730 i Fallhult i
Vena (Fb. Vena 1730), död 24/10 1812 av ”ålderdom”. I födelseboken står
ingen uppgift om hans föräldrar, men i dödboken för Vena 24/10 1812 står det
att, de voro ”Bonden Måns Gudmundsson” (Antavlan VI:9) och hans hustru
”Kjerstin Nilsdotter i Fallhult” (Antavlan VI:10). Nils Månsson gifte sig 4/10
1752 med Ingeborg Olofsdotter (Antavlan V:6), som var född i november 1731 i
Ormestorp i Vena och dog 26/1 1800 av ”flussfeber” (Db. Vena 1800).Om
hennes föräldrar lämnas inga upplysningar varken i födelseboken eller i
dödboken för Vena. Nils Månsson och hans hustru ägde ¼ hemman i Fallhult.
II.
P e r N i l s s o n (Antavlan IV:3) född 7/2 1762 i Fallhult (Fb Vena
1762) och son till ovannämnda Nils Månsson och Ingeborg Olofsdotter. Per
Nilsson gifte sig 24/6 1786 med E l i s a b e t h ( L i s k e n ) E r i c s d o t t e r
(Antavlan IV:4), född 11/2 1769 i Bjerkhult i Vena (Fb. Vena 1769). Lisken
Ericsdotters fader var E r i c J o n s s o n (Antavlan V:7), född 1737 i Bjerkhult
och enligt dödboken för Vena den 23/12 1809 son av ”rusthållaren J o n
O l s s o n ” (Antavlan VI:13) och ”L i s b e t h O l o f s d o t t e r i Bjerkhult”
(Antavlan
VI:14).
Eric
Jonsson
var
gift
två
gånger:
1.
Med ”pigan Karin Svensdotter från Långershult”, Vena.
2.
Med ”pigan Karin Nilsdotter från Bjerkhult”, Vena.
Enligt dödboken var Eric Jonsson född år 1736 och dog av ”vattensot” 23/12
1809.
L i s k e n E r i c s d o t t e r s m o d e r var ovannämnda K a r i n S v e n s d o t t e r (Antavlan V:8) (Fb. Vena 1769). Karin Svensdotter, född år 1759 i
Ungsberg, Vena gifte sig med Eric Jonsson 14/12 1766. Karin Svensdotter dog
25/1 1802 av ”bröstsjukdom” i Bjerkhult, 75 år gammal (Db. Vena 1802).
Mellan åren 1802—1805 gifte Eric Jonsson om sig med ovannämnda Karin
Nilsdotter.
Per Nilsson och hans hustru, Lisken Ericsdotter, ägde (Hfl. Vena) ¼ mantal
rusthåll Bjerkhult. Per Nilsson avled i Bjerkhult 8/6 1855 och Lisken Ericsdotter 19/5 1841 (Hfl Vena).
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III.
L e n a P e r s d o t t e r (Antavlan III:2), Per Nilssons och Lisken
Ericsdotters dotter,
Carl
Larssons
hustru, se föregående!
Man ser, att Lena Pehrsdotters släkt länge varit bosatt i Bjerkhult.
Släktregistret är följande:
1.
Jon Olsson, Lena Pehrsdotters morfars far, levde i början av 1700talet, rusthållare för Bjerkhult;
2.
Eric Jonsson, Jon Olssons son, 1737—1809, hemmansägare i
Bjerkhult. Han övertog faderns gård.
3.
Lisken Ericsdotter, 1769—1841, Eric Jonssons dotter, gift med Per
Nilsson från Fallhult. Per Nilsson och Lisken Ericsdotter voro Lena
Pehrsdotters föräldrar. Dessa hade bl. a. en son, Jonas Persson, som
övertog gården i Bjerkhult efter föräldrarna.
4.
Jonas Persson, f. 1802. Lisken Ericsdotters och Per Nilssons son,
övertog sedan gården.
5.
Johan August Jonsson, den föregåendes son, f. 1839, blev sedan
ägare av gården.
6.
Johan Gottfrid Johansson, f. 1875, övertog därefter gården. Han
hade följande barn enligt mantalslängden för Vena år 1910:
1.
Karl, född år 1905.
2.
Erik, född år 1907.
3.
Gustav, född år 1909.
Från och med n:r 4, Jonas Persson, äro årtalen hämtade från respektive
mantalslängder i Vena. Studiet av mantalslängderna visar, att det är samma
gård, fastän den under tidens lopp blivit förminskad genom delning. Enligt
vad nedskrivaren 1945 konstaterat, är gården ännu i dag i samma släkts
händer. Släkten har sålunda innehaft denna från början av 1700-talet eller
kanske ännu längre.
Anfäderna och anmödrarna (upptagna på antavlan) till Lena Pehrsdotter
ha alla utom Karin Svensdotter (Antavlan V:8), född 1749, död 1802, nått
en ålder av omkring 70 år eller däröver. Äldst blev Nils Månsson (Antavlan
V:5), som nådde en ålder av omkring 82 år.
Lena Pehrsdotter själv blev omkring 78 år. Hennes ovannämnda broder,
Jonas Persson, hade en dotter, K a j s a ( C a i j s a ) J o n s d o t t e r , född
10/9 1831 i Bjerkhult i Vena, död 11/10 1934 i Solnebo i Vimmerby
socken, sålunda ej mindre än 103 år, 1 mån. och 1 dag gammal. Hennes
broder, L a r s O t t o J o n s s o n , född 22/2 1848, död år 1945, f. d.
hemmansägare i Främsteby, Vena, och sedermera bosatt i Gyllekulla i
Vena, blev över 97 år gammal. Sommaren 1944 träffade nedskrivaren
honom. Han var då, tycktes det, spänstig och kvick i vändningarna nästan
som en yngling, och han hade alla själsförmögenheter i behåll.
Angående Kajsa Jonsdotter citeras ur Vimmerby Tidning följande om
henne:
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”EN HUNDRAÅRING.
Hundra år fyller den 10 september änkan Stina Kajsa Andersson, född
Jonsdotter, i Solnebo, Vimmerby landsförsamling.
Född och under större delen av sitt liv bosatt i Bjerkhult, Hvena socken,
där hon fortfarande är skriven, har hon sedan ett tio-tal år vistats hos sin
dotter och måg, f. korpralen O. W. Styrbjörn, Solnebo.
Få hundraåringar torde vara vid så god andlig och kroppslig vigör som
denna. Synen är visserligen försvagad, så att hon ej längre ser att läsa sin
bibel, men i gengäld är hörseln utomordentlig. Hon rör sig obesvärat uppe
och är till och med ”barnflicka” åt sin dotterdotters lilla barn i samma gård.
Det är en söndagsförmiddag, när vi besöka henne, och den gamla lyssnar
till gudstjänsten i radio. Hon hör utsändningen utan extra förstärkning, och
då vägen till kyrkan är lång, är det inte underligt, att hon betecknar radion
som ett underverk och en välsignelse. Den gamla är näst äldst av åtta
syskon, vilka alla uppnått en hög ålder. Nu har hon bara en bror i livet, och
han är 85 år gammal. Hennes man, som var lantbrukare, dog för ett
fyrtiotal år sedan, men hos sina barn har hon funnit lugn och vila på
ålderdomen. Hon och hennes anhöriga bilda tillsammans fem generationer,
ett tämligen sällsynt förhållande.
Det är småländskt kärnvirke i den hundraåringen.” (Lördagen den 5
september nr 71, 1931).
”HUNDRAÅRINGEN HYLLAD.
100 år fyllde, som förut omtalats, på torsdagen änkan Stina Kajsa Andersson, född Jonsdotter, Solnebo, Vimmerby socken. På sin
bemärkelsedag i dotterns hem blev hon föremål för hjärtliga hyllningar. Av
sina fem dotterbarn erhöll hon en penningsumma i guld samt av släkt och
vänner blommor och presenter av olika slag. Bland dem som uppvaktade
den gamla märktes även kyrkoherde A. E. Nyberg, som höll ett varmhjärtat
tal till henne.” (Ur V. T. nr 73 lördagen den 12 september 1931).
”103 år fyller den 10 dennes änkan S t i n a K a j s a A n d e r s s o n , född
Jonsdotter, i Solnebo, Vimmerby landsförsamling.” (Ur V. T. lördagen den
8 september 1934).
”FÖDELSEDAGSHYLLNING.
I måndags ingick, som nämnts, änkan Stina Kajsa Andersson i Solnebo,
denna landsförsamling i sitt 104:de levnadsår. I anledning härav uppvaktade på middagen kyrkoherde A. E. Nyberg och komminister A. Andræ,
Vimmerby, samt prosten Seth Andræ i Mörlunda, den gamla med blommor
och gratulationer. Jubilaren, som sedan förra gången hon fyllde år, betydligt tacklat av, är numera för det mesta fästad vid sängen.
Själsförmögenheterna äro de också betydligt nedsatta, dock kan hon själv
resa sig, äter duktigt och intar sitt kaffe tre gånger om dagen själv samt
sover gott natten igenom. Hon både hör och ser och kan fatta vad som
försiggår omkring henne. Hon hade väl reda på att hon fyllde 103 år och
åhörde med stort intresse prästernas tal till henne och t. o. m. själv utfyllde
de sista stroferna i vissa bibelord och psalmverser som lästes och uttalade,
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att ’det är gott att det står så’. Den ömmaste vård åtnjuter den gamla
alltfort hos sin dotter och måg — f. husaren Styrbjörn.”
(Ur V. T.
onsdagen den 12 september 1934, nr 73).
Ur V. T. onsdagen den 24 oktober 1934, nr 85:
”JORDFÄSTNING.
103-åringen i Solnebo, änkan Stina Kajsa Anderssons, griftefärd begicks
i söndags å Hvena kyrkogård och blev en högtidligt gripande andaktsstund.
Jordfästningen förrättades i det vackra och rymliga gravkapellet av
kyrkoherde K. Collæus och inleddes med avsjungandet av 2:dra versen på
ps 488, varefter kyrkoherden trädde fram för altaret och höll med utgång
från ordet i Jobs 14:5 en djuptänkt, allvarligt manande dödsbetraktelse,
varpå jordfästningen skedde enligt ritualen. Sedan 4:de och 5:te verserna
av ovannämnda ps. sjungits, utbars kistan och sänktes i den redda graven
intill för 41 år sedan avlidne makens. Här talade den avlidnas, nära 90åriga broder, Lars Otto Jonsson i Gyllekulla, f. kyrkovärden Carl O.
Wallin, Vimmerby, och nämndeman Axel Falk, Hvena, som framförde å
egna och anförvanters vägnar tack och farväl samt nedlade kransar och
blommor. Blomstergärden blev mycket riklig. Vidare utfördes sången
’Mötas vi på andra sidan graven’, o. s. v.”
En broder till Kajsa Jonsdotter och Lars Otto Jonsson var S v e n P e t e r
J o n s s o n , född 5/11 1828 i Bjerkhult, död omkring 1910. Denne var
predikant inom Nordöstra Smålands Missionsförening och bosatt i Lönneberga. En dotterson till Sven Peter Jonsson är teologie kandidaten,
pastorsadjunkten Nils Erik O l o f Aronsson, född 1911 i Lönneberga. Han
prästvigdes år 1942 och har bl. a. tjänstgjort som vice pastor i Södra Vi,
nämligen våren 1945.

5 Kapitlet.
ERIC JOHAN CARLSSON
1816—1899.
E r i c J o h a n C a r l s s o n (Antavlan II:1), hemmansägare Carl Larssons son och probantens farfar, föddes 16/8 1816 i Bjerkhult i Vena socken
(enligt födelseboken). Hans föräldrar upphörde att ha egen gård 1826. År
1828 flyttade de till Gryssebo i Vimmerby socken (se kap. A!). Eric Johan
tog tjänst som dräng och var som sådan på olika ställen. Han ingick
äktenskap 10/12 1844 med Maria Catharina Andersdotter.
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M a r i a C a t h a r i n a A n d e r s d o t t e r (Antavlan II:2), född 24/6
1822 i Wassemåla i Vimmerby socken. Om henne, hennes förfäder och
släkt för övrigt handlar andra avdelningen, varför det hänvisas till denna.
Eric Johan Carlsson och hans hustru bodde som nygifta i soldattorpet
Ängenäs under Wassemåla. Detta torp arrenderade de av soldaten, som
innehade det. Tidvis bodde de sedan i Wakthem under Winketomta i
Vimmerby socken, men de synas ett par gånger på 1850-talet åter ha flyttat
till Ängenäs och brukade detta sist till 1859. Nämnda år flyttade de till
Åstugan, ett torp under Hansehult i Vimmerby socken. Detta torp kallades
och kallas väl ännu ”Snatra”. Någon har förklarat detta namn sålunda, att
det skulle ha varit en förvrängning av ”Snartorpet”, som Åstugan också
skulle ha hetat.

Åstugan (vid Stångån), där Eric Johan Carlsson bodde till 1870. Foto 1943.

År 1870 flyttade de till Vena socken, där de enligt köpebrev 1866 (Bilaga
10) i byn Gnöttlerum inköpt 1/16 mantal Gökhult. Detta ligger på Gnöttlerums ägor ungefär ½ mil från själva byn och norr om denna, alldeles invid
gränsen till Vimmerby socken. En halv mil därifrån åt nordväst ligger
Storebro. I förhållande till omgivningen är Gökhult mycket högt beläget,
och man har därifrån en härlig utsikt. Men utfartsvägarna till Storebro och
Gnöttlerum äro backiga och ur vår tids synpunkt ganska dåliga såsom alla
byvägar för hundra år sedan.
Jordmånen i Gökhult är, jämfört med övriga Gnöttlerum, bättre, och det
finns goda betesmarker och åkrar, ehuru det här och där är ganska stenigt.
Intill ägorna går sjön Råen, som, åtminstone för 25 à 30 år tillbaka i tiden,
ansetts ha god fisktillgång.
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Boningshuset, som ännu är detsamma som på Eric Johan Carlssons tid, är
ej stort — endast en våning med rum, kammare och kök, alltsammans
ganska smått, och det är lågt till taket, så att man kan nå detta, om man
sträcker upp handen. Det stora rummet, som upptager ungefär halva huset
eller ena gaveländan, har tre fönster, ett på gavelväggen och ett vid den
gavelsidan motsatta väggen. På vardera sidan om spisen finnes det sistnämnda för också en annan, nämligen till kökskvisten, som har utgång till
trädgården. I den nyssnämnda förstugan går en dörr till kammaren. Denna
har en öppen spis i hörnet.

Gökhult, Ängstugan . Foto 1946.

Kammaren och köket äro tillsammans ej större än det stora rummet. I
köket finnes en stor spis och i muren bakugn bredvid eldstaden. Spisehällen är högt belägen, såsom det brukade vara fallet i slutet av 1800-talet.
Utvändigt var och är alltjämt huset rödfärgat och försågs längre fram med
vita knutar. En veranda har senare tillbyggts. Den är ej öppen utan runt
omkring försedd med glas och har utgång till trädgården.
Angående möbleringen kan nedskrivaren ej säga något bestämt. När han
var barn, bodde nämligen hans farfar och farmor ej här utan i en stuga
någon kilometer därifrån. Det var Ängstugan, som låg nedanför kullen. En
brant backe måste man gå utför, om man ville komma dit från det egentliga
Gökhult. Ängstugan, omkring 1910 flyttad till Gökhult, hade rum och kök.
Rummet eller ”stugan” hade fönster och spis placerade som i Gökhult.
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Det var sålunda tre fönster. Rummet kanske var något mindre än det
största rummet i Gökhult. Möbleringen i Ängstugan var den på farfars tid
vanliga i dylika stugor. Vid fönstret på gavelväggen stod ett bord, sannolikt
ett s. k. slagbord eller fällbord. På vardera sidan om detta stod det en
snedklaffig byrå, vid vilken man kunde, om klaffen var nedfälld, sitta och
skriva. Vid vardera av de båda väggarna stod det framtill, nära byråarna, en
s. k. ståndsäng, som ej gick att skjuta ihop. Mitt på golvet stod det ett bord,
och för övrigt fanns det invid dörren till köket ett stort skåp. Dessutom
funnos utom naturligtvis stolar även andra möbler, som nedskrivaren ej
närmare kan erinra sig, men det var sannolikt en soffa och ett par smärre
bord vid sidofönstren.
Gardiner funnos för fönstren och hemvävda gångmattor, s. k. trasmattor,
på golvet vid högtidligare tillfällen. Väggarna voro tapetserade. Hur köket
var möblerat, kan det ej lämnas bestämt besked om. Det torde ha varit ett
bord, några stolar, möjligen en s. k. pinnsoffa och ett skåp.
Stolarna voro hemgjorda och hade ryggstöd. I Ängstugan var allt snyggt
och pyntat.
Både i trädgården i Gökhult och i Ängstugan fanns det gott om körsbärsträd med goda bär, bigaråer, moreller, klarbär samt vanliga körsbär.
Dessutom hade man andra fruktträd. Eric Johan Carlsson var på detta
område intresserad, och det var till stor del hans förtjänst, att det fanns
trädgård.
Eric Johan Carlsson kallades Eric eller t. o. m. Erker. Man sade t. ex.
”Erker i Ängstuva”. Han satte alltid en ära i att kunna reda sig själv. Aldrig
hade han tagit något banklån utan klarat sitt gårdsköp bra ändå. När hans
son Johan Erik efter sitt giftermål behövde taga ett mindre banklån och
önskade sin faders borgen, sade Eric Johan Carlsson: ”Jag har i all min tid
rett mig utan banklån, men nu för tiden ska visst varje fattigstuvekäring ha
banklån”.
Eric Johan Carlsson kunde ibland vara barsk, varför han ingav barnen
respekt. Nedskrivaren gick t. ex. ej gärna obedd fram till sin farfar. Denne
höll strängt på gamla bruk. Vid bjudningar eller dylikt var det omkring
1880 bland bönderna i dessa trakter vanligt, att man, när man skulle gå
hem, först tackade värden, sedan värdinnan. Nedskrivarens svåger, Oskar
Karlsson i Storebro, var som barn en gång med på en dylik bjudning. När
han skulle tacka värdinnan först, fick han av Eric Johan Carlsson veta, att
man först bort tacka värden.
En viss originalitet ägde Eric Johan Carlsson, enligt vad gamla, som känt
honom, berättat, men han var rättfram och hederlig.
På slutet av sitt liv var Eric Johan Carlsson mest sängliggande och led bl.
a. av hosta. Han var dock in i det sista intresserad av vad som försiggick i
hans omgivning. När Eric Johan Carlsson under sin sista tid låg sjuk och
man ej ville störa honom utan talade i låg ton, kunde det hända, att han
frågade, vad samtalet rörde sig om.
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Eric Johan Carlsson var av medelstorlek och, enligt vad som säges,
påminde sonen Johan Erik mest om honom.
Eric Johan Carlsson avled i Ängstugan en höstdag, nämligen 20/10 1899.
Hans hustru dog 8/6 1900. Båda äro begravna å Vena kyrkogård.
Eric Johan Carlsson och Maria Catharina Andersdotter hade följande
barn:
1.
Johan, född 5/3 1846, död 21/3 1846.
2.
Johan Erik, född 26/2 1848, död 8/6 1935.
3.
Alexander, född 25/12 1852, död 30/6 1926.
4.
Carl August, född 14/4 1856, död 8/12 1903.
5.
Anders Petter, född 30/1 1859, död 31/10 1940.
6.
Frans Oskar, född 8/4 1864, död 23/6 1925.
I. J o h a n E r i k E r i k s s o n redogöres för i 7 kapitlet.
II. A l e x a n d e r E r i k s s o n redogöres för i 6 kapitlet.
III. C a r l A u g u s t E r i k s s o n föddes i Wakthem vid Älåkra i
Vimmerby socken 14/4 1856. Han gifte sig 1880 med A n n a C h a r l o t t a C a r l s d o t t e r , född 3/10 1857. Hon
var dotter till hemmansägaren Carl
Svensson och Lisa Catharina Nilsdotter i
Barmshult, Vimmerby socken.
Som gift var Carl August först lantbrukare, bl. a. i Junnarp i Vena socken, där
han i nedskrivarens födelseby ägde en
hemmansdel, nämligen 1/12 mantal, som
sedermera såldes, enligt köpebrev den 10
januari 1888, till brodern Johan Erik
Eriksson. Den sistnämnde ägde redan förut
1/12 mantal där. Samtidigt ägnade sig Carl
August gärna åt byggnadssnickeri. Detta
intresserade honom så mycket, att han
övergav lantbruket och helt ägnade sig åt
byggnadsverksamhet. Han flyttade till
Vimmerby stad. Här byggde han sig själv
en villa, Eriksborg, i en utkant av staden.
Denna äges nu av hans två döttrar, Alma
och Annie.
Carl August Eriksson blev en mycket
anlitad byggmästare och fick vid tiden för
Viktor Eriksson omkring 1915.
sekelskiftet de flesta byggen i Vimmerby
stad på sin lott. Detta bär vittne om att han
var duglig och insiktsfull inom sitt område. Bland Gustaf Winges ättlingar
under en senare tid är det flera, som varit intresserade av byggnadsrörelse,
så t. ex. den förut omnämnde Alexander Karlsson i Vimmerby för att ej tala
om Carl Erikssons bröder, Johan Erik och Alexander, vilka båda i yngre år
ägnade sig åt byggnadsarbeten.
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Carl August Eriksson var en stillsam och försynt man, som åtnjöt allmän
aktning. Hans hustru, Lotten, var lågmäld i sitt tal, men detta var därför ej
innehållslöst och ointressant. Hon var snäll och duglig i sitt arbete.
Nedskrivaren har flera gånger sammanträffat med henne. Hon avled den
9/6 1936 i Vimmerby.
Carl August Eriksson dog av magkräfta den 8 december 1903 i Vimmerby. Både han och hans hustru äro begravna å Vimmerby kyrkogård.
Av Carl August Erikssons och Anna Charlotta Carlsdotters barn avled
dottern Elsie Adéle Ottilia vid unga år, nämligen den 16/2 1905. De övriga
voro följande:
1.
Alma Matilda, född 19/12 1880, bosatt i Vimmerby, ogift.
2.
Edela Emilia, född 23/7 1883, utflyttad 7/3 1903 till U.S.A., gift där
med en farmare Jonsson, Atledo, Illinois.
3.

Ester Helena, född 31/7 1887, utflyttad 26/8 1904 till U.S.A., gift
med farmare Gottfrid Klint.

4.

Anna Amalia, född 7/11 1889, utflyttad till U.S.A., död där 1933.
Var gift med farmare John Gustafsson.

5.

Gustaf Viktor, född 11/1 1892, ende sonen, utflyttad till U.S.A.
1908. Ägnade sig åt lantbruk. Deltog sedan i världskriget 19141918. Stupade i Frankrike 1918. Han var förlovad och skulle efter
återkomsten till U.S.A. ha gift sig. Carl August Eriksson har sålunda
inga ättlingar på manssidan kvar i livet. Viktor, som nedskrivaren
personligen kände, var en mycket skötsam och präktig ung man med
ett gott sätt. Hade hans fader fått leva, skulle sonen, så var faderns
önskan, hjälpt och efterträtt honom i fråga om byggnadsverksamheten.

6.

Emmy Amanda, född 3/11 1894, utflyttad till U.S.A., där gift med
farmaren Herman Nilsson i Monmouth, Illinois.

7.

Annie Henrietta, född 22/8 1899, bosatt i Örebro.

8.

Gunborg Sigfrida, född 3/3 1902, utflyttad till U.S.A. och där gift
med farmaren och fabriksarbetaren John Karlsson i Moline, Illinois.

IV. A n d e r s P e t t e r E r i k s s o n , född 30/1 1859 i Ängenäs,
Wassemåla. Han och han broder Frans Oskar fingo övertaga halva Gökhult
efter föräldrarna, och allt gingo bra i början. Anders var en duktig arbetare.
Den 10/12 1902 gifte han sig med E m m a M a t i l d a N i l s s o n , född
18/5 1870 i Vena, död 18/8 1915. Hennes föräldrar voro torparen Nils
Magnus Nilsson i Tillingeberg, Vena, född 26/10 1840, död 13/12 1915,
och hans hustru Katarina Elisabet Larsdotter, född 7/5 1842, död 1/11
1925.
E m m a Matilda Nilsson ville ha det bra och gärna se gäster i sitt hus.
Hon var allt att döma duglig i matlagning, men lär ej ha förstått att
hushålla, vilket var nödvändigt med de jämförelsevis blygsamma inkomster
folket i Ängstugan hade. (De bodde i Ängstugan.) Halva det jordbruk, som
hörde till Ängstugan, ägdes av brodern Frans Oskar. Emellertid gick det
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trots allt ganska bra, så länge Anders Eriksson och hans hustru bodde kvar
i Ängstugan. Snart flyttade de emellertid därifrån och bosatte sig i Wederhult i Vena. Ekonomien blev sämre, och Anders Eriksson tog tjänst som
ladugårdskarl, först på Hulingsryds gård i Vena och därefter i Kvillehult i
Storebro. Anders Eriksson avled 31/10 1940, utan att efterlämna barn, i
Vena ålderdomshem.
V.
F r a n s O s k a r , född 8/4 1864 i Åstugan, Hansehult. Han var
en förståndig och välvillig man, kunnig i alla arbeten, som äro förknippade
med lantbruk. När modern var gammal och orkeslös, fick Frans utförde en
del arbeten inomhus, vilket skedde med stor omsorg och noggrannhet. En
tid efter föräldrarnas död träffades han i Ängstugan av blixten, varigenom
han för återstoden av sitt liv blev förlamad i ena kroppshalvan. Han kunde
endast med tillhjälp av kryckor förflytta sig. Han sålde därför inom kort sin
jordlott, som tillhörde Ängstugan, till brodern Alexander Eriksson och
flyttade upp till Gökhult. Här hade han det bra och levde i gott förhållande
till familjen där. Han ville, fastän han var ofärdig, gärna hjälpa till med det
arbete han kunde utföra, och han var många gånger till stor nytta.
Frans Oskar Eriksson levde hela sitt liv ogift. Han efterlämnar ett ljust
minne bland människor, som kände honom. Han avled i Gökhult midsommaraftonen eller den 23 juni 1925.
Av Eric Johan Carlssons barn ha endast sönerna Johan Erik och Alexander genom sina söner fortplantat på manssidan hans gren av Gustaf Winges
ättlingar. Johan Erik och Alexander blevo båda gifta med döttrar till de i
tredje och fjärde avdelningen omtalade Nils Peter Jonsson och Catharina
Svensdotter, vilka äro nedskrivarens morföräldrar.

6 Kapitlet.
ALEXANDER ERIKSSON
1852—1926.
A l e x a n d e r E r i k s s o n , som i förnamn vanligen kallades Alek, var
född 25/12 1852 i Wassemåla (i soldattorpet Ängenäs) och son till sedermera hemmansägaren E r i k J o h a n C a r l s s o n (Antavlan II:1) och
M a r i a C a t h a r i n a A n d e r s d o t t e r (Antavlan II:2). Omkring år 1878
ingick han äktenskap med I d a K a r o l i n a N i l s d o t t e r , dotter till
hemmansägaren N i l s P e t e r J o n s s o n (Antavlan II:3) och E l i s a b e t h
C a t h a r i n a S v e n s d o t t e r (Antavlan II:4) i Gnöttlerum. Ida Karolina,
som kallades Ida, född 31/10 1858, var deras yngsta dotter. Det var
omkring sju år mellan henne och hennes närmast äldre syster, Anna
Charlotta. Eftersom Ida Carolina var den yngsta, blev hon, såsom ofta är
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fallet, mycket avhållen i barndomshemmet, särskilt av sin mor. Ida
Carolina var, liksom sina systrar, av medellängd, och hon blev med åren
ganska fyllig. Detta sammanhängde dock delvis med att hon under senare
delen av sitt liv led av hjärtfel, som vållade henne mycket besvär. Hon blev
bl. a. på grund av denna hjärtsjukdom ej äldre än omkring 58 år.
Hos nedskrivaren av detta har Ida Carolina efterlämnat ett ljust minne.
Hon var snäll och vänlig, ehuru hon liksom hennes systrar och andra av
hennes släkt kunde vara häftig. Hon deltog med intresse i samtalet. Särskilt
fann hon sitt intresse i religionen och var varm medlem av Nordöstra
Smålands Missionsförening. Hon har själv berättat, att hon ville gifta sig
med Alexander Eriksson för att denne vid tiden före giftermålet också var
religiöst intresserad. Ja, det sades t. o. m., att han skulle bli predikant.

Alexander Eriksson med familj omkring 1896.

Ingen människa är fullkomlig
i denna värld. Detta insåg Ida
Carolina icke bara i fråga om
andra utan ännu mera, såvitt
man kan bedöma, om sig själv.
Ida Carolina hade god omtanke om sitt hem och sin familj.
Sparsamhet var ett utmärkande
drag hos henne. Detta var också
av värde många gånger under en
tid, som ej tillät överflöd och
slöseri för allmogens folk.
Somliga tyckte dock, att hennes
sparsamhet ibland gick för
långt. Detta kunde man likväl
aldrig märka, då hon hade gäster
i sitt hus. Då var det riklig
undfägnad. Ida Carolina tyckte
om att umgås på ett gästfritt sätt
med sina grannar och släktingar.
Under den tid hon orkade, ville
hon gärna deltaga i bjudningar
och göra besök samt, som man
säger, bjuda igen.

Ida Carolina ville när hon var borta eller hade gäster hemma hos sig, vara
mycket omsorgsfullt klädd. Hon förstod också att kläda sig så, att det
verkade vackert och prydligt. Det var på den tiden, då hatt som huvudbonad var sällsynt bland allmogens kvinnor. Vid sekelskiftet 1900 började
visserligen den kvinnliga ungdomen att använda hatt som huvudbonad,
men Ida Carolina tillhörde en äldre generation kvinnor.
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Dessa hade i kyrkan eller vid högtidliga tillfällen stora silkeskläden i
stället för hattar. Vid mindre högtidliga tillfällen och i vardagslag hade de
huvudkläden i ofta vackra, kulörta mönster, mest rutiga eller blommiga.
Inomhus var man i regel barhuvad.
Alexander Eriksson och hans hustru kommo båda med tiden att äga och
bruka såväl hans som hennes föräldragård, båda belägna i Gnöttlerum. Men
såsom ovan framhållits, låg Alexander Erikssons föräldragård, Gökhult,
ungefär en halv mil från byn. Halva Gökhult inköpte Alexander Eriksson år
1883 av sin far och omkring 1906 återstoden. Köpet av hans svärföräldrars
gård skedde också i två omgångar, i det han först förvärvade halva gården
och sedan i början av 1900-talet andra hälften. Efter år 1900 var familjen
för det mesta uppdelad, så att några, särskilt äldsta dottern Hulda, bodde i
Gökhult, och de övriga i Gnöttlerum. Tidigare hade alla bott i Gökhult.
Alexander Eriksson var gladlynt och ägde ett ljust och öppet väsen. Det
var ej tråkigt att tillbringa en stund i hans sällskap. Särskilt hade han sinne
för barn, som i regel också tyckte bra om honom. Ett visst drag av häftighet, som dock för utomstående sällan kom till synes, lär också ha funnits
hos honom. Även han ansågs vara sparsam, när så behövdes. Sitt arbete
skötte han med omtanke, och tack vare hans och hans hustrus förmåga att
taga vara på de möjligheter, som funnos, växte välståndet inom familjen.
Alexander var snarare över än under medellängd. Hans kroppsbyggnad
var ordinär, och han var mera ljuslagd än mörklagd. Hans hälsa var i yngre
år god, och han hade då en spänstig hållning och gång. Under sista åren av
sitt liv led Alexander Eriksson dock av andtäppa i förening med hostattacker. Han avled 30/6 1926. Efter en hastig promenad på omkring en
kilometers längd med branta backar satte han sig på kökstrappan till sitt
hem. Där fann man honom efter en stund sittande död. Ida Carolina,
Alexander Erikssons hustru, hade avlidit omkring 10 år tidigare, nämligen
21/12 1916.
Alexander Eriksson och Ida Carolina Nilsdotter hade följande barn, alla
födda i Gnöttlerum eller Gökhult:
1.
Hulda Ottilia Rosalia, född 9/11 1879.
2.
Ernst Emil Hjalmar, född 14/1 1882.
3.
Elin Sigrid, född 28/9 1885.
4.
Ernfrid Hilmer Viktorinus, född 6/5 1888, död 12/2 1931.
5.
Gunnar, född 1/7 1892, död 18/2 1897.
6.
Eskil Mauritz, född 16/12 1895, död 18/2 1897.
7.
Ragnar, född 20/8 1898, död omkring 1900 genom drunkning i en
numera igenfylld brunn eller grop, som var belägen i trädgården.
I.
H u l d a E r i k s s o n född 9/11 1879, gifte sig år 1910 på sommaren. Nedskrivaren var med vid bröllopet, som stod i Gnöttlerum i två
dagar. Vigseln förrättades av kyrkoherde Anders Johan Andræ, som också
hade sin fru med. Hulda Erikssons man var hemmansägaren C a r l
F r i t i o f A n d e r s s o n , född 1871 och bosatt i Bermshult (Barmshult) i
Vimmerby socken.
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Han avled år 1922. Hulda och Fritiof Andersson
hade följande barn:
1.
Gunhild Ottilia Frideborg, född 24/6
1911.
2.
Karl Gunnar Helge, född 7/6 1916.
3.
Fritz Alvar Hilding, född 18/9 1919.
4.
Johan Eskil Ingvar, född 17/1 1922.
II.
E m i l E r i k s s o n född 14/1 1882,
gift 1917 med E b b a M a t i l d a K a r l s s o n
(kallat sig själv för Aronsson), född 11/4 1897 i
Vena församling och dotter till snickaren Karl
Aron Karlsson och hans hustru Hilda Charlotta i
Nedsjöholm under Gnöttlerum.
Emil Eriksson inköpte och övertog sin faders
gård i Gnöttlerum men sålde den år 1942. Redan
tidigare hade han förvärvat Skyttefälla gård i
Hulda, född Eriksson, omMelby vid Berga stationssamhälle i Högsby
kring 55 år.
socken. Härigenom fick han ett stort jordbruk.
Sedan 31/1 1930 har han varit bosatt i Skyttefälla. Hans hustru Ebba avled där 31/8 1934, tre dagar efter det yngste sonen
Lennart blivit född.
Emil Eriksson och hans hustru hade följande barn:
1.
Ernst Ebbe Birger, född 7/6 1918 i Gnöttlerum, stationskarl, gift
med Dagmar Ingegärd Hariette, född 12/7 1920, dotter till fabriksarbetaren Arvid Henry Eugen Tigerström och hans hustru,
Signe Elisabet. Birger och hans hustru ha en dotter: Kensy Hariette
Birgitta, född 3/8 1940 i Skyttefälla, Högsby församling.
2.

Britta Ebba Linea, född 7/8 1920 i Gnöttlerum.

3.

Ester Maria Anna (kallas i förnamn Marianne), född 27/10 1923 i
Gnöttlerum.

4.

Sven Paul Hjalmar, född 1/11 1929 i Gnöttlerum.

5.

Olof Emil Lennart, född 28/8 1934 i Skyttefälla, Högsby.

Emil Eriksson har gjort sig känd som en driftig jordbrukare och har
erhållit första pris för välskött lantbruk.
I I I . S i g r i d E r i k s s o n född 28/9 1885, gift 5/5 1906 med hemmansägaren J o h a n H e n r i k L a r s s o n , född 22/11 1875 i Lönneberga
församling. De äga gården Graneberg, som hör till Faggemåla by i samma
socken.
Sigrid Eriksson och Johan Larsson ha följande barn:
1.

Johan Eskil Emil, född 25/7 1906, delägare i snickerifabrik i
Hultsfred, gift med Elsa Margit Edalia Lundin, född i Lönneberga
31/8 1905.

2.

Josef Henrik, född 18/4 1908.
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3.

Lars Sigurd Alexis, född 18/4 1908 (tvillingbroder till förutnämnde
Henrik).

4.

Joel Ernfrid Natanael (kallas vanligen Jolle), född 22/12 1914,
arbetar vid snickerifabrik i Hultsfred, gift med Britta Ester Maria
Johansson, hemmansägardotter från Histret invid Silverdalen i Lönneberga och född 21/2 1919.

5.

Elin Gunbritt Karolina, född 12/5 1921, varit gift en kort tid men
änka och barnlös. Omgift 1946.

Gökhults huvudbyggnad 1946. I stort sett som för 75 år sedan.

I V . E r n f r i d E r i k s s o n född 6/5 1888, gift 1919 med L i l l y
M a t i l d a J o h a n s s o n , född 15/4 1898 och dotter till Johan Petter
Eriksson och hans hustru, Emma Sofia, vilka ägde f. d. soldattorpet
Juthorva under Norrhult i Vena socken, där Lilly föddes.
Ernfrid Eriksson övertog hela Gökhult efter sina föräldrar och var sålunda hemmansägare där. Emellertid avled han redan 12/2 1931 av
lunginflammation.
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Ernfrid Eriksson var en präktig man, som hade lätt att umgås med folk.
Han var en god make och far. Sitt jordbruk skötte han med omsorg. När
han dog efterlämnade han ett stort tomrum, ej blott hos sina närmaste utan
också hos sina vänner. Alla barnen voro vid hans frånfälle minderåriga,
den yngste Rune, var ej fullt två månader gammal. Man förstår därför den
sorg och de svårigheter, som dödsfallet vållade hans familj.

Gösta Eriksson och Rut Vigren som brudpar sittande i mitten. Till höger om
brudgummen hans moder. Stående närmast bakom henne Rune Eriksson.
Stående mitt emellan brudparet brudgummens syster, Elsy Eriksson.

Ernfrid Eriksson och hans hustru hade följande barn, alla födda i Gökhult:
1.

Einar Gösta Helmer, född 15/11 1919,
hemmansägare i Gökhult, gift 15/1 1943 med
Rut Hillevi Axelina Vigren, född 27/3 1913 i
Vimmerby landsförsamling och dotter till
hemmansägaren Axel Albin Gottfrid Vigren i
Solnehult, Vimmerby socken, och hans hustru Hilda Augusta Ottilia.

2.

Elsy Viola Ingegärd, född 6/7 1925.

3.

Erik Rune Bertil, född 10/12 1930.

Gösta Eriksson som rekryt.

Ovannämnde Gösta Eriksson var i fjärde led,
räknat från far till son, ägare, jämte sina syskon, till Gökhult, vilket dock
på nyåret 1946 försåldes. Gösta Eriksson arrenderar numera en gård i
Gräntö, Virserums socken. Där bo även Lilly och Rune Eriksson.
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7 Kapitlet.
JOHAN ERIK ERIKSSON
1848—1935.
J o h a n E r i k E r i k s s o n , (Antavlan I:1), probantens fader, född i
Wassemåla i Vimmerby socken 26/2 1848 och son till Eric Johan Carlsson
(Antavlan II:1) och hans hustru Maria Catharina Andersdotter (Antavlan
II:2). Under uppväxtåren och
ungdomsåren bodde han hos sina
föräldrar och bytte vistelseort med
dessa. Sålunda var han omkring 11
år gammal, när föräldrarna flyttade
till Åstugan under Hansehult i
Vimmerby socken år 1859. År 1870
flyttade fadern till sitt inköpta 1/16
mantal Gökhult, Gnöttlerum, i Vena
socken (Bilaga 10), och samma år
ingick J o h a n
Erik Eriksson
äktenskap den 18 november med
Anna Charlotta Nilsdott e r (Antavlan I:2) från Gnöttlerum,
född 18/10 1851.
Som nygift bodde Johan Erik
Eriksson på faderns gård i Gökhult.
Här föddes äldste sonen Albin år
1871.
Sedermera flyttade familjen till
Danevik
i Tuna socken, där de
J. E. Eriksson och Anna Charlotta Nilsbodde
på
samma
gård som hustruns
dotter 1897. Stående bakom sonen Oskar.
halvsyster, Sara Lisa Olofsdotter,
som var gift med hemmansägaren
Lars Magnus Samuelsson. Den 3 juni 1876 köpte Johan Erik Eriksson och
hans hustru för 3333 kr. 33 öre av de sistnämnda 1/12 mantal Danevik,
delvis frälse och delvis s. k. augment. Ansökan om lagfart på detta inlämnades vid urtinget 1876, §155. Denna hemmansdel försåldes till Carl Otto
Carlsson och hans hustru i Danevik 1878, och denne inlämnade ansökan
om fasta enligt lagfartsprotokoll av 12/2 1878, § 2, vid Tunaläns häradsrätt.
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År 1877 den 12 september förvärvade Johan Erik Eriksson och hans
hustru enligt köpebrev av samma datum (Bilaga 11) 1/12 mantal kronoskatte rusthåll Junnarp av Peter Wilhelm Andersson och hans hustru Maria
Wistedt i Junnarp för ett pris av 2800 kr., varå fasta beviljades.
Enligt köpebrev av den 10 januari 1888, lagfartsprotokoll vid Sevede
häradsrätts vårting 17/1 1888, § 17, köpte Johan Erik Eriksson ytterligare
1/12 mantal kronoskatte rusthåll Junnarp av sin broder Carl August
Eriksson och dennes hustru. Priset var 3000 kr., och fasta beviljades å
köpet. (Bilaga 12).

Det mindre boningshuset i Junnarp under J. E. Erikssons tid. Nu
obebott. Foto 1940.

I Junnarp hade Johan Erik Eriksson de båda sammanslagna gårdarna kvar
till år 1902 (Bilaga 13), då han med familj flyttade till Brånhult, Södra Vi
socken, den 14 mars.
År 1891 emigrerade Johan Erik Eriksson och näst äldste sonen, Carl, till
U.S.A., där den förstnämnde arbetade bl. a. som byggnadssnickare. Efter
blott omkring 2 ½ års vistelse i U.S.A. återvände emellertid Johan Erik
Eriksson till Sverige.
Det var 1901 den 21 juli, som Johan Erik Eriksson och hans hustru köpte
1/3 mantal Brånhult, Södra Vi socken, av Johan August Svensson och
dennes barn för en summa av 10000 kr., allt enligt Sevede häradsrätts
lagfartsprotokoll vid hösttinget 2/9 1902, § 21. (Bilaga 14).
Dessutom inköpte Johan Erik Eriksson 1906 ½ mantal Sevedstorp i
Pelarne socken för 10000 kr. och 59/120 mantal Hult i Rumskulla för
24150 kr., till stor del för skogsaffärers skull. För Sevedstorp erhölls
lagfart vid Sevede häradsrätt enligt lagfartsprotokoll 6/5 1907, § 124, och
för Hult enligt lagfartsprotokoll 5/5 1913, § 174.
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Gården i Sevedstorp bortarrenderades till Oskar Vilhelm Larsson.
Till denna gård hörde en torvmosse, vid Mossjön, där Eriksson anlade en
torvfabrik, visserligen ej stor, men den gick dock med förtjänst. Gården
såldes till nu nämnde arrendator Larsson år 1919 för 15000 kr. Lagfart
erhölls av köparen enligt lagfartsprotokoll vid Sevede häradsrätt 6/5 1920,
§ 123. Gården i Hult i Rumskulla sålde Eriksson 1915 för 14350 kr. enligt
lagfartsprotokoll vid Sevede häradsrätt 11/3 1915, § 65.

J. E. Erikssons f. d. gård i Junnarp. Detta hus byggdes omkring
1910, då ett äldre hus revs. Foto 1940.

Redan under Junnarpstiden ägnade sig J. E. Eriksson åt skogsaffärer, som
han hade synnerligen stort intresse för. Han inköpte skog på rot och
avverkade denna vid eget sågverk, som han efter behov flyttade till olika
platser. Det var många gånger svårt att förflytta den av honom ägda
ångmaskinen. Denna måste dragas av hästar från den ena platsen till den
andra. Vägarna kunde ibland vara besvärliga, särskilt när det var s. k.
isgata. Lastbilar eller andra bilar hunno på den tid han ägnade sig åt affärer
ej komma i nämnvärt bruk.
Johan Erik Eriksson var rörlig och spänstig. Han tyngdes ej av korpulens.
Han var av medellängd med brunt hår och grå ögon. Han kunde gå miltals
ännu vid 70-årsåldern. Hela dagarna tillbringade han ibland i skogen,
sysselsatt med timmeravmätning eller dylikt.
Även för lantbruket hyste han intresse. Det var till stor del hans förtjänst,
att regleringen av Stångån vid Brånhult kom till stånd. Härigenom kunde
de s. k. åängarna , som förut varit ganska värdelösa, dräneras och läggas
under plogen.
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Gårdarnas värde i Brånhult steg på grund härav ej obetydligt, och man
kunde ha ett större och bättre husdjursbestånd än förut. Eriksson lät på sin
gård uppföra såväl ny ladugård som mangårdsbyggnad.
Johan Erik Eriksson hade ett gott förstånd och omdöme. Hans skolgång
hade, såsom fallet ofta var på landsbygden under hans barndomstid, varit
ganska bristfällig. Tidigt visade han emellertid stor lust för läsning, och
han önskade bli folkskollärare, men föräldrarna saknade medel härtill.
Blott under en kort tid åtnjöt han extra undervisning utöver den, som
erhölls i folkskolan. En liten tid var han ett slags biträdande lärare för barn
i folkskoleåldern.
De räkneoperationer, som voro
förknippade med skogsavverkningen, och beräkningen av
virkets kubikinnehåll, utförde
han lätt och fort.
Johan Erik Eriksson var väl
hemma i saker och ting, som
rörde sig omkring honom. Han
deltog i diskussioner i ämnen av
allmänt intresse, såsom politiska
och sociala frågor. I religiöst
hänseende var han medlem i
Östra Smålands Missionsförening och ledamot av Styrelsen
för kretsavdelningen i Södra Vi.
Denna förenings predikanter
togos emot i hans hem, där
predikningar höllos under ganska
stor tillslutning från ortsbefolkningens sida.
Till sitt lynne var Johan Erik
Johan Erik Eriksson och hans hustru
Eriksson
liksom
brodern
1915.
Alexander stundom kanske något
häftig, men detta kom sällan till
synes, i varje fall ej i umgänget
med utomstående.
Gent emot barnen hade han ej samma öppna sinne som brodern Alexander. De hade aktning för honom men ej någon större tillgivenhet. Först
efteråt förstod man, att han oftast menade väl. Mot barnbarnen kom han
dock att visa stor välvilja, som uppskattades.
När Johan Erik Eriksson omkring 1920 upphörde med sin affärsverksamhet, hade han fört ett rastlöst och arbetsamt liv. Han hade ej haft mycket att
börja med, och han hade ibland måst dragas med ekonomiska svårigheter.
Man han klarade sig igenom dessa och hade framgångar.
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Till sina barn kunde han utdela sammanlagt ett ganska stort belopp,
vilket de till största delen fingo, medan han och hans hustru levde, varför
bouppteckningen efter dem ej visade någon större summa.
Johan Erik Eriksson hade sällan varit sjuk. Även under sin ålderdom,
sedan han upphört med jordbruk och affärer, arbetade han nästan hela
dagarna, bl. a. med vedhuggning. På nyåret 1934 drabbades han av
hjärnblödning och var sedan ständigt bunden vid sängen. Från slutet av
aprilsistnämnda år till sin död vid femtiden pingstaftonen den 8 juni 1935
bodde han hos sin son Oskar Eriksson, där han fick en god vård av son och
sonhustru. Han jordfästes på Södra Vi kyrkogård söndagen efter pingst av
prosten Joel Fries i Södra Vi.
Johan Erik Eriksson minne bevaras i tacksam hågkomst av hans barn och
många andra, som han hade att göra med, icke minst av dem, som hade
honom till arbetsgivare, ty han var en god sådan.
A n n a C h a r l o t t a N i l s d o t t e r (kallades Lotta), Johan Erik Erikssons hustru levde tillsammans med sin man i nära 64 år. Detta äktenskap
hade som väl de flesta både glädje- och sorgeämnen att uppvisa. I det stora
hela torde det dock få kallas ett gott äktenskap, som kanske kunde ha varit
bättre, om förtroendet mellan makarna varit större. Anna Charlotta hade i
arv något av sina förfäders häftighet på sin mors sida, vilket kanske bidrog
till att hennes man stundom var något inbunden gent emot sin hustru.
Anna Charlotta var en plikttrogen, omtänksam och synnerligen arbetsam
husmoder. Att väva och spinna var för henne ett kärt arbete. Det var till
stor del också hennes förtjänst, att det gick framåt i ekonomiskt hänseende
i hemmet. Kunde Johan Erik Eriksson på ett förtjänstfullt sätt ordna med
lantbruk och affärer, så var det hustruns förtjänst, att det rådde ordning,
reda och sparsamhet jämte arbetsamhet inom hemmet. Det var ej ett lätt
arbete att sköta detta hem med en stor barnaskara.
Ehuru Anna Charlotta var sparsam till sin läggning, ömmade hon för
dem, som hade det svårt, och gav gärna bort mat och dylikt åt behövande,
som kommo på besök. Hon satte en ära i att ej ligga någon till last och var
mån om att bjuda igen, om hon själv hade blivit bjuden. Hon tillhörde ej
den sortens människor, som tycka om att taga emot gåvor, om hon visste,
att hon ej kunde giva något tillbaka.
Anna Charlotta tyckte mycket om att läsa böcker och tidningar. Hon hade
varma religiösa intressen, och hennes liv präglades av religiositet. Liksom
sin man sympatiserade hon med Nordöstra Smålands Missionsförening.
Hörnstenen i ”Nordöstringarnas” religiösa förkunnelse: ”Guds oförskyllda
nåd genom Jesu försoningsdöd på korset”, ville hon leva och dö på.
Anna Charlotta hade en längre tid lidit av hjärtbesvär. Under de allra
senaste åren av sitt liv hade hon ibland varit sängliggande sjuk, ett par
omgångar flera veckor i sträck. Det sista året kände hon sig dock jämförelsevis kry. Den dag hon avled, hade hon vistats uppe hela dagen, denna
soliga aprildag 1934, och varit ute i det vackra vårvädret. Det var en
torsdag. På kvällen kände hon sig illamående och gick och lade sig.
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Mellan klockan 11 och 12 på natten avsomnade hon lugnt och stilla.
Nedskrivaren av detta, som då befann sig i Lysekil, fick på morgonen per
telefon meddelande om dödsfallet.
Jordfästningen ägde rum fredagen den 27 april 1934 i Södra Vi kyrka och
förrättades av prosten Joel Fries.
Anna Charlotta var av medellängd och på äldre dagar ganska fyllig.
Hennes hår var, tills hon fyllde femtio år, nästan fullständigt svart, hennes
ögon gråblå.

Kaffefest i det gröna i Brånhult 1907. Sittande från vänster närmast
kaffebordet Ottilia Eriksson och till höger om bordet Sigrid Eriksson
samt Emmy Andersson, sedermera gift med Oskar Eriksson. Stående
från vänster i främre raden: Helga Eriksson och (gossen) Hilmer
Eriksson. I bakre raden, fjärde man från vänster: Josef Eriksson,
bredvid till höger Oskar Eriksson (framför dem Hilmer Eriksson).

Johan Erik Eriksson och Anna Charlotta Nilsdotter hade följande barn,
alla utom sonen Oskar Hjalmar, födda i Vena församling:
1.
Nils Johan Albin, född 14/7 1871.
2.

Karl Ernfrid, född 5/8 1873, död 13/1 1945 i U.S.A.

3.

Matilda Karolina, född 26/8 1875, död omkring 4 år gammal.

4.

Oskar Hjalmar, född 28/9 1877 i Danevik, Tuna.

5.

Hilda Ottilia, född 8/5 1880.

6.

Anna Elisabet, född 16/4 1883.

7.

Sigrid Matilda Teresia, född 10/9 1885.

8.

Helga Viktoria, född 27/3 1888.

9.

Josef Teodor, född 22/12 1890.

10.

Ernst Hilmer Martin, född 27/9 1894.
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I.
N i l s J o h a n A l b i n , nuvarande huvudman för Gustaf Winges
släkt, född 14/7 1871 i Gökhult, Vena. Han utflyttade till U.S.A. våren
1892. Husägare i Danwers, Mass., U.S.A. Förman vid läderfabrik. Gift
omkring 1904 med C l a r a C a r o l i n a H e l l s t r a n d , född 6/5 1867 i
Karstorp, Västar Ny socken, Östergötlands län, och växte upp i Skattelyckan i samma socken. Hennes fader var jordbrukaren och finsnickaren Karl
Alfred Hellstrand, och hennes moder
var Carolina Frederika Andersdotter.
Albin Eriksson och hans hustru ha
två barn:
1.
Rut Carolina, född 27/7 1909
i Portland Maine U.S.A., gift
med
Palmer
James
L o n g , född 7/3 1903, till yrket ”Welder” vid båtbyggeri. I
sitt äktenskap ha Ruth Carolina och Palmer James Long två
barn,
nämligen
Palmer
J a m e s L o n g , född 12/3
1929, och M i l t o n E r i c k s o n L o n g , född 2/3 1935.
2.

Everett Albin, huvudman
efter sin faders död, född
22/11 1910 i Portland Maine i
U.S.A. Han är ”mechanical
engineer”, ungefär motsvaAlbin Eriksson och Lina Hellstrand som
rande maskiningenjör, och
brudpar.
gift med I m o g e n e S k i l l i n g s , född 30/3 1912 och dotter till Charles Skillings och hans
hustru Jane Graham. Everett Erickson och hans hustru ha en dotter,
nämligen J a n e E r i c k s o n , född 30/7 1944.

II.
K a r l E r n f r i d E r i k s s o n , född i Vena församling 5/8 1873.
Han utflyttade 1891 till U.S.A. Husägare i Woburn, Mass. Han arbetade
vid läderfabrik och utmärkte sig genom sin yrkesskicklighet. Omkring
1907 var han bosatt i Sverige och anställd som verkmästare vid läderfabrik
i Sandbäckshult i Ålems socken, Kalmar län. Inom kort återvände han dock
till U.S.A. och blev där direktör för en läderfabrik i Woburn, Mass. Gift
9/4 1898 med A l m i d a S o f i a J o h n s s o n , född 27/5 1873 i Backabo,
Wissefjärda socken, Kalmar län, och dotter till jordbrukaren Johannes
Pettersson och hans hustru Gustava Börjesson.
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Karl Eriksson och hans hustru hade tre döttrar, alla födda i Woburn,
Mass., U.S.A., nämligen:
1.

Jennie Victoria, född 8/2 1899, gift med C l a r e n c e E d w a r d
P r e b l e , som till yrket är ”Asst. Sales Manager and Estimator”. I
sitt äktenskap ha de två barn, nämligen W i l l i a m E d w a r d
P r e b l e , född 6/5 1926, och P h i l i p A l a n P r e b l e , född 1/2
1931, båda i Woburn Mass.

2.

Edith Almeda, född 7/3 1901, gift med O t i s E l l i o t J o h n s o n ,
som till yrket är ”Textile Executive and Lawyer”. De ha tre barn,
nämligen E l e a n o r S h i r l e y J o h n s o n , född 11/3 1930 i Lewistone, Maine; B a r b a r a E d i t h J o h n s o n , född 17/6 1932 i
Augusta, Maine; R o b e r t O t i s J o h n s o n , född 2/8 1935 i
Auburn, Maine.

Gamla byggningen i Brånhult.

3.

Helen Theresa, född 23/5 1903, gift med L i n c o l n M . B l y e , som
till yrket är ”Governement Radio Inspector”.

Karl Eriksson avled 13 januari 1945, sedan han många år lidit av andtäppa. Begravdes måndagen den 15 januari 1945.
I I I . O s k a r H j a l m a r , född 28/9 1877 i Danevik, Tuna. Hemmansägare å faderns f. d. gård i Brånhult, Södra Vi, sedan 14/3 1924. Erhöll
fasta enligt lagfartsprotokoll 28/8 1924, § 9. Förut, nämligen åren 19151924, arrendator där. F. d. ledamoten av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i Södra Vi. Gift 19/6 1915 med E m m y M a t i l d a
A n d e r s s o n , född 1/5 1885 i Brånhult, Södra Vi, och dotter till hemmansägare i Brånhult, Anders Oskar Karlsson, född i Mjöhult, Södra Vi,
23/9 1850, död 22/12 1935, och hans hustru, Eva M a t i l d a Andersdotter,
född i Mjöhult, Södra Vi, 31/3 1851, död 17/5 1939.
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Oskar och Emmy Eriksson ha följande barn, alla födda i Brånhult:
1.

Ella Matilda, född 25/8 1916.

2.

Folke Erik Oskar, född 25/12 1919, gift 14/4 1945 med Elsi
Ingeborg Karlsson, född 8/6 1923 i Brånhult, Södra Vi, och dotter
till hemmansägaren Karl Johan E r n s t Karlsson, född i Brånhult
24/8 1890, och hans hustru, hemmansägaredottern A n n i Ingeborg
Andersson, född i Målen, Södra Vi, 15/7 1897. Folke Eriksson och
hans hustru arrendera en gård i Höckhults by i Locknevi socken och
äro bosatta där. Gården i fråga äges av Folke Erikssons, farbroder
Hilmer Eriksson, och handlanden
Ture
Johansson,
Halsjöbo (Gunnarsbro), Södra
Vi. Folke och Elsi Eriksson ha
en dotter, Kerstin Emmy
Ingeborg, född 9/4 1946. Folke Eriksson har genomgått
folkhögskolekurs i Gimo.

3.

Tore Valter, född 19/5 1922;
genomgått lantmannaskolan i
Gamleby.

4.

Torsten Hjalmar, född 25/12
1923.

5.

John Artur, född 13/5 1925.

I V . H i l d a O t t i l i a , född 8/5
1880 i Junnarp, Vena. Gift 11/12
1915 med K a r l J o h a n V e r n e r
Ö s t e r m a n , född 1/4 1874 i
Everett Eriksson i ungdomsåren.
Ljusterö, Stockholms län, hemmansägare i Nyäng, Överjärna församling
i Södermanlands län. Han var arbetsam och skötsam med ett gott umgängessätt. Död i Nyäng 29/6 1933 av kräfta. Ottilia Österman är numera bosatt
i Järna municipalsamhälle och äger där fastigheten Fridhem, som omfattar
boningshus med trädgård.
Ottilia Österman och Verner Österman hade följande barn:
1.

Johan Helge Valentin, född 22/8 1916, död 9/12 1940 genom
olyckshändelse vid banarbete, i det han blev påkörd av ett tåg. Hann
var en sparsam och ordentlig ung man, vars bortgäng väckte svår
sorg hos de efterlevande.

2.

Inge Verner, född 17/8 1918. Banarbetare vid statens järnvägar.
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3.

Inez Ottilia Desideria, född 23/5 1920, gift 4/1 1941 med hemmansägaresonen Gösta Teodor Rundström, född 19/3 1913 i Björklunda,
Överjärna församling, och numera banarbetare vid statens järnvägar.
Husägare i Järna municipalsamhälle.

4.

Vera Hilda Elisiv, född 8/6 1923.
V.

A n n a E l i s a b e t , född 16/4 1883, gift 2 gånger:

1) 4/8 1906 med arbetsförmannen (basen) vid Nya Centralbryggeriet i
Vimmerby, f. d. vicekorpralen vid Gotlands infanteriregemente, K a r l
O s k a r E m i l I d , född 27/11 1881 i Gunnarps soldattorp under Målen i
Södra Vi socken. Karl Oskar Emil Id avled 23 maj 1907 i Gunnarp av
bukabcess. Begraven 2/6 1907 i Södra Vi.
Karl Oskar Emil Id och Anna Elisabet Eriksson hade en dotter:
Helga Elisif Elisabet (Lisa), född 29/9 1906, f. n. församlingssyster i
Borås.
2) 26/3 1915 med C a r l V i k t o r S c h u l t z , född i Törnsfall 30/9
1862, hemmansägare i Ödlingsholm,
Vångsunda i Törnsfall, död 22/6
1941.
Carl Schultz och Anna Eriksson
hade två barn nämligen:
1.

Stanley, född i Ödlingsholm
9/6 1916, gift 23/6 1944 med
Svea Judit Sofia Kron, född
21/9 1920, fadern murarmästare i Sundsholmen vid
Drögshult
i
Törnsfall.
Stanley Schultz är sedan 1941
hemmansägare i Ödlingsholm.

2.

Gösta Lennart, född 15/11
1918, död 15/4 1921.

VI. Sigrid Matilda Ter e s i a , född 10/9 1885 i Junnarp,
utvandrade till U.S.A. på våren år
Karl Eriksson med familj 1906.
1901, återkom sommaren 1907, gift
20/5 1920 med K a r l O s k a r
K a r l s s o n , född i Hjelmshorva under Solnehult, Vimmerby socken, 11/2
1872. Redan 1874 dog hans mor, och fadern gifte om sig. Denne levde till
14/1 1915, då man fann honom sittande död på en kälke med ved, som han
skulle draga hem från skogen. Oskar Karlsson är fastighetsägare i Storebro
och var först arbetare vid Östra Centralbanan och sedan, när staten
övertagit denna, vid Statens Järnvägar. Omkring 1940 avgick han från sin
tjänst med pension.
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Oskar Karlsson och Sigrid Eriksson ha följande barn:
1.

Birgit Teresia, född 1/6 1921 i Storebro, gift 1940 med Fredy Olof
Henrik Johansson, född i Lönneberga församling 8/10 1915, sedan
1944 traktorskötare vid Björkeviks säteri i Östra Ryds socken, Östergötlands län.
Birgitta Karlsson och Henrik Johansson ha följande barn, alla
födda i Histret, nära Silverdalen i Lönneberga socken:
Berit Margareta, född 5/3 1941.
Sven Olof Fredy, född 4/11 1942.
Lars Sören, född 20/3 1944.

2.

Karl Folke, född 15/12 1922 i Storebro, filare vid den s. k. Örnfabriken i Storebro.

Oskar Erikssons boningshus 1944, byggt av J. E. Eriksson 1912.

V I I . H e l g a V i k t o r i a , född 26/3 1888 i Junnarp, gift 10/6 1911
med hemmansägaren I Södra Kvill i Rumskulla, sedan 15/3 1918 hemmansägare i Klefsfall, 1/2 mantal frälse, i Kisa socken, K a r l E m i l
B r a n d t , född i soldattorpet Knapelhagen under Övra Kulla i Rumskulla
socken. Emil Brandts förfäder från far till son ha i flera led varit indelta
soldater.
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Emmy och Oskar Eriksson
som brudpar.

Anders Oskar Karlsson.
Efter foto från 1875.
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Oskar och Emmy Eriksson i sin trädgård
1940.

Matilda Andersdotter.
Efter foto från 1875.
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Helga Eriksson och Emil Brandt ha följande barn:
1.
Karl Holger, född 10/5 1912,
kriminalkonstapel i Göteborg, gift
3/10 1936 i Svenska Gustavskyrkan
i Köpenhamn med dåvarande kassörskan Kerstin Linnea Wide i
Göteborg, född 24/9 1911 i Carl Johans församling i Göteborg. De ha
följande barn i livet nämligen Lennart Holger, född 1/5 1939; Paul
Krister, född 4/3 1944.
2.

John Evert, född 4/4 1914, genomgått lantbruksskola vid Bjärka-Säby
och sedermera skogsskolekurs i Falun; befallningsman på Normestorps
säteri, Slaka socken; vigd i Linköpings Domkyrka 15/6 1946 vid
Ingrid Dagmar Maria Johansson,
född 4/5 1923 i Skår, Vårdnäs
socken, och dotter till lantbrukaren
(arrendatorn) Karl August Johansson och hans hustru Selma
Kristina Wesser.

Folke Eriksson som inkallad
till beredskapstjänst 1943
under världskriget.

Folke Eriksson och Elsi f. Karlsson, som brudpar. Stående från vänster:
Tore Karlsson (brudens broder), Ella, John, Torsten och Tore Eriksson
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Tage Birger, född 15/9 1916; förlovad med Astrid Anna Maria
Ljungkvist, född 5/10 1913 och dotter till köpmannen Gustav Sixten
Ljungkvist och hans hustru Anna Elisabet Karlsson, bosatta i Hultsfred.

Från vänster: Helge, Inez, Ottilia, f. Eriksson, Vera och Inge Österman.
Foto omkring 1938.

Verner Österman omkring
1915.

4.

Helga Maja Siri, född 5/9 1919, gift
5/8 1944 med skogvaktaren Bror Gunnar Eriksson, född 16/9 1916 i Norrsjö
i Ukna församling, Kalmar län. Bosatta
sedan giftermålet i Norrköping

5.

Svea Birgit, född 12/12 1921.

6.

Emil Åke, född 3/12 1924, furir vid
luftvapnet (Lv 2).

7.

Tore Inge Josef, född 14/8 1927.
Genomgått folkhögskolekurs i Gimo.

V I I I . J o s e f T e o d o r , se nästa kapitel.
I X . E r n s t H i l m e r M a r t i n , född
27/9 1894 i Junnarp, Vena församling. Han är
hemmansägare sedan 1921. Detta år inköpte
han nämligen 1/6 mantal av hemmansägaren
Johan Erik Karlsson i Brånhult.
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Inez f. Österman, och Gösta
Rundström som nygifta.

Elisabet Id och Stanley
Schultz omkr. 1935.
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Anna f. Eriksson, med dottern
Elisabet omkr. 1910.

Från vänster: Birgit, Sigrid f. Eriksson,
Oskar och Folke Karlsson omkring 1938.
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Birgit f. Karlsson, och Henrik
Johansson som brudpar.
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När Johan Erik Karlsson, som var
änkling, avled barnlös 1923, ville somliga
av de arvingar, till vilka han och hustrun
testamenterat sin egendom, hindra
köparen att få lagfart på gården och
utlämnade ej för lagfarten nödiga
åtkomsthandlingar. De menade bl. a. att
Karlsson som änkling enligt testamentet
icke kunde sälja denna gård. På grund
härav blev det process, och arvingarna
yrkade, att köpet skulle återgå. Emellertid
stadfäste Sevede häradsrätt köpet genom
att, enligt lagfartsprotokoll 11/3 1926,
bevilja fasta för Hilmer Eriksson på
gården. Denne inköpte senare Gunnarps f.
d. soldattorp under Målen och lade detta
till sin gård i Brånhult.

Helga f. Eriksson, och Emil Brandt som brudpar. Sittande från
vänster: Brudens systrar Sigrid och Ottilia med brudparet emellan
sig. Stående från vänster: Emil Eriksson (brudens kusin), Oskar
(brudens broder), Sigrid (brudens kusin), hennes man Johan Larsson,
Ernfrid Eriksson (brudens kusin).
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Familjen Brandt omkr. 1929. Sittande: Helga f. Eriksson, och Emil
Brandt med Tore emellan sig. Stående från vänster: Åke, John,
Holger, Birger, Birgit och Maja.

År 1944 inköpte Hilmer Eriksson
tillsammans med handlanden i
Gunnarsbro, Södra Vi, hemmansägaren i Halsjöbo, Ture Johansson, 1/4
mantal Höckhult i Locknevi socken,
vilket arrenderas av ovannämnde
Folke Eriksson, brorson till Hilmer
Eriksson. Hilmer Eriksson övertog

Från höger: Holger Brandt med sonen
Lennart, Kerstin, f. Wide, och Holgers
broder John. Foto 1940 .

Maja Brandt och Bror Eriksson som
brudpar.
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Hanna f. Säll, och Hilmer Eriksson som brudpar.
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Hilmer Erikssons boningshus, byggt omkr. 1905.

Iréne f. Eriksson, och Karl-Axel Johansson som brudpar. Bredvid
bruden: Hanna f. Säll, och framför henne den 4-åriga sonen Jan
Eriksson. Längst till vänster brudens mormor. Raden bakom från
vänster: Andre man Hilmer Eriksson och till höger om honom brudens
morfar (närmast till vänster om bruden) samt brudgummens föräldrar.
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sin faders sågverksrörelse och bedriver trävaruhandel. Han är kommunalfullmäktige i Södra Vi och f. d. ledamot av Södra Vi skolstyrelse,
taxeringsnämnd och kristidsstyrelse. Han är ännu ledamot i styrelsen för
Södra Vi — Djursdala sparbank samt av länsstyrelsen utsedd till att vara
ordförande i Södra Vi sockens södra distrikts valnämnd.
Hilmer Eriksson ingick äktenskap 15/4 1922 (påskaftonen) med H a n n a
C e c i l i a S ä l l , född 1/7 1900 och dotter till indelte soldaten K a r l Elof
Säll, född i Rumskulla socken 8/3 1869, och hans hustru Hulda Andersson,
född där 2/4 1872. Karl Elof Säll var den siste indelte soldaten för Brånhults rote och tjänade för denna åren 1892-1930. Han var vicekorpral och
erhöll som soldat förtjänstmedalj. Han bodde i soldattorpet Slätmo under
Brånhult.
Hilmer och Hanna Eriksson ha följande barn, alla födda i Brånhult:
1.
Sensi Irene Cecilia, född 23/9 1923, gift 8/4 1944 med kolaren,
sedermera arrendator av Mossnäs gård i Södra Vi socken, Karl-Axel
Johansson, född 21/3 1918 i Södra Vi församling. Hans föräldrar bo
numera i Halsjöbo, Södra Vi, där hans mor är lärarinna. Irene och
Karl-Axel Johansson ha en son: Claes-Olof Axel, född 12/2 1945.
2.

Ernst Tyko, född 15/10 1926, död 18/5 1939 på Vimmerby sjukstuga. Dödsorsaken var blindtarmsinflammation och lunginflammation.
Han dog efter operation på sjukstugan. Genom dödsfallet drabbades
föräldrarna av stor sorg och en svår förlust, helst som Tyko Eriksson
var en begåvad, hurtig och snäll pojke.

3.

Jan Åke Hilmer, född 7/6 1939 i Västervik (på barnbördshuset).

8 Kapitlet.
JOSEF TEODOR ERIKSSON
1890—
Per crucem ad lucem.

J o s e f T e o d o r E r i k s s o n , ättling (jämte sina syskon) till samtliga
övriga personer, som angivits på antavlan. Han föddes i Junnarp i Vena
socken 22/12 1890 och är son till den i närmast föregåendekapitel omnämnde Johan Erik Eriksson och hans hustru Anna Charlotta Nilsdotter. H
an var från unga år mindre intresserad av jordbruk, vilket var en bidragande orsak till att han ägnade sig åt studier. Efter avslutad folkskolegång
började han dessa vid en jämförelsevis sen ålder. Han studerade vid statens

EN SLÄKTKRÖNIKA

72

samskola i Vimmerby från och
med vårterminen 1907 till och med
vårterminen 1910, då han avlade
realskoleexamen. Efter ett års
uppehåll med studierna fortsatte
dessa vid Linköpings högre
allmänna läroverk, där studentexamen avlades vårterminen 1914.
Någon tid hade han därefter
anställning som elev vid apoteket
Vasen i Linköping men övergav
detta och inskrevs som student vid
Lunds universitet vårterminen
1915. Där tillhörde han Östgöta
nation. Vårterminen 1917 avlade
han filosofie kandidatexamen samt
teologie kandidatexamen vårterminen 1922. För att få rätt att vid
läroverk genomgå provårskurs
undergick han ävenledes vårterminen 1922 så kallad särskild
Josef Eriksson som nybliven student.
prövning i vissa skolämnen,
motsvarande
fordringarna
i
filosofie magisterexamen. Provårskurs genomgicks vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm läsåret 1924-1925. Dessförinnan hade han tjänstgjort i omkring fyra
år vid folkskola och

Josef Eriksson 1920.
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kommunal mellanskola. Sommarferierna
under universitetsstudierna i Lund
använde han bl. a. till att på vederbörligt
uppdrag uppteckna dialekter i vissa
socknar i Kalmar län samt att nedskriva
folkminnen i sin hembygd. Denna
folkminnesuppteckning skedde under
ledning av dåvarande docenten von
Sydow i Lund.
Josef Eriksson avlade praktisk teologisk examen vid universitet i Uppsala
vårterminen 1926 och prästvigdes i Växjö
domkyrka av biskop Ludvig Lindberg vid
Josef Eriksson 1940 .
nyåret 1927. Som präst tjänstgjorde han
dock i regel på förordnande endast under
vissa somrar, nämligen i Värnamo, Persnäs på Öland och Fryele. Samtidigt
med att han var anställd som lärare vid arméns underofficersskola i
Uppsala läsåret 1927-1928, var han pastorsadjunkt i Heliga Trefaldighets
och Börje pastorat omkring tre månader, nämligen våren 1928. Utom i
Uppsala har han efter provåret tjänstgjort som lärare på en del andra håll,
nämligen som extra ordinarie lektor vid folkskoleseminariet i Karlstad
läsåret 1925-1926, extra lärare vid högre allmänna läroverket i Östersund
läsåren 1926-1928 och vid h. allm.

Josef Eriksson i Lysekil år 1934 som klassföreståndare för en avgångsklass.
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läroverket i Eskilstuna 1928-1929. Var vikarierande lektor vid h. allm.
läroverket i Nyköping läsåret 1930-1931 och vikarierande adjunkt därstädes läsåret 1931-1932.
Utnämndes av Kungl. Maj:t till att från 1 febr. 1932 vara ordinarie adjunkt i ämnena kristendomskunskap och modersmålet vid samrealskolan i
Lysekil men tillträdde först vid höstterminens början 1932. Utnämndes till
att vara adjunkt i samma ämnen från 1 mars 1937 vid h. allm. läroverket i
Motala, men adjunkturen tillträddes ej förrän vid höstterminens början år
1937.
Förutom turistresor till Danmark, Norge och Finland har han flera gånger
företagit studieresor till Tyskland, Tjeckoslovakien och Schweiz. Sålunda
vistades han som betalande gäst i benediktinerklostret i Beuron i Schwarzwald under tre veckor år 1938 och gjorde där många intressanta
iakttagelser bland de vänliga munkarna. Klostret var beläget i en starkt
kuperad terräng med storslagen natur i närheten av Donaus källor. Ofta
upprepade fotvandringar i dessa natursköna nejder ha efterlämnat oförglömliga minnen.
Fotvandringar och cykelfärder ha utgjort ett uppskattat medel till avkoppling och motion som motvikt mot studie- och skolarbetet. Cykelåkningens
betydelse i samband med utarbetandet av denna släktkrönika har redan
berörts i förordet. Författaren hyr i Motala en modern våning om två rum,
hall och kök, har städhjälp men ej eget hushåll. En à två huvudmåltider
brukar intagas på restaurang och därutöver endast någon av honom själv
anrättad lättare förtäring. I Södra Vi hyr nedskrivaren en modern, mindre
lägenhet om ett rum, hall och kök och bor där större delen av ferierna. I
båda lägenheterna, som äro hyrda för ett år i sänder, användas endast egna
möbler, bland vilka författaren särskilt värderar ett på auktionen efterföräldrarna inköpt antikt ekskåp från 1700-talet.
I maj 1905 konfirmerades Josef Eriksson av kyrkoherde C. E. Svenoni i
Södra Vi kyrka. Denne, som tidigare varit domkyrkokomminister i Linköping, framstod som en mycket god lärare och förkunnare. Tillika var han
en stor sångare. Många av hans ord beto sig in i de ungas sinne för livet.
Den värderade konfirmationslärarens patos var tron på en högre rättfärdighet och en gudomlig nåd. Hans minnesord till sina konfirmander 1905 voro
följande, vilka Paulus en gång skrev till sin unge lärjunge Timoteus: ”Håll
dig i tron och kärleken i Kristus Jesus till förebilden af de hälsosamma ord,
hvilka du hört av mig.” Tim. 1: 13.
Saliga äro de människor, som i dig hava sin starkhet,
de vilkas håg stått till dina vägar.
När de vandra genom Tåredalen,
göra de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De gå från kraft till kraft;
så träda de fram inför Gud på Sion.
Psalt. 84: 6-8.
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ANDRA AVDELNINGEN

Om probantens farmor och
hennes förfäder.
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ANDRA AVDELNINGEN.
Härstamningsöversikt.
Från Gudmund Nilsson t. o. m. Josef Eriksson.
1.
Gudmund Nilsson, född 1708, sadelmakare och rusthållare i
Dalseda, Vetlanda. Gift med Annica Persdotter, född 1709.
2.
Nils Miöberg, 1746—1818, korpral, förste profoss och som sådan
bosatt å profossbostället 3/4 mantal Hult, Pelarne. Gift med Catharina
Henricsdotter, 1741—1812.
3.
Anders Nilsson Wacker, 1774—1829, korpral, hemmansägare i
Fredriksberg, Vrångtorpet, Vimmerby socken. Maja Stina Nilsdotter,
1795—1880.
4.
Maria Catharina Andersdotter, 1822—1900. Gift med Eric Johan
Carlsson, 1816—1899, hemmansägare i Gnöttlerum.
5.
Eric Johan Carlsson, hemmansägare i Gnöttlerum, Vena, 1816—
1899. Gift med Maria Catharina Andersdotter, 1822—1900.
6.
Johan Erik Eriksson, 1848—1935, sågverksägare, hemmansägare i
Brånhult, S. Vi. Gift med Anna Charlotta Nilsdotter, 1851—1934.
7.
Josef Teodor Eriksson, 1890, läroverksadjunkt i Motala.
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INLEDNING.
Föreliggande släktutredning om förfäderna till probantens farmor, Maria
Catharina Andersdotter, har på fädernesidan sina vanskligheter. Hon var
född i Vimmerby landsförsamling 4/6 1822 och uppgives (enligt födelseboken och husförhörslängderna i Vimmerby landsförsamling) vara oäkta
dotter till Maja Stina Nilsdotter i Wassemåla i Vimmerby socken. Om
hennes fader nämnes ingenting i födelseboken och ej heller direkt i husförhörslängderna .
Maja Stina Nilsdotter tjänade som piga 1820—1821 hos f. d. korpralen
Anders Nilsson Wacker på dennes gård, 1/16 mantal frälse Fredriksberg,
som hörde till Wrångtorpet i Vimmerby socken. Denne var gift, men
äktenskapet var, enligt vad kyrkoböckerna utvisa, barnlöst. Wackers hustru,
Maja Svensdotter, var sjuklig och enligt husförhörslängderna nära 16 år
äldre än Wacker, som var född den 3 juli 1774. Under den tid Maja Stina
Nilsdotter var hos Wackers, blev hon havande. Efter ovannämnda Maria
Catharinas födelse (men ej tidigare) står det antecknat om Wacker i
husförhörslängderna, att han begått ”b r o t t m o t s j ä t t e b u d e t ”, och att
saken ordnats genom ”h e m l i g t a v t a l ”. Det står även i en särskild
anmärkningskolumn antecknat ett ”V” (Hfl. Vimmerby landsförsamling
omkr. 1823) för Wacker, dennes hustru och Maja Stina Nilsdotter, vilket
betyder, att ”visitering” ägt rum hos dem, d. v. s. att undersökning gjorts.
Detta ”V” är ej att förväxla med ”v” i en annan kolumn, vilket betyder
”vaccinering”. Maja Stina Nilsdotter lämnade Wackers, innan barnet
föddes, och flyttade hem till sina föräldrar, hemmansägaren Nils Persson i
Wassemåla och dennes hustru, Karin Larsdotter.
Enligt muntliga upplysningar, förmedlade till nedskrivaren genom honom
närstående personer, bl. a. hans föräldrar, var Maria Catharina dotter till en
militär i trakten av Vimmerby. Det råder sålunda knappast något tvivel om,
att Anders Nilsson Wacker var fader till barnet. Under sådana förhållanden
har nedskrivaren därför i antavlan upptagit honom såsom Maria Catharinas
fader. Emellertid har utredningen angående Wackers förfäder på en del
punkter blivit något mera kortfattad, än vad källmaterialet inbjudit till.
Orsaken härtill är, att Anders Nilsson Wacker ej öppet påtagit sig faderskapet.
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1 Kapitlet.
GUDMUND NILSSON
Född 1708.
G u d m u n d ( G u m e ) N i l s s o n (Antavlan V: 9), född (Hfl. Vetlanda)
31/10 1708. Han blev sadelmakare och rusthållare i Dalseda i Vetlanda.
Tidigare hade han varit brukare där. Han var gift med A n n i c a P e r s d o t t e r (Antavlan V: 10), född i Vetlanda år 1709. De hade åtminstone en
son, Nils, född 14/11 1746 i Vetlanda.

2 Kapitlet.
NILS MIÖBERG
1746—1818.
N i l s G u d m u n d s s o n M i ö b e r g (Mjöberg) (Antavlan IV: 5), född i
Vetlanda 14/11 1746. Han blev soldat för Mjöhult i Södra Vi socken 1772.
Sannolikt tog han namnet Miöberg på grund av att han skulle tjäna för
Mjöhult. Från Kungl. Krigsarkivet har följande meddelats om honom:
”Enligt till krigskollegiet insänd generalmönsterrulla för Kalmar regemente, överstelöjtnantens kompani, daterad den 14. september 1775, insattes
den 8. december 1772 på den vakanta roten Mjöhult (n:r 95) Nils Gudmonsson (Gudmundsson) Miöberg, ’Smål.’ Han angavs vid rullans datum vara 28
5/6 år, ha 2 5/6 tjänsteår och är antecknad som gift. Hans längd var ’11
qvart: 2 1/2 tum’. I generalmönsterrulla den 12. juni 1783, nämnes Miöberg
första gången vice korpral, tidpunkten för utnämningen har ej kunnat
fastställas. Enligt generalmönsterrulla den 17. juni 1793 transporterades
Miöberg den 10. oktober (enligt annan uppgift i samma rulla den 7. oktober)
1791 till förste profoss vid regementet. Som sådan fick han (enligt generalmönsterrulla 1817) på egen begäran avsked den 17. mars 1815. Hans ålder
anges vid avskedet ha varit 76 år. I en rulla över gratialister förd hos
krigsmanshuskontoret i krigskollegiet uppges, att Miöberg avled 1818.”
Som soldat för Mjöhult bodde Miöberg i soldattorpet Lahorva eller, som
man på den tiden skrev, ”Laduhorva”. Som förste profoss innehade han
profossbostället 3/4 mantal Hult i Pelarne socken och bodde där. Innan han
tagit avsked, flyttade han omkring 1802 till Nybygget eller Nytorp under
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Älekulla i Vimmerby socken (Hfl. Vimmerby landsförsamling). Där avled
han av ”ålderdom” 11/7 1818.
Miöberg var gift 2 gånger. Första gången ingick han äktenskap 1769 med
C a t h a r i n a H e n r i c s d o t t e r (Antavlan IV:6), född 10/4 1741 i
Karlstorps socken. Hon var dotter till bonden H e n r i c A n d e r s s o n
(Antavlan V:11), och hans hustru C a r i n N i l s d o t t e r (Antavlan V:12),
vilka bodde på Ugglekärrs gård under Gripslund i Karlstorps socken.
Catharina Henricsdotter dog av ”håll och sting” 27/5 1812. Efter hennes död
gifte Miöberg om sig 14/12 1817. Det sista äktenskapet varade sålunda ej
mycket över ett halvt år. Den andra hustrun, som var änka vid äktenskapets
ingående, hette S t i n a J o n s d o t t e r S c h i l l e r s t r ö m , född i Hallingebergs socken 2/2 1783.
Uppgiften i generalmönstringsrullan av 14/9 1775, att Miöberg då skulle
ha varit 28 5/6 år överensstämmer med uppgiften om hans ålder i Vetlanda
kyrkböcker, enligt vilka han var född 14/11 1746. Däremot är uppgiften, att
han vid avskedet 1815 skulle ha varit 76 år, synbarligen felaktig, enär han
såväl enligt dödboken i Vimmerby som efter den citerade rullan över
gratialister, förd hos krigsmanshuskontoret i krigskollegiet, dog 1818.
Miöberg var sålunda vid sin död nära 71 år och 8 månader.
Nils Miöberg och hans första hustru hade flera barn, av vilka en del
avlidit före föräldrarna.
I bouppteckningen efter sonen A n d e r s N i l s s o n W a c k e r av den
2/7 1829 uppgives det, att denne hade 2 systrar, nämligen:
1.
Anna Stina Nilsdotter, gift med arbetskarlen Johannes Månsson,
Vimmerby.
2.

Avlidna Catharina Nilsdotter, som varit gift med förre soldaten
Jonas Polux från Fillingshult (Filingshult). Dessa upptagas som arvingar efter Anders Nilsson Wacker. Bland tidigare avlidna av
Miöbergs barn ha även följande observerats i kyrkböckerna:

3.

Lena, född 15/7 1777 (ofärdig).

4.

Clara, född 12/8 1784, blind 1814, död 7/6 1816

5.

En son, 4 år gammal, avled i kopporna år 1780.

EN SLÄKTKRÖNIKA

83

3 Kapitlet.
ANDERS NILSSON WACKER
1774—1829.
A n d e r s N i l s s o n W a c k e r (Antavlan III: 3), född 3/7 1774 i Lahorva soldattorp under Mjöhult i Södra Vi socken. Föräldrarna voro
ovannämnda Nils Miöberg och hans hustru, Catharina Henricsdotter (Fb.
Södra Vi 1774).
Som framgår av följande antogs Anders Nilsson Wacker till soldat 1797.
År 1798 ingick han (Hfl. Vimmerby landsförsamling) äktenskap. Det står
antecknat i husförhörslängden för Vimmerby landsförsamling 1798, att han
med hustru inflyttat samma år från Pelarne socken till 1/16 mantal Fredriksberg. Detta ägde han. Det ansågs höra till Wrångtorpet i Vimmerby socken.
Hans fader bodde på denna tid i profossbostället Hult i Pelarne socken.
Husförhörslängder från sistnämnda församling, ur vilka en del upplysningar
om Wacker och hans föräldrar sannolikt kunde ha hämtats, saknas under
denna tid. Först 1820 börja de, emedan de tidigare husförhörslängderna,
enligt vad komminister Gilstring i Pelarne berättat, blivit försålda till en
snushandlare, som skulle använda papperet till strutar.
År 1809 erhöll Wacker avsked från kronans tjänst, såsom framgår av det
följande.
M a j a S v e n s d o t t e r , Wackers hustru, var född 12/10 1758 och dotter
till bonden Sven Sunesson och Maria Marcusdotter i Halsjöbo, Södra Vi
socken (enligt dödboken för Vimmerby landsförsamling 1824, där det står
antecknat om Maja Svensdotters död). I husförhörslängden står det, att hon
var sjuklig. Hon avled 25/4 1824 av ”frossa och bröstsjukdom”. Maja
Svensdotter var vid giftermålets ingående 40 år, medan Wacker själv endast
var omkring 24 år gammal.
Om Anders Wackers militära bana har följande meddelats från Kungl.
Krigsarkivet:
”Anders Nilsson Wacker antogs och approberades vid rekryteringsmötet i
Målilla den 15. november 1797 till soldat för roten nr 99 Grägarp i Vimmerby socken av Sevede härad inom Kalmar län, vilken rote tillhörde
överstelöjtnantens kompani av Kungl. Kalmar regemente. Enligt ’Hufvud
Rulla uppå Öfverste Lieutnantens Compagnie af Kongl. Calmare Regemente
från och med Den 17. Junii 1793’ var Wacker vid antagandet 22 år gammal,
5 fot och 8 tum lång, ogift samt ’Salmakare’ (sadelmakare?) och smålänning. Wacker blev den 12 februari 1802 befordrad till korpral vid 5.
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korpralskapet inom nämnda kompani, var den 21. —25. mars 1807 kommenderad till kassationsmönstringen i Hultsfred, deltog därefter under 24
dagar i årets regementsmöte samt kommenderades till garnisonstjänst på
Karlskrona skansar under tiden 29. augusti—25. september samma år.
I början av 1808 års krig var Kalmar regemente tilldelat södra armén i
Skåne, dit Wacker medföljde regementet den 14. mars detta år. Under
senare delen av året förflyttades regementet till västra armén, och från och
med augusti månad 1808 till årets slut låg Wacker i kvarter vid Norra
Bullaren, vilket framgår av avlöningsrullorna för överstelöjtnantens
kompani under denna tid. Under 1809 års fälttåg tillhörde regementet kustoch norra armén, varifrån Wacker återkom till hemorten den 1. december
1809. Vid kassationsmönstringen den 15. samma månad erhöll han avsked
på grund av sjuklighet, och roten ställdes på vakans. Under något av åren
1797—1802 synes Wacker ha ingått äktenskap. Några uppgifter om Wacker
efter hans avsked ha icke påträffats. Bl. a. har en undersökning av de i
Krigsarkivet förvarade gratialistrullorna från Vadstena krigsmanshuskassa
lämnat negativa resultat.”
Även enligt husförhörslängden i Vimmerby var Anders Nilsson Wacker
sjuklig. Han avled (Db. Vimmerby landsförsamling) 7/6 1829av ”vattensot”.
I inledningen till denna avdelning har det omnämnts, att M a j a S t i n a
N i l s d o t t e r (Antavlan III:4), född 26/3 1795, vid tiden för sin första
dotters avlelse 1821 var piga hos Wackers. I husförhörslängderna står det
på mera än ett ställe efter nämnda barns födelse, att Wacker ”brutit mot
sjätte budet”, och att med anledning härav ett ”hemligt avtal” träffats. I ett
fall står brottet mot sjätte budet angivet på latin sålunda: ”Contra VI praec:
peccavit”. För övrigt hänvisas till inledningen, varav framgår, att Wacker
och Maja Stina Nilsdotter hade ett barn tillsammans.
Bouppteckningen efter Anders Nilsson Wacker förrättades 2/7 1829. Som
hans arvingar upptagas, då Wacker i sitt äktenskap ej hade barn, en gift
syster till honom jämte barnen till en avliden syster. Namnen på systrarna
äro nämnda i 2 kapitlet.
Efter hustruns död hade Wacker enligt köpehandlingar 28/6 1826 sålt till
Maja Stina Persdotter lös och fast egendom för en summa av 666 riksdaler
banco. Maja Stina Persdotter var efter hustruns död 1824 under Wackers
sista år dennes hushållerska.
Kvarlåtenskapen upptas i bouppteckningen till 612,5 riksdaler banco. En
viss Anders Nilsson, född 1760 i Frödinge och sedermera bosatt i Nybygget
under Älekulla i Vimmerby socken, företedde vid bouppteckningen ”en
dom”, enligt vilken han av sterbhuset ville utbekomma 288,16 riksdaler
banco. Detta bestreds av sterbhusdelägarna.

EN SLÄKTKRÖNIKA

85

4 Kapitlet.
MAJA STINA NILSDOTTER
Hennes förfäder och syskon.
M a j a S t i n a N i l s d o t t e r (Antavlan III:4), probantens farmors mor,
född 26/3 1795, död 25/9 1880. Hennes av nedskrivaren funna förfäder voro
följande:
1 . P e r E r i k s s o n (Antavlan V:13), Maja Stina Nilsdotters farfar
och probantens farmors morfars far, född 13/1 1723 i Kvarnarp i Vena (Fb.
Vena 1723). Där ägde Per Eriksson sedermera 1/16 mantal. Han dog i
Kvarnarp 28/2 1801 av ”ålderdom” (Db. Vena 1801). Per Erikssons fader
hette E r i k och var vid sonens födelse sannolikt bonde i Kvarnarp. I
födelseboken för Vena står det dock ingenting om vad Per Erikssons
föräldrar hette.
K a r i n S a m u e l s d o t t e r (Antavlan V:14), Per Erikssons hustru,
född 5/12 1724 i Telleryd i Vena. Hon hade en tvillingsyster, som hette
Anna. Karin Samuelsdotter och Per Eriksson vigdes 22/10 1747 (Vb. Vena
1747). Karin Samuelsdotter avled före sin man, nämligen 27/12 1792 av
”förstoppning” (skrivet på latin i Db. Vena 1792).
2 . N i l s P e r s s o n (Antavlan IV:7), Per Erikssons son och Maja Stina
Nilsdotters fader samt probantens farmors morfar, var född 7/7 1770 i
Kvarnarp i Vena. Han ägde sedan 1810 1/8 mantal Wassemåla i Vimmerby
socken. Magnus (Måns) Nilsson och dennes hustru, Brita Lena Svan (enligt
lagfartsprotokoll 30/1 1833 vid Sevede häradsrätts vinterting). Dessa måste
dock år 1829 försälja gården på grund av skulder. (Framgår av det sistnämnda lagfartsprotokollet).
Nils Persson med familj hade kommit från Tuna till Wassemåla år 1810.
I Tuna hade de bott i Skebo. Ifrån Skebo var Nils Perssons hustru, vars
fader, Lars Johansson, innehade Skebo.
Från 1825 till sin död år 1840 bodde Nils Persson ”på undantag” i Wassemåla. Han avled 12/12 1840. År 1794, den 12 okt., hade han ingått
äktenskap med Catharina Larsdotter, som avled 10/12 1837.
C a t h a r i n a L a r s d o t t e r (Antavlan IV:8), född 1/4 1765 i Skebo i
Tuna (Fb. Tuna 1765). I husförhörslängden står oftast namnet ”Karin” i
stället för Catharina. Hon var dotter till ”befallningsmannen” på Tuna
herrgård, ovannämnde L a r s J o h a n s s o n (Antavlan V:15), född 13/10
1724 (Fb. Tuna 1724), med bostad som befallningsman i Skebo, ett större
torp under Tuna herrgård.
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Lars Johansson avled där 31/8 1809. Han dog (Db. Tuna 1809) av ”ålderdomskrämpor”, 84 2/3 år gammal. Dessutom nämnes det i dödboken följande: ”Född i
Grönstorp ∗) 1724 18/12 **) , gift 1751 med pigan Elsa Andersdotter, Rösletorp, som
dog 12/11 1798. Efterlefves af 1 son och 4 döttrar, begrafven den 3. sept.”
Enligt födelseboken för Tuna var E l s a A n d e r s d o t t e r (Antavlan
V:16), född 28/8 1726, och avled (Db. Tuna 1798) av ”rötfeber” 15/11
1798. Enligt samma husförhörslängder (under denna tid i Tuna) heter hon
Elsa Andersdotter, född 1726, men i födelseboken står det ”Elin Andersdotter” från Rödsletorp.
Både Lars Johansson och Elsa Andersdotter voro (Hfl. Tuna) läskunniga.
N i l s P e r s s o n (Antavlan IV:7) och C a t h a r i n a (Karin) L a r s d o t t e r (Antavlan V:8) hade följande barn, alla födda i Skebo i Tuna:
1.
Maja Stina, född 26/3 1795. Se 5 kapitlet.
2.

Lars, född 30/12 1796. Han hade tjänst som dräng på olika platser.
Ibland vistades han hemma hos föräldrarna. Nedskrivaren har ej kunnat spåra honom efter år 1830.

3.

Elsa, född 28/12 1799, gift med brukaren Gabriel Johansson, född
1792 i Hallingebergs församling. De brukade under jämförelsevis
korta tidsperioder olika gårdar, såsom Älåkra och Qvilla, och kommo
1826 till Wassemåla, varefter nedskrivaren ej följt deras öden.

4.

Magnus, född 4/11 1801. Han ägde (enligt Sevede häradsrätts
lagfartsprotokoll 30/1 1833, vintertinget) åren 1825—1829 faderns f.
d. gård, 1/8 mantal, frälse, Wassemåla. Magnus Nilsson var gift med
Brita Lena Svan, född 5/6 1807 i Hjorted. T. o. m. år 1840 hade de 6
barn, varav 3 söner. Det äldsta av barnen, sonen Gustav Adolf, var
född 8/11 1826. Familjen utflyttade till Nyserum i Frödinge år 1828.
De återvände sedan till Wassemåla, och Magnus Nilsson står 1830—
1845 skriven där som ”gifte drängen” Magnus Nilsson. Han avled i
Wassemåla 7/12 1845. Hustrun Brita Lena Svan, dog 5/5 1849. Det
yngsta av barnen, dottern Christina Lovisa, född 25/4 1840, var således knappt 9 år gammal, när båda föräldrarna dött, och den äldste
Gustav Adolf, hade fyllt 19 år.

5.

Catharina, född 7/6 1804, död 3/4 1817.

∗)

Grönstorp ligger i Tuna socken.

**)

Man märker att uppgifterna icke överensstämma med födelsebokens.
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5 Kapitlet.
MAJA STINA NILSDOTTER
1795—1880.
M a j a S t i n a N i l s d o t t e r (Antavlan III:4), född 26/3 1795 i Skebo i
Tuna län och dotter till ovannämnde N i l s P e r s s o n (Antavlan IV:7), och
C a t h a r i n a L a r s d o t t e r (Antavlan IV:8). Maja Stina Nilsdotter var den
äldsta av syskonen. Hon var enligt husförhörslängderna i Vimmerby
läskunnig och väl hemma i sin kristendomskunskap. Hon hade däri betyget
”a” eller det högsta vitsordet.
Som ovan nämnts hade hon plats hos f. d. korpralen Anders Wacker år
1821, och under denna tid begingo både hon och Wacker, som det står i
husförhörslängderna i Vimmerby landsförsamling, ”brott mot sjätte budet”.
Hon lämnade, såsom förut framhållits, Wackers efter någon tid och flyttade till föräldrarna i Wassemåla, där hon utom äktenskapet fick dottern
Maria Catharina, född 24/6 1822. Maja Stina Nilsdotter var gift 2 gånger.
Första gången ingick hon äktenskap år 1824 med Anders Svensson.
1.
A n d e r s S v e n s s o n , född 2/2 1795 i Näfstad i Södra Vi (Fb. S.
Vi 1795) och son till ”bonden Sven Persson” och hans hustru ”Annica
(Anna) Jonsdotter”. Sven Persson var född 1754 i Horn men kom till
Näfstad redan 1762. Annica Jonsdotter föddes 1763 i Halsjöbo, Södra Vi.
De ägde 1/8 mantal i Näfstad. Mannen dog år 1829. Makarna hade 6 barn,
varav 3 söner och 3 döttrar. Äldst var sonen Jonas, född 26/7 1791. Han
hade plats på olika ställen som dräng, år 1811 hos en bonde i Näfstad vid
namn Christiansson, år 1812 flyttade han till Slitshult, år 1816 till Ählö. År
1824 gifte han sig med Maja Stina Larsdotter, född 7/6 1805 i Södra Vi.
Jonas Svensson inköpte faderns gård i Näfstad, och ättlingar till honom,
från far till son i femte led, räknat från Sven Persson, äro ännu i besittning
av nämnda gård.
Anders Svensson, Jonas’ broder, var (Hfl. S. Vi) under uppväxtåren klen
till hälsan. Det är nämligen antecknat om honom, att han var ”bräcklig”.
Anders Svensson gifte sig 19/11 1824 med Maja Stina Nilsdotter. Åren
1828—1829 ägde han (enligt Sevede härads lagfartsprotokoll 30/1 1833,
vintertinget) hälften av svärfaderns f. d. gård i Wassemåla, vilken han
inköpt av sin svåger Magnus Nilsson.
Den 31 mars 1825 flyttade (Hfl. Vimmerby landsförsamling) Anders
Svenssons hustru till Södra Vi. Han själv synes ej någon gång ha varit
skriven i Wassemåla, ehuru han uppgivits som gårdsägare därstädes. I Södra
Vi husförhörslängd står Anders Svensson 1825 skriven som brukare i
Näfstad. År 1826 flyttade han med familj till torpet Kikholmen vid sjön
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Krön. Kikholmens jord är sedan länge lagd till Näfstads by, och husen äro
nedrivna.
I Kikholmen levde av allt att döma Anders Svensson och hans familj ett
fattigt liv.
Enligt Sevede härads domböcker för hösttinget 1831 och vintertinget
1832 var Anders Svensson svarande i ett mål vid häradsrätten under denna
tid. Detta mål förekom bl. a. 5/12 och 29/12 1831 samt 18/1, 26/1, 11/2 och
20/2 1832, då utslag föll vid urtima ting. Anders Svensson blev, när han
avgav vittnesmål mot en man från Strömsunds pappersbruk vid namn Petter
Danielsson, som gjort sig skyldig till stöld på Södra Vi marknad, själv
anklagad för delaktighet i ett annat tillgrepp, nämligen från en släkting,
Petter Stefansson i Rågran, Södra Vi socken. Man hade i huvudsak tagit 3
lispund rökt fläsk, 3 ½ lispund kött, 6 marker ister, 1/7 av en fjärding sill, ½
tunna rågmjöl och sex kappar kornmjöl, enligt vad som påstods. Petter
Stefansson hade i ett par vittnens närvaro låtit Johan Magnus Svensson
företaga husundersökning hos Anders Svensson. Därvid hade man funnit
och igenkänt vissa fläsk- och köttstycken, men Stefansson kunde ej med
bestämdhet påstå, att han frånhänts mjöl. Vid husundersökningen hade
varorna beslagtagits och förseglats. Anders Svensson hade då sagt till Petter
Stefansson: ”Nu tager du, vad jag skulle leva med.” Stefansson hade svarat,
att Anders kunde få arbete hos honom.
Anders Svensson, som vid tinget blivit angiven*) av en medbrottsling,
nämligen Olof Nilsson, född i Målilla och bosatt i Sandmoen under Wassemåla, erkände, vad som lades honom till last. Men han sade sig ej ha velat
vara med om tillgreppet utan lockats därtill av Olof Nilsson, som till sist
låtit påskina, att Anders Svensson vore för feg att följa med. Enligt utsago
av dennes hustru skulle Olof Nilsson ha sagt till Svensson: ”Du skall följa
med; — den som är karl, skall vara karl”. Då skulle den sistnämnde ha låtit
sina betänkligheter fara, stigit upp ur sin säng och följt efter Olof Nilsson
och dennes hustru, Brita Jonsdotter, till Rågran.
Tillgreppet i Rågran, som skett natten mellan 15 och 16 juni 1831, beivrades, såsom redan antytts, i samband med en rättegång rörande brott,
begånget på Södra Vi marknad den 7 september 1831. Där hade bråk och
diverse stölder förekommit, i vilket många varit inblandade. Riklig förtäring
av brännvin hade ägt rum.
Anders Svensson dömdes att betala ungefär 107 riksdaler banco i böter. I
händelse av att medel ej funnes, skulle bötesbeloppet förvandlas till 36
dagars ”avtjäning”. Efter denna skulle han utstå uppenbar kyrkoplikt i Södra
Vi kyrka. Domen skulle emellertid underställas Göta hovrätt, och under
tiden skulle Anders Svensson förvaras på Kalmar slottshäkte. Där dog han
emellertid den 5 maj 1832.

*)

Detta utom det förutnämnda vittnesmålet och länsman Erikssons undersökning torde ha
bidragit till att Anders Svensson blev anhållen.
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Bouppteckningen efter Anders Svensson förrättades ej förrän 15/10
1832. Boet visar tillgångar på 111,33 och skulder på 95,10 riksdaler banco.
Av bouppteckningen märkes, hur man värderade på den tiden:
En ko, röd och vit ……………………………......... 15
riksdaler banco
En dito, röd och vit ……………………………....... 14,12
”
”
Tvenne får med lamm ………….……………......... 5,32
”
”
4 ½ marker ull ............….……………………......... 2,12
”
”
En grön frack ............…..……………………......... 1,16
”
”
Förmyndare för de omyndiga barnen var ”deras faders systers man”, Jöns
Jonsson i Loxbo, och förrättningsmän voro Jonas Hansson i Näfstad och
Sven Petter Nilsson i Södra Fågelhem.
Det är att märka, att Anders Svenssons hustru, Maja Stina Nilsdotter, ej
hade någon skuld till den tråkiga händelsen, som relaterats.
Enligt rättegångsprotokollen hade hon fått kännedom om en del av det
skedda men ej vågat säga något av fruktan för sin man. Hon stod sålunda
utanför tillgreppet och hade varnat sin man. Hennes dotter, nedskruvarens
farmor, omnämnda Maria Catharina Andersdotter (Antavlan II:2) var,
såsom redan omtalats, född 1822 och hade korpralen Anders Nilsson
Wacker till fader, varför hon ej var besläktad med Anders Svensson.
Efter den olycka, som drabbat Maja Stina Nilsdotter, står hon i husförhörslängden i Södra Vi (1832) antecknad som ”utfattig” och ”ofärdig”. År
1836 flyttade hon från Södra Vi församling och bosatte sig i Wassemåla,
där hon ingick nytt äktenskap, denna gång med Petter Nilsson.
2.
P e t t e r N i l s s o n , född 1785 (datum obekant) i Kristdala. Denne var änkling sedan 12/1 1831. Ingick sitt äktenskap med Maja Stina
Nilsdotter 1836. Han hade 1831 kommit från Döderhult och var skomakare.
De sista åren av sin levnad var han blind. Han och Maja Stina Nilsdotter
bodde i Wasshorva, ett torp under Wassemåla. De hade (Hfl. Vimmerby
landsförsamling) fått flytta in i Vimmerby socken ”på borgen af Nils
Jonsson i Wassemåla”. Där avled Petter Nilsson av ”ålderdom” 12/3 1867. I
sitt första gifte hade Petter Nilsson flera barn.
Maja Stina Nilsdotter dog 25/9 1880, även hon av ”ålderdom”, över 85
år gammal. Både hon och hennes siste man voro (Hfl. Vimmerby landsförsamling) fattiga, när de avledo.
Som man sett av detta kapitel , var det ett synnerligen skiftesrikt liv, som
Maja Stina Nilsdotter genomlevat, märkt av fattigdom och annat lidande,
som måste ha vållat henne svåra missräkningar och bekymmer, särskilt
under hennes första äktenskap. Därtill kom, att hon, såsom förut nämnts
(Hfl. Södra Vi), var ofärdig.
Maja Stina Nilsdotters barn voro följande:
Maria Catharina, född 4/6 1822 i Wassemåla, Vimmerby, utom
äktenskapet.
2. Anna Stina, född 26/9 1825 i Näfstad i Södra Vi, i första äktenskapet.

1.
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Lisa Catharina, född 9/7 1828 i Näfstad i Södra Vi, i första äktenskapet.
Albertina, född 4/12 1831 i Näfstad i Södra Vi, i första äktenskapet.
Sven Petter, född 1840 i Wassemåla (Wasshorva), Vimmerby, i andra
äktenskapet, död 5/10 1841.

I.
M a r i a C a t h a r i n a A n d e r s d o t t e r , (Antavlan II:2), se 6
kapitlet!
II.
A n n a S t i n a A n d e r s d o t t e r , född 26/9 1825. Hon flyttade
till Hjorted 1840 men återkom till Vimmerby socken 1842. År 1846 bodde
hon i Ramshult i Vimmerby socken. Hon hade tjänat som piga på olika
platser. Hon ingick äktenskap något av åren 1847—1853 med L a r s
M a g n u s H e n r i k s s o n , född 19/4 1824 i Vimmerby landsförsamling.
Han var brukare av torpet Grinderum, Bärenshult i Vimmerby socken. År
1856 utflyttade familjen till Hjorted socken. Lars Magnus Henriksson var i
sistnämnda socken torpare i Västrahult. Han dog 7/6 191911 i Hjorted
församling. Hans hustru, Anna Stina Andersdotter, dog där 15/8 1925,
sålunda nära 1 0 0 å r gammal*). Det fattades endast 1 månad och 11 dagar
i denna höga ålder.
Uppgiften, att Anna Stina Andersdotter avled 15/8 1925, har erhållits från
pastorsämbetet i Hjorted. Enligt hennes dödsannons, införd i VästerviksTidningen, nr 127, onsdagen den 18 aug. 1925, dog hon den 14 i samma
månad. Dödsannonsens innehåll är följande:
”Härmed tillkännagives att Änkan Anna Stina Henriksson lämnat oss den
14 aug. i sitt 100:de levnadsår. Sörjd av barn, barnbarn, och barnbarns barn.
Åsvik den 17 aug. 1925.
Barnbarnen
Bräcklig hydda, som länge har lidit
Löst ifrån jordeband nu funnit ro.”
En notis om dödsfallet stod i nr 126 av Västerviks-Tidningen måndagen
den 17 augusti:
”H o n b l e v i c k e 1 0 0 å r .
Den 14 dennes avled Hjorteds sockens äldsta, Stina Henriksson i Åsvik i
en ålder av 99 år, 10 mån., 18 dagar.”
Makarna hade en son och två döttrar, av vilka en dotter utflyttade till
U.S.A. Sonen Lars Johan Ferdinand Larsson, född 31/7 1849, död 30/8
1899, var gift. Flera ättlingar av honom, både manliga och kvinnliga, bo
ännu (år 1945) kvar i Hjorted.
I I I . L i s a C a t h a r i n a A n d e r s d o t t e r , född 9/7 1828. År 1849
flyttade hon från Vimmerby socken till Ishult under Falsterbo i Hjorted

*)

Hon och hennes helsystrar voro kusiner till hemmansägaren Karl Magnus Jonsson, enligt
gravskrift på S. Vi kyrkogård född 29/12 1834, död 24/6 1911, i Näfstad. Denne var son till
ovannämnde Jonas Svensson och brorson till Anders Svensson.
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socken, där hon tjänade som piga. Hon gifte sig 23/12 1853 med A n d e r s
J o h a n s s o n , född 1/5 1830 i Hjorted församling.
Vigseln ägde rum i kyrkan. De bosatte sig i torpet Henricsberg under
Getterum i Hjorted. År 1861 bodde de i lägenheten Samsvik i Getterum. De
brukade också en gård i Bälö i samma socken.
Anders Johansson avled 7/5 1894, Hjorteds gård, och hans hustru Lisa
Catharina (Karin) Andersdotter dog 6/6 1887.
Makarna hade 2 söner och 2 döttrar, som nådde mogen ålder. Alla dessa
utflyttade till U.S.A. Sönerna Johan Fredrik (född 30/10 1859) och Oskar
Vilhelm (född 4/6 1864) utvandrade samtidigt till Amerika, nämligen 7/4
1888.
I V . A l b e r t i n a A n d e r s d o t t e r , född 4/12 1831. Enligt husförhörslängderna hade hon svårt att läsa. År 1849 utflyttade hon till Hjorteds
församling. Där var hon (Hfl. Hjorted) piga på olika ställen, dock mest hos
sin syster Lisa Catharina, sedan denna gift sig 1853. Omväxlande flyttade
hon dock tillbaka till Vimmerby socken och bodde där hos sin mor och
styvfader i Wassemåla. Efter år 1862, då hon enligt husförhörslängderna i
Hjorted (från Västrahult i denna socken) åter flyttade till Vimmerby, har ej
nedskrivaren spårat henne vare sig i Hjorteds eller i Vimmerby församlings
kyrkoböcker. Åtminstone intill år 1862 var hon ogift.

6 Kapitlet.
MARIA CATHARINA ANDERSDOTTER
1822—1900.
M a r i a C a t h a r i n a A n d e r s d o t t e r (Antavlan II:2), probantens
farmor, föddes (Fb. Vimmerby landsförsamling) 4/6 1822 i Wassemåla.
I födelse- och dopboken står endast namnet M a r i a . I den första husförhörslängden med hennes namn kallas hon Maria Catharina. Sedan ändrades
hennes namn i husförhörslängderna, och hon kallas Maja Karin eller till och
med Maja Cajsa. I dödboken för Vena år 1900 heter hon M a j a K a r i n .
Den i husförhörslängden äldsta benämningen på henne har nedskrivaren
brukat. Av traktens befolkning, där hon bodde, kallades hon M a j - K a r i n .
Maria Catharina var, som framhållits, dotter utom äktenskapet till korpralen Anders Nilsson Wacker i Fredriksberg, Vimmerby socken, och
hemmansägaredottern Maja Stina Nilsdotter från Wassemåla i samma
socken. Hon uppfostrades huvudsakligen hos sina morföräldrar i Wassemåla
men bodde någon tid också hos sin mor, sedan denna gift sig med Anders
Svensson. När modern gift om sig 1836 med Petter Nilsson, flyttade Maria
Catharina till dem. Men redan året därpå flyttade hon till Gryssebo och var
där som 15-årig piga hos Nils Gabrielsson och dennes hustru, Maja Lisa
Svensdotter. I Gryssebo stannade hon till 1841, dock möjligen ej hela tiden
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i samma familj. Sistnämnda år flyttade hon till Hörestadshult, där hon
bodde till sitt giftermål, som hon ingick 1844 med E r i c J o h a n C a r l s s o n , född 22/6 1816 i Bjerkhult i Vena socken och son till därvarande
hemmansägare Carl Larsson och hans hustru, Lena Pehrsdotter i Bjerkhult.
Tiden närmast före äktenskapets ingående var Eric Johan Carlsson dräng i
Ramshult i Vimmerby socken.
Maria Catharina Andersdotter och Eric Johan Carlsson vigdes 10/12 1844.
I vigselboken för Vimmerby landsförsamling samma år står det: ”Drängen
Eric Carlsson, 28 år, från Ramshult och pigan Maja Carin Andersdotter i
Hörestadshult, 22 år gammal”.
Emellertid var Eric Johan Carlsson, såsom framhållits i första avdelningen, från 1870 hemmansägare i Gnöttlerum i Vena socken, där han ägde
Gökhult. Här bodde Maria Catharina till sin död 8/6 1900. Eric Johan
Carlsson avled där 20/10 1899, sålunda omkring 7 ½ månad före sin hustru.
Maria Catharina Andersdotter och hennes man hade, såsom det framgår
av första avdelningen, följande barn:
1.
Johan, född 5/3 1846, död 21/3 1846.
2.
Johan Erik, född 26/2 1848, död 8/6 1935.
3.
Alexander, född 25/12 1852, död 30/6 1926.
4.
Carl August, född 14/4 1856, död 8/12 1903.
5.
Anders Petter, född 30/1 1859, död 31/10 1940.
6.
Frans Oskar, född 8/4 1864, död 23/6 1925.
För dessa söner har det utförligare redogjorts i första avdelningen.
Maria Catharina Andersdotter var en arbetsam och i sina göromål kunnig
människa, som älskade ordning. Hon hade något själsfint över sig trots det
tunga arbetet. Hon var enligt allmänt vitsord snäll och vänlig, vilket många
gånger var välgörande, enär hennes man hade ett häftigt lynne. Hon var av
medellängd, kanske något under. Med åren blev hon alltmera böjd. Nedskrivaren, som mycket väl minns sin farmor, erinrar sig, hur lutad hon gick.
Trots detta hade hon i allmänhet en tämligen god hälsa, om man bortser från
hennes sista tid, då hon var ganska klen, kanske sammanhängande med att
hon fallit omkull och gjort sig illa.
Hon ligger begraven å Vena kyrkogård.
Maria Catharinas morfar och morfars far voro hemmansägare (såsom det
framgått av det föregående), och de omspänna en tid från 1723 till 1840,
sålunda omkring 117 år. Om man medräknar den sistnämndes dotter, Maja
Stina Nilsdotter, och hennes ättlingar, blir tidsrymden till 1945 över 220 år.
Maria Catharinas mormors fader, Lars Johansson, befallningsman på Tuna
herrgård, var sannolikt en duktig man, eftersom han fått den tjänst, han
innehade. Mot hennes förfäder på mödernet finnes det veterligen ingenting
att anmärka. Vad hennes förfäder på fädernet beträffar, vill nedskrivaren
icke närmare uttala sig, än vad som skett i samband med redogörelsen för
korpralen Anders Nilsson Wacker och dennes förfäder.
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TREDJE AVDELNINGEN.
Härstamningsöversikt.
Från Sven Nilsson t. o. m. Josef Eriksson.
1.
Sven Nilsson, omkr. 1730—dödsår okänt, hemmansägare i Alboda,
Mellby socken, senare torpare. Gift med Catharina Nilsdotter, omkr.
1740—dödsår okänt.
2.
Nils Svensson, 1765—1839, bonde bl. a. i Bäckeby, Gårdveda. Gift
med Annica Johansdotter, 1763—1829.
3.
Jonas Peter Nilsson, 1799—1878, bonde i Hulingsryd, torpare i
Bäckenäset, Gnöttlerum, Vena. Gift med Maja Lisa Andersdotter,
1797—1878.
4.
Nils Peter Jonsson, 1825—1922, hemmansägare i Gnöttlerum. Gift
med Elisabeth Catharina Svensdotter, 1820—1898.
5.
Anna Charlotta Nilsdotter, 1851—1934. Gift med Johan Erik
Eriksson, 1848—1935, sågverksägare och hemmansägare i Brånhult,
S. Vi.
6.
Josef Teodor Eriksson, 1890, läroverksadjunkt i Motala.
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1 Kapitlet.
SVEN NILSSON
Omkring 1730—efter 1790.
S v e n N i l s s o n (Antavlan V:17), probantens morfars farfars far, föddes omkring 1730. Födelseort och exakt födelsetid har nedskrivaren ej
kunnat finna på grund av synnerligen ofullständiga och bristfälliga uppgifter i resp. kyrkböcker. Sven Nilsson var gift två gånger, men första hustruns
namn har ej kunnat konstaterats. Emellertid synes han (Mtl. Melby) under
sitt första giftermål ha ägt 1/4 mantal i Alboda, Mellby socken Jönköpings
län. Vid tiden närmast före ingåendet av det andra äktenskapet står han
skriven som ”inhyses” i byn Mölarp i samma socken. Den 30 nov. 1764
gifte han om sig. Härom står det i Mellby vigselbok: ”Vigde 30 nov. 1764
enklingen Sven Nilsson från Mölarp och pigan Catharina Nilsdotter från
Dämparp i samma församling.”
C a t h a r i n a N i l s d o t t e r (Antavlan V:18), född omkring 1742,
födelseorten okänd. Enligt anteckningarna i kommunionslängden för Mellby
år 1767 var hon då ”25 år” gammal och hennes man ”35 år”. I dödboken för
Vena 1839, där Catharina Nilsdotter nämnes i samband med hennes son,
Nils Svenssons bortgång, uppgives hon heta ”Anna Cajsa Nilsdotter”.
Sedermera flyttade Sven Nilsson och hans hustru Catharina Nilsdotter till
Högsby socken, Kalmar län, där de på 1790-talet bodde i Berga. Där synes
Sven Nilsson ha varit brukare (eller möjligen torpare). I dödboken för Vena
1839 i nyss i nyss berörda sammanhang nämnes han som ”bonden Sven
Nilsson”. Kyrkböckerna i Högsby blevo mycket bristfälligt förda. Församlingsbornas absoluta ålder, vart de eventuellt flyttat, eller varifrån de
kommit, lämnas ofta inga uppgifter om. Ibland ha flera personer i en
husförhörslängd samma namn och ungefär samma ålder. När Sven Nilsson
och hans hustru dogo, är okänt, men de avledo efter år 1790. Av kyrkböckerna framgår det emellertid, att Sven Nilsson och Catharina Nilsdotter hade
åtminstone två barn, nämligen följande:
1.
Nils, född i Mölarp i Mellby 23/11 1765, ev. 3/11.
2.
Jonas, född 1769, Mellby socken.
Den sistnämnde, Jonas Svensson, var dräng hos sin broder Nils i Gårdveda socken tiden 29/9 1793—29/9 1794 (Hfl. Gårdveda).
Jonas Svensson kom till Gårdveda närmast från Högsby och flyttade 1794
åter dit. Han ingick äktenskap 25/10 1795. Härom står det i vigselboken för
Högsby: ”Jonas Svensson från Berga och pigan Maja Svensdotter från
Nybygget”. Nybygget var ett torp under Berga. I detta torp bosatte sig också
de båda nygifta och bodde där åtminstone till år 1803, varefter nedskrivaren
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ej kunnat följa deras vidare öden (på grund av bristfälliga upplysningar i
kyrkböckerna, särskilt husförhörslängderna eller kommunionslängderna).
De hade åtminstone en son:
Sven, född den 3/11 1796 i Nybygget (Fb. Högsby 1796).

2 Kapitlet.
NILS SVENSSON
1765—1839.
N i l s S v e n s s o n (Antavlan IV:9), Sven Nilssons son, probantens
morfars farfar, född i Mellby socken, Jönköpings län, 3/11 1765, ev. 23/11
(bägge uppgifterna enligt husförhörslängder). En tid före sitt giftermål
bodde han liksom sin broder Jonas i Högsby och kom därifrån 1790. Nils
Svensson vigdes i Målilla kyrka 23/1 1791 vid Annica Jonsdotter. I vigselboken för Målilla står det: ”Drängen Nils Svensson från Gottfridsdals
Sätesgård” och ”Annica Jonsdotter, piga från Björneberg”.
A n n i c a J o h a n s d o t t e r (Jonsdotter) (Antavlan IV:10), Nils Svenssons hustru, född 4/11 1763 (Fb. Målilla 1763). Hennes föräldrar voro
Johan Jonsson (Johansson) och Lisken Andersdotter från Hägelåkra.
J o h a n J o n s s o n (Antavlan V:19), var (enligt flera uppgifter i kyrkböckerna) född 1/10 1723. Han var torpare i Björneberg under Hägelåkra,
Målilla socken. Johan Jonsson hade tillnamnet Valman eller Hvalman
(stavningen skiftar i olika kyrkböcker). Johan Jonsson vigdes vid Lisken
Andersdotter 2/10 1753 (Vb. Målilla 1753).
L i s a ( L i s k e n ) A n d e r s d o t t e r (Antavlan V:20), var född enligt
husförhörslängderna i Målilla 16/10 1721 i Järeda församling, men därom
står det ingenting antecknat i Järeda födelsebok för detta år. Vid Lisken
Andersdotters död 1811 skrevs det i dödboken för Målilla, att hon var född
år 1731. Då hennes dotter Annica Johansdotter avled i Vena församling år
1829, antecknades i dess dödbok, att föräldrarna till den sistnämnda voro
”Johan Hvalman och Lisa Jakobsdotter”. Emedan namnet ”Lisa (Lisken)
Andersdotter” på Hvalmans hustru påträffats i äldre källor, torde detta få
anses riktigast.
Johan Jonsson Hvalman dog 30/11 1790 ”av bräcklighet och ålderdom”
och Lisa Andersdotter ”av ålderdom” 31/5 1811, båda i Björneberg (Db.
Målilla 1790 och 1811).
Om Lisa (Lisken) Andersdotter står det i dödboken för Målilla följande:
”Lisken Andersdotter från Björneberg. Änka efter bonden Johan Jonsson
Hvalman. Född i Järeda 1731, gift 1753. Haft 12 barn, af hvilka 3 söner och
3 döttrar efterlefva.”
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En son, som hette L a r s J o h a n s s o n , född 16/7 (eller 6/7) 1755, gifte
sig 1801 med Catharina Jonsdotter, född (Hfl. Målilla) 17/10 1777. De
bodde i Hägelåkra (brukare), och modern, Lisa Andersdotter, vistades en tid
hos dem efter sin mans död. En syster till Lars hette också C a t h a r i n a
J o n s d o t t e r . Hon var född 31/12 1783 och gift. Även hon var med sin
man bosatt i Björneberg. Hos dem bodde Lisa Andersdotter, sedan hon
lämnat sin son Lars.
N i l s S v e n s s o n o c h A n n i c a J o h a n s d o t t e r bodde som nygifta
på torpet Stora Björkelund i Gårdveda socken och brukade detta i omkring
18 år. Härifrån flyttade de omkring år 1800. År 1803 bodde de i Fliseryds
socken, och år 1806 flyttade de till Målilla socken, där Nils Svensson var
hälftenbrukare av 7/32 mantal Ödhult. Här bodde de till år 1812, då de
återvände till Gårdveda och brukade en hemmansdel (hälftenbruk) i
Bäckeby i sistnämnda socken. De flyttade härifrån år 1818 till Vena socken.
En flyttningsattest till Vena är bevarad i Gårdveda husförhörsbok för denna
tid och lyder sålunda:
”Bonden Nils Svensson, f. 23/11 1765 och dess hustru Annica Johansdotter, f. 4/11 1763 uti Molilja. Kommo 1812 från Molilja och flytta nu till
Hvena och Hultsfred. Läsa uti bok, a, Kronoutskylder betalda 1817.
Son Jonas Petter, född i Gorweda 17/7 1799.
Dottern Anna Catharina, född i Gorweda 31/1 1794.
Dottern Eva Maja, född i Fliseryd år *) 1803.
Gossen Carl Larsson **), född i Molilja 2/8 1806.
Äro väl kunniga i sin kristendomskunskap. De 2 äldsta haft naturliga
koppor. De yngsta vaccinerade.
Attest Salsnäs ***) 28 mars 1818.
Magnus Hultner
Comm.”
Efter inflyttningen till Vena församling bodde familjen under årens lopp
på flera olika platser. Sålunda bodde de omkring år 1825 i Gnöttlerum och
senare på 1/12 mantal Herrstorpet under Hultåsa i Vena. I Herrstorpet avled
Annica Johansdotter 21/2 1829 av ”förstoppning”. Hon hade enligt dödboken i Vena fört en ”dygdig och from vandel”. Bouppteckningen efter henne,
se Bilaga 15!
Nils Svensson flyttade som änkling efter hustruns död till dottern Anna
Catharina och hennes man, Jonas Samuelsson, i Sågbackestugan under
Gnöttlerum. Nils Svensson avled där 23/10 1839 ”utfattig” (Hfl. Vena).
Dödsorsaken var (Db. Vena 1839) ”bräcklighet och ålderdom”. Närmast
före sin död hade Nils Svensson ”varit sängliggande i fem veckor”. Han
hade fört en ”verksam och dygdig levnad”. Enligt dödboken åtnjöt han
”föräldravård intill 14 år”.
*)

Finns ej antecknad i Fliseryds födelsebok för detta år.

**)
***)

Carl Larsson var sannolikt en släkting till Annica Johansdotter, kanske en brorson.
Salsnäs var på den tiden komministerboställe i Gårdveda.
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Nils Svensson och Annica Johansdotter hade följande barn, som levde
efter båda föräldrarna:
1.
Anna Catharina, född i Gårdveda socken 31/1 1794.
2.
Jonas Petter, född i Gårdveda 7/7 1799.
3.
Eva Maja, född i Fliseryd socken år 1803 (ej antecknad i Fb.
Fliseryd 1803).
Tre av barnen dogo redan som små eller minderåriga, före föräldrarnas
flyttning till Vena år 1818, nämligen Johan, född 14/4 (17/4) 1791, död 6/12
1800; Stina Lisa, född 8/6 1796 och Johanna, född 15/7 1801, båda döda
tidigt. (Uppgifterna om barnen enligt respektive Hfl.)
I.
A n n a C a t h a r i n a N i l s d o t t e r , Nils Svenssons och Annica
Johansdotters dotter, var gift med mjölnaren i Hällefors, Lönneberga
socken, J o n a s S a m u e l s s o n , född i Vena socken 20/4 1779. Sedermera
flyttade de till Vena, där de efter en tid bosatte sig i Sågarbackestugan
under Gnöttlerum. Här står han skriven som ”arbetskarl”. Han dog där 2/1
1835, sålunda före sin svärfader. Anna Catharina levde efter sin man och
dog (Hfl. Vena) ”fattig”. Hon avled (Db. Vena 1857) i Sågarbackestugan
28/8 1857.
II.
J o n a s P e t t e r N i l s s o n , se kapitel 3!
I I I . E v a M a j a N i l s d o t t e r , Nils Svenssons och Annica Johansdotters yngsta dotter, gifte sig 26/12 1823 med N i l s N i l s s o n , född (Hfl.
Vena) i Älghults socken, Kalmar län, 9/2 1797. Enligt vigselboken i Vena
var ”brudgummen dräng i Hultåsa och bruden piga och bonddotter därsammastädes”. Makarna flyttade år 1825 till Målilla socken och bosatte sig där i
Ödhult, där mannen blev arrendator på samma gård, som hans svärfader
Nils Svenssons brukat. Här stannade de kvar åtminstone till år 1829 men
icke till år 1837, då husförhörslängden efter en lucka på 10 år ånyo börjar.
Vart de togo vägen, föreligga ej bestämda uppgifter om. Ett utforskande
härav skulle kanske blivit tidsödande och resultatet måhända negativt.
En dotterson till Eva Maja är änkemannen, förre banarbetaren vid (den
numera förstatligade) Östra Centralbanan, *) O s k a r J o h a n s s o n i
Nylund (Jutebro) under Norrhult i Vena, född 24/2 1826 i Ödhult i Målilla
och död i det nu nämnda Nylund 29/11 1913, var sålunda dotter till Eva
Maja Nilsdotter och Nils Nilsson.
Oskar Johansson har för nedskrivaren berättat, att han som barn någon
gång fick följa med sin mor, vid besök hos mormodern, Eva Maja. Denna
skulle då ha bott vid Ödhult eller i dess närhet.

*)

Linköping—Hultsfred.
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3 Kapitlet.
JONAS NILSSON
1799—1878.
J o n a s N i l s s o n (Antavlan III:5), Nils Svenssons son, probantens
morfars far, född 17/4 1799 i torpet Stora Björkelund i Gårdveda socken,
Kalmar län (Fb. Gårdveda 1799).
Jonas Nilsson ingick äktenskap 26/12 1821 med Maja Lisa Andersdotter.
Enligt vigselboken för Vena var ”brudgummen tjänstedräng från Hulingsryd” och ”bruden piga därstädes”.
M a j a L i s a A n d e r s d o t t e r (Antavlan III:6), Jonas Nilssons hustru,
född 6/9 1797 i Blixtorp i Tuna (Fb. Tuna 1797. Husförhörslängden för
Tuna åren 1792—1800 är förkommen). Hennes föräldrar voro ”bonden
Anders Andersson och Brita Olofsdotter”. För Maja Lisa Andersdotters
föräldrar och förfäder redogöres det i kapitel 4.
Jonas Nilsson och hans hustru brukade 1/4 hemman i Hulingsryd, n:r 3, i
Vena socken. Det var ett hälftenbruk, som de övertagit efter hennes fader,
Anders Andersson.
År 1829 flyttade makarna till Bäckenäs (eller Bäckenäset), ett torp under
Kristineberg vid Gnöttlerum i Vena socken. Någon tid omkring 1832 hade
de enligt husförhörslängden bott i Tokarp i Vena men återvänt inom kort till
Bäckenäset, vilket i husförhörslängden uppgives ha blivit förpantat under
Kristineberg.
Jonas Nilsson och Maja Lisa Andersdotter bodde i Bäckenäset till sin död.
Jonas Nilsson avled 11/7 1878 och Maja Lisa Andersdotter 19/5 1878.
Sålunda dogo de samma år, ej två månader emellan.
En dotterdotter till Jonas Nilsson och Maja Lisa Andersdotter, änkefru
I d a Maria Nilsson, född 5/12 1855 och boende hos dottern Annie Ljungkvist*) vid Hultsfreds station, har berättat, att hennes morföräldrar voro
snälla och hyggliga människor.
Jonas Nilsson och Maja Lisa Andersdotter hade följande barn:
1.
Anna Lisa, född i Hulingsryd i Vena 7/11 1822, död 28/3 1824.
2.
Nils Peter, född i Hulingsryd 28/1 1825, död 13/8 1922.
3.
Lisa Karin, född 12/3 1827 i Hulingsryd, död 8/7 1915.
4.
Anna Charlotta (Lotta), född 27/10 1835, död 31/1 1923.
Möjligen hade makarna haft andra barn, vilka avlidit som små, men
närmare efterforskning härom har ej blivit utförd.

*)

Varit gift med köpman Ljungkvist, som avled under förra hälften av år 1945.
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I.
N i l s P e t e r J o n s s o n , (Antavlan III:3), se kapitel 5!

Anna Charlotta, f. Jonsdotter,
och Per Johan Larsson
omkr. 1890 .

II.
Lisa
Karin
Jonsdotter,
född 12/3 1827, gifte sig med torparen
C a r l A u g u s t E r i k s s o n , född 29/10
1828 i Målilla, död 11/5 1901 i Rosendal,
som var ett torp under Norrhult, Vena
socken.
Lisa Karin, som under sina sista år var
sjuklig och stundom led av ett slags tungsinne, bodde som änka en tid hos sin broder
Nils Jonsson, och var där mest sängliggande. Hon avled emellertid ej här utan hos ett
av sina barn. Hennes man, Carl August
Eriksson, hade en broder*), som hette Johan
Eriksson, född 19/3 1822 i Vena socken och
död 18/9 1883. Denne var gift med Oskar
Johanssons moder Anna Charlotta Nilsdotter, född 24/2 1826 och dotter (såsom förut
nämnts) till Eva Maja Nilsdotter, Jonas
Nilssons syster. Johan Eriksson var en

”arbetskarl”.
I I I . A n n a C h a r l o t t a J o n s d o t t e r , Lisa Karins syster, född
23/10 1835, var gift med lägenhetsägaren, auktionsförrättaren m. m. P e r
J o h a n L a r s s o n , i Gnöttlerum, född 17/9 1828. Denne var son till Lars
Persson, född i Vena församling 23/3 1797, vilka ägde 1/16 mantal i
Gnöttlerum. Per Johan Larsson med familj hade sin lägenhet (på motsatt
sida om vägen) mitt emot den gård, som Nils Peter Jonssons svärfar, Sven
Nilsson i Gnöttlerum ägt. Lägenheten låg alldeles invid landsvägen till
Vena, och man kallade därför Per Johan Larsson ”Johan vid vägen”. Han
avled före sin hustru, nämligen 26/6 1919.
Per Johan Larsson ägde en prydlig handstil, som nedskrivaren själv sett
prov på. Han hade ett jämnt lynne och var tillika skämtsam.
Sin skämtsamhet visade han i synnerhet som auktionsutropare, och det
berättas, att han var en mästare i detta hänseende. Skrattsalvorna dånade
ibland, och man ville gärna vara med om buden. Ett vanligt arbete, som
hans familj åtog sig, var viss tvätt från regementet på Hultsfreds slätt,
belägen en dryg kilometer därifrån. Detta arbete var ansträngande, och man
ådrog sig lätt förkylning, när man skulle skölja tvätten i en bäck, som ej
långt ifrån rann ut i Silverån. Dottern Ada har berättat om detta arbete,
vilket hon själv deltog i.
Per Johan Larsson levde i ett gott äktenskap. När nedskrivaren år 1922
besökte hans hustru, Anna Charlotta, som då var änka, sade hon, att hon
*)

Enligt muntlig uppgift av Oskar Johansson, Nylund (Jutebro).
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mycket saknade sin ”gubbe”. Hon var under sina sista år blind men spred
likväl ljus omkring sig och var tålig och undergiven sitt öde. Hon vårdades
med omsorg av dottern Ada.
Per Johan Larsson och Anna Charlotta Jonsdotter hade flera barn, som
nådde mogen ålder, nämligen följande:
1.
Ida Maria, född 6/12 1855 (se ovan), bor hos förutnämnda dotter
Annie vid Hultsfreds station.
2.
Nils Johan, född 15/1 1863, utvandrat till U.S.A., där han vistas på
okänd ort.
3.
Matilda, född 7/7 1866, död i U.S.A. (Duluth) 28/5 1919.
4.
Karl Oscar Edvard, född 10/5 1871, bor i U.S.A.
5.
Ada Ottilia, född 10/6 1881, husföreståndarinna hos hemmansägare
Albin Eriksson i Ormestorp, Vena. På grund av svår sjukdom har hon
innevarande år (1946) flyttat till landstingets sjukhem i Hultsfred.
Ida Marias dotter Annie Maria Ljungkvist, född 14/9 1890, var gift med
köpman Knut Ljungkvist, som avled i början av 1945.
Söner till de båda sistnämnda är reservlöjtnanten K n u t O l o v Ljungkvist, född 5/10 1917, och teknologie studeranden, G u n n a r T o r A x e l ,
född 10/5 1923.
Av de nämnda ättlingarna till Per Johan Larsson och Anna Charlotta
Jonsdotter känner nedskrivaren personligen endast Ada Larsson och Ida
Maria Nilsson, den sistnämnda trots sin höga ålder vid synnerligen goda
själsförmögenheter och utmärkt hälsa.

4 Kapitlet.
MAJA LISA ANDERSDOTTER
1797—1878.
M a j a L i s a A n d e r s d o t t e r (Antavlan III:6), Jonas Nilssons hustru
(Antavlan III:5), föddes 6/9 1797 i Blixtorp i Tuna socken. Hennes härstamning framgår av följande utredning.
I.
A n d e r s A n d e r s s o n , Maja Lisa Andersdotters fader (Antavlan IV:11) var född 19/5 1771 i Näset, ett torp under fänrikbostället
Holfredstorp i Tuna socken.
Anders Andersson var gift två gånger. Första gången vigdes han år 1795
(Hfl. Vena) vid B r i t a O l o f s d o t t e r (Antavlan IV:12), född 21/10 1772
i Flatebo i Vena och dotter till hemmansägaren O l o f B e n g t s s o n
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(Antavlan V:23)*), född omkring år 1735. Han dog (Db. Vena 1773) av
”håll och sting” 23/3 1773 och var då ”37 år, 2 veckor och 7 dagar gammal”. Olof Bengtssons hustru och Brita Olofsdotters moder, E l i s a b e t h
L a r s d o t t e r (Antavlan V:24), föddes 20/3 1732 i Alsarp i Vena (Hfl.
Vena) och dog (Db. Vena) i Flatebo av ”Ålderdom” 24/1 1812. I sistnämnda
dödbok står det, att Elisabeth Larsdotters föräldrar voro ”bonden L a r s
J o n s s o n i Alsarp och K j e r s t i n J o n s d o t t e r ” (Antavlan VI:47, 48).
Olof Bengtsson och Elisabeth Larsdotter läste båda enligt husförhörslängden ”väl”.
Anders Andersson och hans hustru Brita Olofsdotter bodde år 1796—
1797 i Blixtorp i Tuna, där de brukade en gård. På grund av luckor i
kyrkböckerna kan det ej exakt uppgivas, när de lämnade Blixtorp. Från
omkring 1804 bodde de först i torpet Ekeberg under Hulingsryd i Vena.
Längre fram flyttade de till 1/4 mantal Hulingsryd n:r 3, som de brukade.
Då sonen Jonas Nilsson gift sig, övertog han sedermera detta jordbruk. Brita
Olofsdotter avled i Hulingsryd 4/4 1829 av ”bröstfeber”. Hon hade enligt
dödboken fört ”en kristlig vandel”.
Medan Anders Andersson och Brita Olofsdotter bodde i Blixtorp, kommo
deras första barn, sonen Olof, född 4/4 1796, död i Hulingsryd 1/3 1818,
och dottern, ovannämnda Maja Lisa, född 6/9 1797, död 19/5 1878.
Anders Andersson var änkling från 4/4 1829 till år 1833, då han gifte om
sig med Lena Larsdotter. Han flyttade sistnämnda år till Liljerum under
Gnöttlerum. (Husen i Liljerum äro numera bortförda, men nedskrivaren
minnes, när de stodo kvar.)
L e n a L a r s d o t t e r , Anders Anderssons andra hustru, föddes 15/7
1781 (Hfl. Vena). Hon var från Björkesbo i Vena socken. Efter mannens
död flyttade hon till Käreby i Vena 1835 och till Tuna socken 1840. Hon
står i 1837 års husförhörslängd för Vena antecknad som ”sjuklig”.
I Liljerum var Anders Andersson (Hfl. Vena) socknens snushandlare,
vilket kanske lönade sig bra, särskilt med hänsyn till att Kalmar regemente
hade sin övningsplats på den alldeles invid liggande Hultsfreds slätt. Anders
Andersson dog i Liljerum 26/6 1834.
Bouppteckningen efter honom förrättades 7/7 1834. Ur denna anföres
(med moderniserad stavning) följande:
”År 1834 den 7 julius anställdes bouppteckning efter avlidne Anders
Andersson i Liljerum under Gnöttlerum, som avled den 27**) sistlidne
junius och efter sig lämnat änkan Lena Larsdotter samt tvenne flickebarn
med förra giftet, som nu äro gifta med Jonas Nilsson och Nils Eriksson i
*)

Olof Bengtsson hade en son, Per Olofsson, född 20/2 1769 i Flatebo, död där 16/1 1818.
Per Olofsson var gift med Stina Eriksdotter, född 10/7 1771. Efter mannens död utflyttade
änkan med barn till Frödinge socken 17/8 1823. Olof Bengtssons släkt synes länge ha bott i
Flatebo.

**)

Avled enligt dödboken 26/6 1834.
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Hällefors, och dessa voro närvarande att sin rätt bevaka. Änkan tillsades att
uppgiva boet, som det vid mannens dödstimme befanns, vilken uppgift
skedde på efterskrivna sätt...”
I bouppteckningen, som endast uppvisar lösöre, upptogs tillgångarna till
422,01 riksdaler banco och skulderna till 102,60 riksdaler banco. Behållningen blev sålunda enligt bouppteckningen 316,41 riksdaler. Följande
silversaker funnos:
1 bägare, 20 lod, 16,32 riksdaler
1 bägare, 7 lod, 6,00 riksdaler
1 kalk, 1 ½ lod, 2,12 riksdaler
II.
A n d e r s A n d e r s s o n , (Antavlan V:21), var född (Fb. Tuna
1744) 18/7 1774 i Näset under Holfredstorp och fader till föregående
Anders Andersson (Antavlan IV:11).
Anders Anderssons (Antavlan V:21) föräldrar voro A n d e r s J o n s s o n
i Näset (Antavlan VI:41) och dennes hustru, E l s a N i l s d o t t e r (Antavlan VI:42).
Anders Andersson var gift två gånger, första gången vigd 29/7 1769 vid
M a j a L a r s d o t t e r från Wederhult*) i Vena (Antavlan V:22), född
27/12 1741 i Järnudda i Vena, men hennes föräldrar äro ej nämnda i
födelseboken. Hon avled av ”svullnad” i Blixtorp i Tuna 26/12 1795 (Db.
Tuna 1795).
Anders Andersson och hans första hustru bodde till en början i Boda i
Tuna socken, där han var hälftenbrukare. Sedan synes han ha övertagit
bruket av Näset efter fadern, Anders Jonsson,. Omkring 1795 bodde de i
Blixtorp, där hustrun, som ovan nämnts, dog. Efter en tid bosatte sig Anders
Andersson i Vena socken och bodde på torpet Ekeberg under Hulingsryd.
Medan han var i Blixtorp som ”inhyses änkoman”, gifte han om sig 10/12
1797 med Karin Olofsdotter.
K a r i n O l o f s d o t t e r föddes i Flatebo i Vena 21/9 1764. Hon var
syster till ovannämnda Brita Olofsdotter, som var gift med Anders Anderssons son, Anders Andersson.
Omkring 1825 bodde Anders Andersson och Karin Olofsdotter i Hulingsryd hos hans son som ”inhyses”. Här dog Anders Andersson 30/11 1830. I
dödboken för Vena står följande om honom:
”Inhysesman, född i Tuna 1744 18/8. Föräldrar torparen Anders Jonsson
och Elsa Nilsdotter. Gift 2ne gånger, första gången med Maja Larsdotter från
Wederhult. Har med henne 3 söner, varav 2 lefva; 2dra gången med pigan
Karin Olofsdotter från Flatebo, med henne 1 dotter, som i späda år aflidit.
Länge sängliggande. Vårdad av sin son Anders. Kristlig vandel, 86 1/6 år.
Ålderdom och bräcklighet.”
Karin Olofsdotter bodde efter mannens död någon tid (från 1833) i Liljerum under Gnöttlerum. Hon står sedan som utflyttad till (Hällefors)
Lönneberga socken, dit systerdottern, Stina Andersdotter, år 1833 hade
*)

Står i vigselboken antecknad som ”piga från Kurehorva” (under Wederhult).
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flyttat. Den sistnämnda var född i Vena 4/3 1805 och gift med den i
bouppteckningen efter Anders Andersson junior nämnde Nils Eriksson i
Hällefors. Karin Olofsdotter uppgives emellertid ha dött (Hfl. Vena) i
Liljerum 8/8 1837.

5 Kapitlet.
NILS PETER JONSSON
1825—1922.
N i l s P e t e r J o n s s o n (Antavlan II:3), Jonas Nilssons son och probantens morfar, föddes i Hulingsryd i Vena 28/1 1825 (Fb. Vena 1825). N i l s
Peter Jonsson växte upp i Bäckenäset. *) Det framgår av föregående, att
hans föräldrar bodde här från sonens tidigare barndomsår. Han gifte sig
26/12 1849 med änkan E l i s a b e t h C a t h a r i n a S v e n s d o t t e r i
Gnöttlerum (Antavlan II:4), född i Skinnarp, Vena, 9/3 1820, död 13/5
1898. Om hennes första giftermål, nämligen med Olof Johansson, hemmansägareson från Bjerkhult i Vena och född där år 1816, lämnas
utförligare uppgifter i nästa avdelning, som handlar om Elisabeth Catharina
och hennes förfäder. Likaså lämnas där närmare uppgifter om den gård i
Gnöttlerum, som Nils Peter Jonsson och Elisabeth Catharina ägde. Båda
bodde kvar på denna gård till sin död. Efter Elisabeth Catharinas bortgång
1898 bodde emellertid Nils Peter Jonsson i en särskild liten stuga, som
tillhörde gården. Stugan, som ännu står kvar, är ej långt från gårdens hus
men ej inom samma område. I över 20 år bodde Nils Peter Jonsson i denna
stuga och skötte sig och sitt hem själv, dock med tillfällig hjälp då och då
för städning m. m. Från gården hade han vissa undantagsförmåner, såsom
mjölk och bränsle.
Under de sista åren av sin levnad hade Nils Jonsson ganska försvagad syn,
ja, till sist var han nästan blind. Ett par år före sin död råkade han falla utför
en trappa, och han var därefter nästan oavbrutet sängliggande. Under denna
tid bodde han åter i sitt gamla hem och vårdades av en dotterson, Emil
Eriksson och dennes hustru. De båda sistnämnda hade övertagit gården efter
Alexander Eriksson. Den allra sista tiden voro Nils Jonssons själsförmögenheter mycket nedsatta, sedan han antagligen drabbats av en hjärnblödning.

*)

Bäckenäset låg strax intill Liljerum, ej långt från den gård Nils Jonsson och hans hustru, Lisa
Catharina, ägde. Husen i Bäckenäset revos ned för några år sedan.
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Fjorton dagar före Nils Jonssons död besökte nedskrivaren av detta en
söndag hans sjukbädd. Nils Jonsson kunde då ej fatta, vem det var utan
frågade: ”Är det drängen?” Sedermera, när nedskrivaren samma dag lämnat
honom, hade man kunnat klargöra för honom, vem den besökande var.
Vissa stunder var hans medvetande bättre.
Nils Peter Jonsson avled 13/8 1922 i Gnöttlerum, den by i vilken han bott
nästan hela sitt liv. Han var vid sin död 97 ½ år gammal och uppnådde en
ålder, som ingen annan vare sig i hans egen släkt eller i hans hustrus
veterligen uppnått. Hans fader var vid sin död 79 år, hans moder över 80 år,
hans farfar nära 74 år och hans farmor över 65 år. Nils Jonssons morfar var
vid sin död omkring 63 år och hans mormor omkring 55 år gammal.

Nils Jonssons boningshus under tiden 1900—1920. Foto 1940. Då obebott
men numera åter bebott.

Nils Jonsson hade varit en kraftkarl, och man trodde, att han skulle ha
blivit 100 år, om han ej fallit utför trappan. Bortsett från hans sista tid, var
han sällan sjuk. Ännu vid hög ålder kunde han företaga en promenad på
över en mil, utan att han blev uttröttad. Han brukade om somrarna besöka
sin dotter och måg i Brånhult, Södra Vi. Han kom utan att ha meddelat om
detta i förväg. Från Vimmerby station, dit han tagit tåget, gick han vid 90 år
och däröver den omkring 13 kilometer långa vägen till Brånhult. Dessutom
hade han tidigare samma dag vandrat den 2 ½ kilometer långa vägen från
sitt hem till Hultsfreds station.
Nils Jonsson var omkring 170 centimeter lång. Hans benbyggnad och
muskelsystem voro väl utvecklade. Han var ej fetlagd men verkade ändå
något ”rundlagd”, åtminstone på äldre dagar. Ansiktsfärgen var stundom
något rödlätt.
Nils Jonsson hade under sin krafts dagar varit en arbetsmänniska av första
rang. Arbete fordrade han också av dem, som han hade att göra med. Därtill
kom, att han kunde planlägga sitt arbete, så att resultatet blev det bästa
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möjliga. I dödboken för Vena år 1839 står det om hans farfar, Nils Svensson, att denne varit under sitt liv en verksam man. Detsamma kan sägas om
Nils Jonsson, och många tecken tyda på att verksamhetslusten var just något
utmärkande för den släkt han tillhörde.
Vid sidan av sitt egentliga arbete tyckte Nils Jonsson mycket om att fiska.
Detta gjorde han i den närbelägna Silverån och i sjön Gnötteln. Långt in på
sin ålderdom fiskade han och förbättrade härigenom sin kost.
Till sitt lynne var Nils Jonsson i stort sett behärskad och lugn. På äldre
dagar kunde det dock hända, att han ”retade upp sig” för något, som ej föll
honom i smaken. Därtill kom under äldre år ett visst drag av misstänksamhet. Stundom trodde han, att han ej fick ha i fred det han ägde.

Huset, i vilket Nils Jonsson avled: Huvudbyggnaden på den gård han
ägde. Foto 1945.

Nils Jonsson kunde vara skämtsam och gladlynt. När hans hustru var
missnöjd med något, som han ansåg vara bra, kunde han skämta bort saken
och sjunga en stump. Han var i grunden en snäll och god människa.
Bland befolkningen i trakten åtnjöt Nils Jonsson allmän aktning, enligt
vad äldre personer berättat.
Nils Jonssons hustru Elisabeth Catharina, hade i sitt första gifte 2 barn,
nämligen dottern S a r a E l i s a b e t h , född 1839, död 1913, och sonen
O l a u s F r i d o l f , född 1841, död 1858. För dessa redogöres närmare i
nästa avdelning.
Nils Jonsson och Elisabeth Catharina hade sig emellan följande barn, alla
födda i Gnöttlerum:
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Maja Stina (hennes namn enligt
födelseboken men kallades Maria), född 11/4 1849, död 14/3
1929.
2.
Anna Charlotta, född 18/10
1851, död 19/4 1934.
3.
Ida Carolina, född 31/10 1858,
död 21/12 1916.
I.
Maja
Stina
(Maria)
N i l s d o t t e r , född 11/4 1849, blev
1874
gift
med
hemmansägaren
G u s t a f A l f r e d L i n d g r e n från
Visböle i Vena socken. Han var född
6/11 1848 och son till hemmansägaren
Anders Peter Lindgren, född i Frödinge socken 24/5 1811. Denne
utflyttade jämte familjen till Visböle i
Vena. Anders Peter Lindgrens hustru
och Gustaf Alfred Lindgrens moder,
Maria, f. Jonsdotter, och Alfred Lindgren
Maria Öfverberg, var född i Stockholm
omkr. 1895. Stående bakom dem dottern
25/3 1809. Gustaf A l f r e d Lindgrens
Selma och sonen Fritiof.
och hans hustru Maria Nilsdotter,
bosatte sig en tid efter vigseln i
Främsteby i Vena socken, där de ägde
en gård. Två av deras barn, Fritiof och Selma Lindgren, nådde mogen ålder:
1.
Axel Fritiof, född 7/4 1875, hemmansägare i Främsteby, tog namnet
Lindkvist, död (av sockersjuka) 28/6 1910, gift med Emilia Nilsson,
född 28/5 1875 och dotter till brukaren Nils Peter Andersson och
hans hustru Charlotta Lovisa Olaidotter i Boda i Vena socken. Fritiof
Lindkvist och hans hustru hade flera barn, av vilka sonen Karl Axel
Anselm Lindkvist, född 21/4 1909, numer är gift och hemmansägare i
Främsteby.
2.
Selma Maria Elisabeth, född 3/10 1877, död 3/11 1935 (blindtarmsinflammation och lunginflammation), gift 29/12 1898 med
hemmansägaren i Östra Grinderum i Frödinge socken, Gustaf Alfred
Nilsson, född 5/3 1870, död 9/11 1940 (åderförkalkning). De hade
ganska många barn.
Maria Lindgren, född Nilsdotter, var en arbetsam kvinna med förmåga att
ordna sitt hem på ett förtjänstfullt sätt. Särskilt kunnig var hon i vävning.
Hon hade också anlag och intresse för affärer och sålde och köpte kor på
marknader bättre än mången karl. I sitt sätt att tala var hon kanske stundom
ganska högröstad och valde måhända, särskilt vid affärer, ej alltid de finaste
orden, men många tyckte ej illa om detta.
Mot gäster visade hon stor välvillighet och undfägnade dem rikligt. I
regeln bullade hon upp ett rågat bord och trugade på småländskt manér
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gästen att göra heder åt välfägnaden. Efteråt kunde dock hennes medfödda
skämtlynne förleda henne att utbrista: ”Vad han kunde sätta i sig”!
Sin man Alfred Lindgren, levde hon i ett gott förhållande till. Han var
glad och skämtsam och kunde, som nedskrivaren själv hört, berätta många
historier, bl. a. hårresande spökhistorier. Utom lantbrukare var han också
snickare, särskilt byggnadssnickare. Åt snickeri ägnade han sig särskilt i
yngre år. Sitt arbete skötte han utmärkt.
Sedan sonen Fritiof övertagit gården i Främsteby, flyttade Maria och
Alfred Lindgren till Södra Vi socken, där de inköpt soldattorpet Lahorva
under Mjöhult. Här avled Alfred Lindgren redan 1/11 1911, medan hans
hustru levde till 14/3 1929. Hon dog hos sin dotter och måg, Selma och
Alfred Nilsson i Östra Grinderum, ehuru hon till sin död var skriven i
Lahorva. Båda äro begravda på Södra Vi kyrkogård.
II.
A n n a C h a r l o t t a , (Antavlan I:2), född 18/10 1851, död 19/4
1934. Hon gifte sig 8/11 1870 med sedermera hemmansägaren och trävaruhandlaren i Brånhult, Södra Vi socken, Johan Erik Eriksson (Antavlan I:1),
född i Wassemåla i Vimmerby socken 26/2 1848, död 8/6 1935.
För Anna Charlotta Nilsdotter har det närmare redogjorts i första avdelningen, sid. 56 f.
I I I . I d a K a r o l i n a N i l s d o t t e r , född 31/10 1858. Hon gifte sig
1878 med hemmansägaren Alexander Eriksson, en broder till Johan Erik
Eriksson. Alexander Eriksson var född 25/12 1852 och dog 30/6 1926. Ida
Karolina avled 21/12 1916. Alexander Eriksson blev ägare dels till svärfadern Nils Johanssons gård i Gnöttlerum, dels till faderns gård, Gökshult,
också i Gnöttlerum. Även om Ida Karolina läses utförligare i första avdelningen, nämligen på sid. 46 f.
Nils Peter Jonsson (Antavlan II:4) lämnade inga manliga ättlingar efter
sig. Själv var han ende kände sonen till Jonas Peter Nilsson. Den sistnämndes fader, Nils Svensson, hade, såsom framgått av det föregående, en
broder, Jonas Svensson, som bosatte sig i Högsby. Om dennes ev. ättlingar i
Sverige under nuvarande tid har sig nedskrivaren ingenting bekant.
På grund av vad som ovan framhållits, kan man alltså säga, att Nils Peter
Jonssons stamfader, Sven Nilsson från Mellby socken, ej har några nu
kända och ännu levande manliga ättlingar i rakt nedstigande led från far till
son. Från Sven Nilssons son, Nils Svensson, härstammar i varje fall inga
manliga, nu levande ättlingar i rakt nedstigande led.
Denna släkts historia sträcker sig sålunda från omkring 1730 till 1922, om
man ej medräknar kvinnliga ättlingar. Det är alltså en tidsperiod av nära 200
år. Räknar man med kvinnliga medlemmar av släkten, blir det en period av
omkring 215 år.
Det framgår av husförhörslängder m. m., att sannolikt alla av denna släkts
kända medlemmar varit läskunniga och haft goda insikter i sin kristendom.
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Ingenting har förf. kunnat upptäcka, som varit nedsättande för släkten,
utan alla ha fört en hederlig vandel och levat ett arbetsamt liv. De ha alla
varit bönder, hälftenbrukare eller torpare. Den sista, Nils Jonsson, var
hemmansägare. Det är sannolikt, att också stamfadern, Sven Nilsson, ägde
en gård, nämligen under sitt första giftermål.
Hustrurna till en del av männen inom denna släkt härstamma från hemmansägare. Så var fallet med Jonas Petter Nilssons hustru, vars mor var
hemmansägaredotter från Flatebo i Vena socken, och Nils Peter Jonssons
hustru, som härstammade från en släkt, vilken i många generationer bestått
av självägande bönder.
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FJÄRDE AVDELNINGEN.
Härstamningsöversikt.
Från Per Åkesson t. o. m. Josef Eriksson.
1.
Per Åkesson, hemmansägare i Skinnarp, Vena död 1710. Gift med
Maria Sunesdotter, död 1730.
2.
Sune Persson Graan, 1687—1742, korpral, hemmansägare i
Skinnarp, Vena. Gift med Karin Olofsdotter, död 1758
3.
Engelbrecht Sunesson, 1718—1772, hemmansägare i Skinnarp,
Vena. Gift med Katharina Olofsdotter, 1725—1765.
4.
Nils Engelbrechtsson, 1746—1816, hemmansägare i Skinnarp,
Vena. Gift med Ingrid Svensdotter, 1820—1898.
5.
Sven Nilsson, 1788—1873, hemmansägare i Skinnarp och Gnöttlerum, Vena. Gift med Lisa Persdotter, 1791—1824.
6.
Elisabeth Catharina Svensdotter, 1820—1898. Gift med hemmansägaren i Gnöttlerum, Nils Peter Jonsson, 1825—1922.
7.
Anna Charlotta Nilsdotter, 1758—1831. Gift med hemmansägaren
och sågverksägaren Johan Erik Eriksson i Brånhult, S. Vi, 1848—
1935.
8.
Josef Teodor Eriksson, 1890, läroverksadjunkt i Motala.
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1 Kapitlet.
PER ÅKESSON.
Födelseår okänt. Död 1710.
Per Åkesson, probantens mormors farfars, farfars far, bodde i Skinnarp*)
i Vena socken, Kalmar län. Namnet Per stavas i gamla handlingar på
skiftande sätt: Per, Peer, Pähr eller Pär.
Skinnarp synes nästan alltid ha varit ett skattehemman. I varje fall framträder dess skattenatur tydligt i urkunderna, särskilt jordeböcker, redan i
början av 1600-talet. De jordeböcker, som i detta kapitel hänvisas till och
gälla Kalmar län, äro förvarade i Kammararkivet. En undersökning beträffande Skinnarp har verkställts i bl. a. ett antal jordeböcker och
mantalslängden, nämligen för tiden 1620—1730.
Enligt jordeboken och mantalslängden för år 1640 innehades Skinnarp av
en man vid namn Lars. I mantalslängden kallas han ”Lasse i Skinnarp”, och
han hade bott där åtminstone sedan 1622 (Bilaga 28). Denne är också
enligt1645 års jordebok skriven för Skinnarp. I denna står följande (fol.
294):
” Lars i Skinnarp 1
Wälb: Päär Peersson Hammarskiölldh förordnat
på ssitt Deputat åhrligit och gjärden 1644 och
1645.”
Från omkring 1645 synes alltså enligt jordeböckerna Skinnarp, som ligger
ungefär en mil från Tuna kyrka, i något militärt hänseende varit, t. ex. som
augment, förknippat med Hammarskjölds på Tuna. Detta gäller särskilt
överste Per Hammarskjöld och det regemente på några hundra ryttare, som
han uppställt. Enligt meddelande från Krigsarkivet hade en del av dessa
ryttare tidigare tillhört Smålands kavalleri, medan han själv värvat de
övriga. En dylik värvad ryttare synes Per Åkessons svärfader, Suhne i
Skinnarp, ha varit, enär dennes namn ej påträffats i någon förefintlig rulla
för Smålands kavalleri. Om honom står det följande i 1659 års jordebok
(fol. 287):
”Suhne i Skinnarph
Ryttare af öfwerst Hammarch:
Regm:ts
på
Hästh.”
Angående Hammarskjölds regemente, se Carlbom ”Karl X Gustav. Från
Weichseln till Bält 1657”, sid. 271 f.
*)

Stavningen av ortsnamnet Skinnarp växlar i gamla handlingar från 1600- och 1700-talet, t.
ex. Skijnarp, Skinarp, Skinnarp, Skinnarph eller Schinnarp.
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Beträffande Suhnes hustru m. fl. ger 1660 års mantalslängd följande
besked:
”H. Ingebor i Skinnarp 1 hustru, 1 dräng, 1 utfattig”
Att mannen icke nämnes som boende på gården talar för att han vid den
tidpunkten var utkallad till krigstjänst. Minderåriga barn upptagas icke i de
mantalslängder, vilka det nu är fråga om.
Hammarskjölds regemente hade enligt meddelande från Krigsarkivet mera
tillfällig karaktär, och några rullor eller dylikt med förteckning på regementets ryttare äro ej förvarade i Krigsarkivet. Regementet deltog bl. a. i
striderna i Polen på Karl X Gustavs tid.
Under tiden omkring 1662—1682 upptages i jordeboken som ägare eller
innehavare av Skinnarp en blott under de första åren namngiven ”Cornett*)
under Adels Phanan”. De krigare som lydde under adelsfanan, skulle
uppställas och underhållas av adeln på grund av dess skyldighet till rusttjänst.
Namnet på kornetten står antecknat i jordeboken för år 1662 på följande
sätt (fol. 290):
”Per Skinnarp
Cornett under Adels Phannan på fördell.”
Emellertid finnes det i Krigsarkivet några rullor eller andra handlingar
från 1660-talet, som upptaga någon kornett från Skinnarp eller över huvud
taget någon militär, som står i samband med detta. Det är därför sannolikt,
att kornetten i fråga också tillhört ett tillfälligt regemente, t. ex. överste
Hammarskjölds, vars rullor ej kunnat anträffas.
Efter Karl XI:s reduktion omkring 1682 upphöra anteckningarna i jordeböckerna beträffande kornetten. Dock upptages fortfarande under Skinnarp
namnet Per, t. ex. åren 1685, 1688, 1690 och 1695, då Skinnarp är anknutet
till Smålands kavalleri. För att taga ett exempel citeras följande ur 1690 års
jordebok (fol.178):
”Smålands Cavall:
Skinnarph Per Åkesson Skattehemman 1 och
barberares fördels Hemman”
Detta torde innebära, att ägaren till Skinnarp skulle för sitt hemman
erlägga jordskatt för underhåll av ”barberaren” vid Smålands kavalleri. Per
Åkesson själv var, enligt meddelande från Krigsarkivet, ej vid denna tid
anställd som ”barberare” eller ryttare.
En regementsbarberare var för övrigt ofta även fältskär, som skulle behandla blessyrer och smärre åkommor.
Det skall understrykas, att under den långa tid från omkring 1662 till
omkring 1700 står i jordeboken för Kalmar län intet annat namn än Per eller
Per Åkesson uppgivet under Skinnarp. Detta namn finnes också under stor
*)

Kornett: Lägste eller yngste officeren vid ett kavalleriregemente. Hans uppgift var att i
förekommande fall föra regementets fana.
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del av denna period i mantalslängderna. Utan tvivel kan på grund härav
kornetten Per anses vara en och samma person som Per Åkesson.
I mantalslängderna för Kalmar län under förevarande tidsperiod stå dock
även andra namn under Skinnarp — i motsats till i jordeböckerna. Här
lämnas några exempel:
År 1666: Måns i Skinnarp
bonde 1, hustru 1
Pär i s:a gårdh*)
bonde 1, hustru 1
År 1668: Måns i Skinarp
bonde 1, hustru 1, piga 1
Pär i S. G.*)
1 bonde, 1 hustru
År 1670: Månss i Skijnnarp
bonde 1, hustru 1
Pär i s:a gård
bonde 1, hustru 1
År 1670: Måns i Skinarp
bonde 1, hustru 1, piga 1
Sistnämnda år saknas sålunda Per. Det var vid den tiden Karl XI hade krig
med Danmark. Kanske Per hörde till dem, som måst draga ut i fält, under
det han i fredstid var bonde.
militie man hustru
År 1680: Ryttare Johan i Skinnarp
0
—
1
Ryttaren Johan hette enligt vigselboken för Vena 1676 Johan Sunesson.
Han var sannolikt son till den ovannämnde ryttaren Suhne vid Per Hammarskjölds regemente och från omkring 1686 svåger med Per Åkesson. Efter år
1682 står Johan Sunesson nämnd i mantalslängderna som ”sventjänare”, en
ryttare, som utrustades och underhölls av någon adelsman.
Det är att märka, att Johan Sunesson, trots att han i mantalslängderna är
upptagen som ryttare, ej återfinnes som sådan i generalmönstringsrullorna. I
generalmönstringsrullan för 1686 (Smålands kavalleri) uppgives han dock,
jämte Per Åkesson, vara ägare av Skinnarp. Enligt 1684 års jordebok för
Kalmar regemente (vilken ej får förväxlas med Kalmar läns jordebok) är
Johan Sunesson ägare till Skinnarp, men enligt regementets jordebok för
1693 är Per Åkesson ägare.
I mantalslängden för Kalmar län år 1688 står det bl. a. följande:
Johan i Skinnarp.
Per i S. G.
Johan är enligt denna mantalslängd fortfarande sventjänare.
Från omkring 1694 är Skinnarp enligt Kalmar läns jordebok ett augmentshemman, från vilket skatten skulle gå till ruststam n:r 10, ett slags rusthåll.
Enligt jordeboken för Kalmar län år 1700 äga Per Åkesson och Nils
Ohlsson vardera 1/4 mantal i Skinnarp. Den sistnämnde, som i senare
mantalslängder och jordeböcker kallas Nils Olofsson, ägde 1/4 mantal i
Skinnarp ännu 1730 och tiden närmast därefter.

*)

Betyder i samma gård.
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M a r i a S u n e s d o t t e r (Antavlan VII:98) var Per Åkessons hustru,
sannolikt från omkring 1686. Enligt mantalslängden 1687 hade Per Åkesson
visserligen ingen hustru utan först enligt mantalslängden av 1688. Det är
dock att märka, att mantalslängden upprättas på hösten före det angivna
året. Vigselbok för Vena 1686 saknas, men däremot ej för 1687. Det
sistnämnda året föddes deras son Sune den 24 april (Fb. Vena 1687).
Namnet Sune på sonen torde ha sammanhang med att morfadern hette
Suhne, säkerligen densamme Suhne i Skinnarp, som enligt jordeboken av
1659 var ryttare vid överste Per Hammarskjölds regemente och som tillika
var fader till ovannämnde ryttare Johan Sunesson.
Per Åkesson hade tidigare varit gift men blivit änkling, vilket synes
framgå vid jämförelse mellan mantalslängdernas uppgifter 1685, 1687 och
1688.
Per Åkesson avled i Skinnarp 25/9 1710 (Db. Vena 1710). Hans hustru
står sedan skriven för gården (i mantalslängder och jordeböcker) till
omkring 1715 under benämningen ”enkian Maria” eller ”änkan Marja”. Hon
avled i Skinnarp 3/5 1730 (Db. Vena). Om hennes ålder har det ej stått att
vinna några upplysningar lika litet som beträffande Per Åkessons ålder.
Per Åkesson hade åtminstone två barn, nämligen:
1.
2.

Sune, född 24/4 1687 i Skinnarp.
Ingrid, födelse- och dödsår okända. Av 1710 års mantalslängd ser
man emellertid, att Per Åkesson hade en dotter. Denna ingick 6/6
1715 äktenskap (Vb. Vena1715) med Nils Bergesson (Börjesson),
som förut enligt mantalslängderna varit anställd som dräng på gården. Från tiden omkring 1716 till omkring 1730var han enligt
jordeböcker och mantalslängder skriven för den hemmansdel Per
Åkesson senast innehaft. Enligt mantalslängden 1725 hade Nils Börjesson hustru samt en piga. Det nämnes ej, att han hade några barn.

Skinnarp hade råkat i lägervall och det var i slutet av 1600-talet och
början av 1700-talet s. k. ”skattevrak”*). Detta framgår av Kalmar läns
jordeböcker för t. ex. åren 1695, 1700, 1705 och 1715. Härom lämnas
(enligt meddelande från landsarkivet i Vadstena) i ”Rannsakningar rörande
skattehemman i Kalmar läns fastlandsdel 1689—90” följande uppgift:
”Igenom Ödesmåhl Skatträtten Cronan hemdfallen”. Detta upphör genom
att Nils Börjesson omkring 1719. I jordeboken för år 1725 står följande
antecknat angående Skinnarp (fol. 370):

*)

Om skattevrak skriver jur. d:r, t. f. advokatfiskal E. Kock i Svensk uppslagsbok: ”Om ägaren
av skattehemman i 3 år underlåtit betala grundskatt, sades detta bli skattevrak, det såldes (till
1789). Kronan gjorde sig betald ur köpeskillingen el. ock omfördes hemmanet i jordeboken till
kronoegendom.”
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Hemmantahlet Skatte
Skinnarp ½ Nills Börjeson 1/4 Cavallerie augment till Rustningz Stam
Nills Olofson 1/4 N. 10. Kongl. Cammar Collegii Skattebref
af d. 30 April 1719 för Nills Börjeson
emot 90 d. S. m:tz löhnn (Bilaga 29).
Det är efter 1719 ej längre fråga om ”Skattevrak”, som hemfallit åt kronan
utan om ett vanligt skattehemman, för vilket Nils Olofsson och Per Åkessons måg, Nils Börjesson, stå skrivna, vardera för 1/4 mantal.
Skinnarps förfall torde ha sammanhängt med krigen under Karl XI:s och
Karl XII:s regeringstid.
Angående Skinnarps innehavare och släktskapen dem emellan under
1600-talet och början av 1700-talet lämnas nedanstående översikt. Denna
grundar sig på ovan citerade urkunder samt på sockenstämmoprotokoll,
”kyrkans räkenskaper” i Vena (förvarade i landsarkivet i Vadstena) och på
de källor, som stå angivna i bilaga 28. Tidsuppgifter ha lämnats i den mån
sådana förkommit i tillgängliga handlingar. För övrigt utgör innehållet i
översikten delvis en upprepning av det närmast föregående.
1.

2.

3.

4.

5.

Lasse, bonde i Skinnarp från 1622—1645, möjligen till 1650. Han
hade sannolikt flera barn, men födelsebok för Vena under 1600-talet
finnes blott för vissa perioder. Dessutom äro uppgifterna synnerligen
ofullständiga. Föräldrarnas namn äro i regel ej angivna. Man får ej
alltid ens veta, om barnet var gosse eller flicka eller vilket namn det
fått. Ett av barnen från Skinnarp hette emellertid Måns, son till Lasse
i Skinnarp. Om detta barn står följande i födelseboken för den 3 april
1642: ”kristnades et Piltebarn ifrån Lars i Skinnarp och blev kallad
Måns”.
Suhne, (även Sune) nämnes i urkunderna som boende i Skinnarp
1651—1659. Uppgives (se sid. 117) ha varit ryttare vid Per Hammarskjölds regemente. Var sannolikt Lasses son eller svärson, enär en
gård under denna tid om möjligt skulle bevaras inom släkten. Man
märker sålunda (se sid. 119), att Lasses son Måns blev bonde i Skinnarp efter Suhne, vilket talar för släktskapen.
Ingeborg, Suhnes, hustru (se sid. 118), nämnes utom i mantalslängden för 1660 även i ”kyrkans räkenskaper” 1659. Hon begravdes 14/6
1677 (Db. Vena 1677).
Måns, född 3/4 1642 (Fb. Vena 1642). Bonde i Skinnarp 1662—
1675. Gift. Nämnd (se också sid. 119 samt bilaga 28) i t. ex. Vena
sockenstämmoprotokoll 26/11 1663 och ”kyrkans räkenskaper” 1662,
1664 och 1671. Inga uppgifter efter 1675 ha stått att finna om honom.
Per Åkesson, föräldrar okända, dock är det möjligt, att han var son
till en bonde vid namn Åke, som bodde i Flatebo, och som nämnes
bl. a. i ”kyrkans räkenskaper” 1667, 1672 och 1674. Per bodde i
Skinnarp 1662—1670 samt 1685—1710. Han nämnes också i ”kyr-

EN SLÄKTKRÖNIKA

6.

7.

8.
9.

122

kans räkenskaper”, t. ex. 1663, 1664, 1666, 1669 och 1687. Var gift
med förutnämnda Maria Sunesdotter, död 3/5 1730, utan tvivel Suhnes dotter.
Johan (Sunesson), även nämnd i ”kyrkans räkenskaper”, t. ex. 1678
och 1687, var ryttare eller sventjänare samt bonde i Skinnarp 1676—
1700. Säkerligen var han son till Suhne. Han flyttade sedermera av
allt att döma till Hulingsryd. Enligt dödboken för Vena dog nämligen
20/12 1724 en ”gml brofoss” (gammal profoss) Johan Sunesson från
Hulingsryd. Han var gift två gånger. Första gången vigdes han vid
Karin Edmundsdotter 24/2 1676. Hon avled 10/3 1689 (Db. Vena
1689). Redan 14/7 1689 gifte han om sig med Kerstin Olofsdotter i
Skinnarp (Vb. Vena 1689).
Nils Olofsson, bonde i Skinnarp 1700—till efter 1730. Var gift och
hade enligt vissa mantalslängder på 1720-talet 2 söner. Han var sannolikt broder till Sune Grans hustru, Karin Olofsdotter (se nästa
kap.!). Nils Olofsson var vittne, då Sune Grans son, Engelbrecht Sunesson, döptes 1718. Vid detta tillfälle var också, jämte en tredje
person, Sune Grans syster, Ingeiäl (Ingrid) Persdotter vittne. 1615.
Änkan Maria, Per Åkessons hustru, var skriven för Skinnarp 1711—
1715.
Nils Börjesson, gift med Ingrid (Ingeiäl) Persdotter. Han var bonde i
Skinnarp 1716—1730. (Bilaga 29). Namnen Ingrid och Ingeiäl på
hustrun växla. Hon var vittne vid Engelbrecht Sunessons dop 1718
(Fb. Vena 1718).

2 Kapitlet.
SUNE PERSSON GRAN.
1687—1742.
S u n e P e r s s o n G r a n ( G r a a n ) (Antavlan VI:49), probantens
mormors farfars farfar, son till Per Åkesson. Sune Gran föddes i Skinnarp
(Fb. Vena 1687) den 24/4 1687. Om Sune Gran ha följande uppgifter
erhållits från Kungl. Krigsarkivet:
”Sune Persson Gran (Graan) föddes i Vena socken år 1687 eller 1688 —
på grund av olika och varandra motsägande uppgifter i de olika rullorna är
det omöjligt att fastställa födelseåret — och antogs år 1709 till tjänst för
roten 121 Ishult, överstelöjtnantens (Sevede) kompani av Kalmar regemen-
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te. Den 29:e december samma år befordrades han till korpral för samma
kompanis 6:te korpralskap på roten nr 116 Käreby med regementsnummer
254, där han sedan förblev till sin död den 7 oktober 1742.*)
Följande uppgifter om kommenderingar ha vidare påträffats: år 1712 i
Karlskrona, 1713 till Stralsund, 1714 på ett av flottans fartyg, skeppet
Göteborg, 1716 i Karlskrona, 1739 till Kalmar.
Efter Grans död fick hans änka enligt statskontorets beslut den 20. augusti
1743 sitt ’nådår för två månader, mot kvittence’. Denna kvittens, som är
bevarad, är undertecknad ’Karin M. Olofsdtr en Bedröfwat Enkia’. Även
Grans egen namnteckning finnes på flera avlöningskvittenser.
Ovanstående uppgifter om Gran som militär äro hämtade ur rullor och
regementsräkenskaper, förvarade i Kungl. Krigsarkivet i Stockholm.
Sune Gran var sålunda soldat under Karl XII:s tid och alltså karolin.
K a r i n O l o f s d o t t e r (Antavlan VI:50), Sune Grans hustru, födelseår
obestämt. Den 11/3 1716 gifte sig Sune Gran och Karin Olofsdotter (Vb.
Vena 1716). I något soldattorp synas de ej ha bott. Under första tiden av sitt
äktenskap voro de bosatta i Hultorp i Vimmerby socken, alldeles invid
gränsen till Vena socken, några kilometer från Varpingshorva, som ligger
under Västrahults gård (f. d. boställe för kavallerilöjtnant) i Vena socken.
Det var en à två kilometer från Hultorp till Gökhult. Hultorp, som var ett
torp under Storebro egendom, har under senare tid också kallats ”Häfta”,
men husen äro nu nedrivna och jorden lagd tillsamman med ett annat torp,
kallat Björkhult, som förr liksom Hultorp, tillhört Storebro.
Från omkring 1730 ägde Gran 1/4 hemman i Skinnarp men överlät en del
av gården, 1/8 mantal, till sonen Engelbrecht 1741, och Gran själv bodde
fortfarande i Skinnarp, när han ej tjänstgjorde som korpral. Gran synes i sin
hemsocken ha varit en aktad och betrodd man, och enligt födelseboken för
Vena var han ofta med vid barndop som fadder.
Karin Olofsdotter levde efter sin man och dog i Skinnarp 20/5 1758 (Db.
Vena).
Enligt födelseboken för Vena hade Sune Gran och hans hustru åtminstone
följande barn:
1.
Brita, född i Hultorp 24/11 1716.
2.
Engelbrecht, född i Hultorp 28/12 1718.
3.
Per, född i Hultorp 14/1 1722.
4.
Elisabeth (Lisken), född i Hultorp den 9/5 1725, död i Flatebo i
Vena 1786, 61 år och 1 månad gammal. Dödsorsaken var ”svullnad”.
Elisabeth och hennes man ägde i Flatebo 1/8 mantal (Mtl. Hfl. Vena).
Mannen hette Johannes Olofsson, född år 1718 i Tuna. De vigdes i
Vena kyrka den 30/9 1744. Johannes Olofsson dog i Flatebo den
22/10 1803 av ”ålderdom”.

*)

Om hans död står ingenting antecknat i Vena församlings dödbok för nämnda tid.
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Ättlingar till Elisabeth Sunesdotter bodde enligt mantals- och husförhörslängderna kvar i Flatebo ända till omkring 1869, då trenne
sondotterdottersöner utvandrade till Norra Amerika. Den äldste av dessa
hette Sven Diderick Johansson, född 29/9 1838 i Flatebo. Släktsammanhanget framgår av följande:
1.
Elisabeth Sunesdotter, född den 9/5 1725 (Sune Grans dotter och
Per Åkessons sondotter).
2.
Sune Johansson, (den förras son), född i Flatebo 15/2 1753, död den
20/6 1837
3.
(En dotter till Sune Johansson).
4.
Lisa Carlsdotter, född i Tuna den 6/9 år 1809, död år 1854. Var
dotterdotter till Sune Johansson (Hfl. Vena), gift med Johannes
Svensson, född i Vena socken den 23/7 1804. De kommo närmast
från Tokarp i Vena år 1826 och ägde 1/4 mantal i Flatebo.
5.
Sven Diderick Johansson, född 29/9 1838 (hade jämte förutnämnda
bröder även andra syskon). Utvandrade jämte familj till U.S.A.
P e r S u n e s s o n , Sune Grans nyssnämnde son, övertog den andra delen
(1/8 mantal) av faderns gård i Skinnarp. Han gifte sig med M a r i a
J o n s d o t t e r från Visböle by i Vena. Hon var född 1721 och bonddotter.
Per dog av kopporna*) i Skinnarp 14/1 1759, medan hans hustru, Maria
Jonsdotter, dog 12/5 1808. En tid efter Pers död gifte hon om sig med
prästgårdsdrängen J ö n s M å n s s o n från Vena.
Per Sunesson och hans hustru hade flera barn, bland vilka märkas sönerna Sune, född 1/6 1746, Nils, född 20/10 1754 och Jöns, född 7/8 1757, allt
enligt födelseboken i Vena. Alla tre blevo gifta.
S o n e n S u n e avled av ”hetsig feber” redan 27/2 1780 (Db. Vena 1780)
och efterlämnade änka och flera barn.
S o n e n J ö n s , som avled 20/2 1842 (Db. Vena 1842), hade i sitt äktenskap bl. a. en dotter vid namn Maria (Maja), född 26/9 1794 (Fb. Vena
1794), död 1831 (Hfl. Vena). Hon blev 1817 gift med Lars Persson, född i
Hörntorpet under Hansehult i Vimmerby socken 7/8 1795 (Fb. Vimmerby),
död 13/11 1846 (Db. Vena). Den sistnämnde hade i detta äktenskap bl. a. en
son, Johan Peter Larsson,**) född 1/9 1819 (Hfl. Vena) och gift 30/5
1845 med Anna Stina Persdotter, född i Telleryd, Vena, 25/2 1827. Johan
Peter Larsson, som blev nämndeman, flyttade 1846 till Blaxhult i Vena, där
de ägde 1/8 mantal, vilket nu tillhör deras sonson, landstingsmannen och
kyrkovärden David Johansson, född 25/6 1888.

*)

Omkring 65 personer dogo under detta år i Vena, därav 29 i kopporna. Per Sunesson avled
på sin födelsedag.
**)

Nedskrivaren har under sin barndom sammanträffat med Johan Peter Larsson i Blaxhult.
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Lars Persson i Skinnarp gifte om sig samma år som hans första hustru
avlidit. Han ägde 1/16 mantal i Skinnarp, vilket han övertagit efter sin
ovannämnda svärfader, Jöns Persson (enligt uppgift i bl. a. Db. Vena 20/2
1842). Denna gård sammanslog han med 1/8 mantal, som han år 1840 köpte
av nedskrivarens mormors fader, Sven Nilsson i Gnöttlerum (Bil. 22). I
andra giftet hade Lars Persson också flera barn, bland andra en son, August
Larsson, född i Skinnarp 22/11 1835. Denne övertog gården efter fadern och
utökade den ytterligare genom köp, så att den kom att omfatta 3/8 mantal.
På 1880-talet blev Kristdala Sparbank ägare till densamma. Senare övergick
äganderätten till kantor Josef Svensson i Vena. I slutet av 1890-talet sålde
denne gården till sin arrendator, Gustaf Adolf Eklund, född 9/4 1837 i
Frödinge, och dennes son, Sven Eklund. Faderns del inköptes sedermera av
en annan son, nämligen Arvid Eklund, och de båda bröderna skiftade gården
sig emellan genom sämjebyte, så att vardera kom att besitta 3/16 mantal.
Sven Eklunds son, Carl Edvin, är sedan en tid tillbaka delägare i sin faders
gård.
P e r S u n e s s o n s s o n , N i l s , övertog efter sin fader 1/8 mantal i
Skinnarp. Från och med Per Åkesson hade gården nästan oavbrutet gått från
far till son, och detta fortsatte ända till 1867. Det enda avbrottet ägde rum,
då Per Åkessons måg och dotter, Nils Börjesson och Ingrid Persdotter, voro
ägare. Periodvis hörde gården samman med andra jordområden i Skinnarp.
Sålunda hade t. ex. Nils Börjesson 1/4 mantal och nedannämnde Peter
Nilsson 3/16 mantal. Före Per Åkesson innehades gården sannolikt av hans
hustrus släkt. Gården var bevisligen i samma släkt i omkring 200 år.
Släktsammanhanget mellan gårdens innehavare från Per Åkesson framgår
av följande:
1.
Per Åkesson, född sannolikt omkring mitten av 1600-talet, död 25/9
1710.
2.
Nils Börjesson, födelse- och dödsår okända. Per Åkessons måg.
3.
Sune Persson Gran, född 24/4 1687, död 7/10 1742, son till Per
Åkesson.
4.
Per Sunesson, född 14/1 1722, död 14/1 1759, son till Sune Persson
Gran.
5.
Nils Persson, född 1/11 1754, död 13/6 1837, son till Per Sunesson.
6.
Peter Nilsson, född 6/8 1785, död 12/6 1839, son till Nils Persson.
7.
Nils Petersson, född 1/11 1823, son till Peter Nilsson, utflyttade till
Norra Amerika 10/5 1867 jämte hustru, 2 söner och 4 döttrar (Hfl.
Vena).
Närmast efter Nils Petersson ägdes gården av husaren Peter Magnus Gren,
som efterträddes av sin måg, Ottilius Johansson, numera bosatt i Vimmerby.
Nästa ägare blev Sven August Sjö, död år 1946.
På denna gård finnes ej kvar någon bebyggelse från tiden före 1860, om
man undantager två ladugårdar. En äldre mangårdsbyggnad nedbrann på
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1890-talet. Därvid antändes också en gammal ek, som står framför boningshuset. Eken skadades dock ej så mycket, att den dog. Den finnes ännu kvar
och står utanför staketet till den nuvarande trädgården. Eken, som är stor
och kraftig, torde vara flera hundra år gammal — den är av allt att döma ett
vårdträd, vilket gårdens forne ägare, Per Åkessons ättlingar, vördat och
aktat.

3 Kapitlet.
ENGELBRECHT SUNESSON.
1718—1772.
E n g e l b r e c h t S u n e s s o n (Antavlan V:25), probantens mormors
farfars far, Sune Grans äldste son, föddes, som förut nämnts, i Skinnarp
28/12 1718. Han var också hemmansägare i Skinnarp, sedan han övertagit
1/8 mantal efter fadern. Han var gift två gånger:
1. C a t h a r i n a O l o f s d o t t e r (Antavlan IV:26), vars broder var gift
med Elisabeth Sunesdotter. Engelbrecht Sunesson och Catharina Olofsdotter
vigdes (Vb. Vena 1743) i Vena kyrka 16/10 1743. Hon var då blott 18 år
gammal och levde sedan nära 22 år. Hon avled nämligen av ”saltfluss” 3/3
1765, 40 år gammal (Db. Vena 1765).
2. E l i s a b e t h N i l s d o t t e r (eller Lisken Nilsdotter), med vilken
Engelbrecht Sunesson ingick äktenskap 24/11 1765, var född i Hjorteds
socken år 1726 och avled i Skinnarp av ”vattensot” 6/7 1792 (Db. Vena
1792). Hon hade då levat som änka i nära 20 år. Engelbrecht Sunesson
avled nämligen (Db. Vena 1772) redan 17/10 1772, nära 55 år gammal, av
”svullnad, håll och sting”. Om hans kvarlåtenskap upplyser bouppteckningen efter honom (Bilaga 16).
Engelbrecht Sunesson hade, enligt kyrkböckerna i Vena, med första
hustrun följande barn, som nådde över småbarnsåldern:
1.
Nils, född i Skinnarp 26/10 1746.
2.
Brita, född 22/3 1749 i Skinnarp.
3.
Per, född i Skinnarp 18/4 1761.
I.
S o n e n N i l s , se 4 kapitlet!
I I . D o t t e r n B r i t a , levde ogift hela sitt liv. Hon dog i Skinnarp av
”ålderdom” år 1824. De sista sju åren hade hon varit blind. Hon förde (Db.
Vena 1824) under sitt liv ”en kristlig och oklanderlig vandel” och var,
liksom bröderna, läskunnig. (Hfl. Vena).
I I I . S o n e n P e r gifte sig 1792 med C a t h a r i n a ( K a r i n ) L a r s d o t t e r från Brunnsvik i Vena. Catharina Larsdotter var född 2/12 1761
och dotter till brukaren Lars Paulsson och hans hustru, Karin Olofsdotter i
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Brunnsvik. Per eller, som hans fullständiga namn var, Per Engelbrechtsson,
och hans hustru bodde i Kärnshult under frälsehemmanet Främsteby i Vena
som brukare av en mindre utgård eller ett större torp. Han dog 13/4 1837 av
”ålderdom”. År 1818 uppgives det i husförhörsboken för Vena, att han var
sjuklig och enögd. Hans hustru dog före honom, nämligen år 1830. Hon
hade (Db. Vena 1830) ”varit länge värkbruten och sängliggande, tålig och
Gudi undergiven”.
Per Engelbrechtsson och hans hustru hade sju barn, av vilka två dogo
tidigt, medan fyra söner och en dotter överlevde föräldrarna.

4 Kapitlet.
NILS ENGELBRECHTSSON.
1746—1816.
N i l s E n g e l b r e c h t s s o n (Antavlan IV:13), probantens mormors
farfar och äldste son till Engelbrecht Sunesson, född, såsom nämnts, i
Skinnarp 26/10 1746. Av husförhörsböckerna framgår, att han hade högsta
betyget i läskunnighet och förstod väl. Av ett par böcker, som nämnas i
bouppteckningen (Bilaga 17), märkes Olof Kolmodins sångbok ”Andelig
dufworöst, eller en gudelig själs enskilda sång-andacht”, vars sånger vittna
om påverkan från Herrnhutismen. Han var 38 år gammal, då han gifte sig.
I n g r i d S v e n s d o t t e r (Antavlan IV:14), Nils Engelbrechtssons
hustru, vid vilken han vigdes 31/10 1784 i Vena kyrka, var född 6/8 1758
och bonddotter från Ungsberg i Vena. Hennes föräldrar voro hemmansägaren S v e n S u n e s s o n (Antavlan V:27), född 1727, och dennes hustru,
L i s a M å n s d o t t e r (Antavlan V:28), född 1735. Dessa vigdes 8/11
1752. Nils Engelbrechtsson övertog faderns gård, 1/8 mantal, i Skinnarp.
Han dog där av ”slag” 13/2 1816. Hans hustru, som också var läskunnig,
avled 15 år senare, nämligen 4/2 1831, 72 ½ år gammal av ”bröstfeber” i
Gnöttlerum hos sin son Sven Nilsson. Ingrid Svensdotter hade fört (Db.
Vena 1831) ”en kristlig vandel”.
Nils Engelbrechtsson och Ingrid Svensdotter hade 6 barn, av vilka följande överlevde småbarnsåldern:
1.
Sven Engelbrecht, född i Skinnarp 9/3 1788.
2.
Olof, född i Skinnarp 30/10 1792.
3.
Lisa Karin (Cajsa), född i Skinnarp 16/8 1795.
4.
Maja Stina, född 1/10 1798 i Skinnarp.
I.
S o n e n S v e n N i l s s o n , se 5 Kapitlet!
I I . S o n e n O l o f N i l s s o n , blev år 1813 uttagen till roteringskarl
med namnet Sänk.
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Om Sänk har följande meddelats från Krigsarkivet:
”Olof Nilsson Sänk finnes icke upptagen i de av Krigsarkivet förvarade
generalmönstringsrullorna för Kungl. Kalmar regemente under förra hälften
av 1800-talet, varför han ej torde ha varit indelt soldat i egentlig mening.
Sänk blev emellertid den 14 april 1813 inmönstrad i Torstäva som nr 184
bland det extra roteringsmanskap, som tilldelades överstelöjtnantens
kompani av Kalmar regemente och sedermera deltog 1813—1814 års krig i
Tyskland.
Samma månad, som Sänk blev inmönstrad, överfördes regementet från
Karlskrona till Tyskland ombord på linjeskeppet Manligheten, marscherade
till Hamburg, Holstein m. fl. platser i Tyskland samt deltog vid årsslutet
1813 i belägringen av Glückstadt. En förteckning, daterad Herzhorn,
Glückstadt den 28 december 1813, över det extra roteringsmanskap, som
under 3 månader tjänstgjort under fälttåget 1813, upptager även Sänk. På
nyåret 1814 bröt regementet upp från Glückstadt och företog tillsammans
med nordarmén en på grund av den starka kölden strapatsrik marsch mot
Belgien. I början av april nådde Kalmar regemente Brüssel och avmarscherade därifrån den 23 samma månad. Den 10 juni 1814 embarkerade
regementet i Warnemünde på skeppet Manligheten, som följande dag
avseglade till Sverige, varest det extra roteringsmanskapet utmönstrades i
Ystad den 15 juni 1814. Sänk synes välbehållen ha återkommit till fäderneslandet, enär såväl en rulla över mönstringen i Bartenshagen den 6 juni 1814
som rullan över utmönstringen i Ystad upptager hans namn, fastän hans
nummer ändrats från 184 till 59. Några blesssyrer hade Sänk veterligen ej
ådragit sig under fälttåget, oaktat att flera av hans kamrater stupade eller
sårades vid belägringen av Glückstadt. Om Sänks vidare öden efter återkomsten till Sverige lämna de i Krigsarkivet förvarade handlingarna
däremot inga upplysningar.
Efter hemkomsten från Tyskland kallas Sänk i kyrkoböckerna endast Olof
Nilsson. År 1816 flyttade han till Tuna socken och tog tjänst som dräng hos
Anders Eriksson på 1/8 mantal Odensvalehult. Olof Nilsson gifte sig med
dennes dotter, Stina Andersdotter, född den 22/11 1796. Olof Nilsson och
hans hustru inköpte 1/16 mantal i Odensvalehult men brukade därjämte från
omkring 1830 en gård i den närbelägna byn Bröttle, också i Tuna socken.
Från 1837 till 1841 brukade de 1/4 mantal i Koppramåla i Vena socken,
vilken gård ägdes av Anders Larsson, en son till Lars Ericsson i Kaselarp,
Pelarne socken (Antavlan IV:1). Den 14 mars 1841 flyttade Olof Nilsson
med familj åter till Tuna socken. Sin gård i Odensvalehult sålde han, och år
1845 flyttade familjen till Wästrums socken, Kalmar län, där de bodde på
Bjulebo gård som statarfolk. Han står antecknad i 1846 års mantalslängd
som ”gifte drängen” Olof Nilsson. Han dog av ”vattensot” här 19/6 1846.
Hans hustru dog i Wästrums socken av ”nervfeber” 11/4 1847.
Makarna hade minst 4 döttrar och en son. Den sistnämnde hette N i l s
E r i c O l o f s s o n , född den 21/4 1829. Han gifte sig 26/2 1857 med
C h r i s t i n a M a r i a J a k o b s d o t t e r , född i Hjorted socken den 26/8
och dotter till brukaren Jakob Larsson och hans hustru, Anna Andersdotter i
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Hvervhult, Hjorted. Nils Eric och hans hustru blevo torpare i Ulriksdal
under Gissebo n:r 2 i Hjorted socken.
Jämte två söner, Nils Peter, född 1858, och Johan August, född 1860,
utflyttade Nils Eric Olofsson och hans hustru till Kristdala år 1866 den
17/3. Där var Nils Eric Olofsson brukare i Calerum. Den 14/3 1868 utflyttade familjen (enligt uppgift av pastorsämbetet i Kristdala) till Tuna, där
mannen var torpare i Sörbo under Ishult. Redan följande år utflyttade de till
Hjorted (Utflyttningsboken, Tuna). Emellertid återfinns ej makarna i
inflyttningsboken för Hjorted 1869 utan endast deras båda ovannämnda
söner, Nils Peter och Johan August. Den förstnämnde, som enligt Kristdala
husförhörslängd 1867 läspade mycket, bodde hos sin morfar, brukaren
Jakob Larsson i Hvervhult, och den sistnämnde hos torparen Sven August
Johansson i Ulriksdal under Gissebo. Möjligen hade deras föräldrar tidigare
rest till Amerika utan att ha låtit skriva sig Hjorted. De hade måhända någon
tid före avresan vistats hos hustruns föräldrar i Hvervhult.
Efter en tid togo Nils Peter och Johan August Nilsson tjänst som drängar,
men de utvandrade sedermera båda till Norra Amerika, Johan August 31/10
1880 och Nils Peter 1886 (Hfl. Hjorted). Om deras vidare öden har sig
nedskrivaren ingenting bekant. (Uppgifterna om Olof Nilsson som civil och
hans familj och ättlingar äro hämtade från resp. kyrkoböcker och mantalslängder).
I I I . L i s a K a r i n ( C a j s a ) N i l s d o t t e r , Nils Engelbrechtssons
dotter, var 1819 skriven i Tuna socken som piga hos torparen Nils Nilsson i
Göljhult under Väderum i Tuna. Hon vigdes i Tuna kyrka 14/11 1819 vid
Nils Nilssons son, P e r N i l s s o n , född i Tuna församling 27/8 1792.
Vid sitt giftermål med Lisa Karin Nilsdotter övertog Per Nilsson torpet
Göljhult.
Per Nilsson dog i Göljhult 30/4 1878. Hans hustru, Lisa Karin Nilsdotter,
avled tidigare, nämligen 14/10 1873.
Makarna hade 3 söner och 5 döttrar.
I V . M a j a S t i n a N i l s d o t t e r , Nils Engelbrechtssons dotter, vistades i hemmet i Skinnarp till 1814, då hon flyttade till Tuna socken. Hon
vigdes i Tuna kyrka år 1819 vid torparen, J o h a n P e t t e r M a g n u s s o n , född i Tuna socken 28/4 1796. De bodde på torpet Mörtviken under
Tuna herrgård. Johan Petter Magnusson dog i Mörtviken 12/2 1869. Maja
Stina Nilsdotter levde efter sin man och avled 11/4 1875. De hade 5 söner
och 2 döttrar.
Uppgifterna om Nils Engelbrechtssons döttrar äro hämtade från kyrkoböcker och mantalslängder.
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5 Kapitlet A.
SVEN NILSSON.
1788—1873.
S v e n N i l s s o n (Antavlan III:7), Nils Engelbrechtssons son, var född i
Skinnarp 9/3 1788. År 1809 inköpte han faderns gård, 1/8 mantal i Skinnarp
(Bilaga 18). Han var gift 2 gånger.
1 . L i s a P e r s d o t t e r D a h l b e r g (Antavlan III:8), hans första
hustru, var broder född i Mellingrum i Kristdala 3/6 1791 (Fb. Kristdala
1791) och dotter till hemmansägaren och rusthållaren Per Nilsson Dahlberg
(Antavlan IV:15) och hans hustru C h r i s t i n a ( S t i n a ) O l o f s d o t t e r
(Antavlan IV:16) i Mellingrum (Angående Lisa Persdotters föräldrar och
förfäder hänvisas till 5 kapitlet B). Lisa Persdotter och Sven Nilsson vigdes
(Vb. Kristdala 1812) i Kristdala kyrka 1/11 1812.
Lisa Persdotter blev ej gammal. Hon avled nämligen redan 22/2 1824 av
”förkylning” i en ålder av 33 år och 4 månader. Hon var läskunnig och
förde (Db. Vena 1824) en ”kristlig och oklandrad vandel”. (Bouppteckningen efter henne, se Bilaga 19!).
Sven Nilsson levde sedan som änkling omkring 3 år, nämligen till 1827.
2. I n g e b o r g P e r s d o t t e r , Sven Nilssons andra hustru, hemmansägaredotter från Ormestorp i Vena socken. Hon föddes 9/3 1789, och
sammanvigdes med Sven Nilsson år 1827. Hon avled i Gnöttlerum 18/10
1880 och hade då levat som änka mer än 7 år.
Sven Nilsson hade flyttat från Skinnarp 14/3 1827. Han hade nämligen år
1822, medan första hustrun levde, inköpt 1/16 mantal posthemman i
Gnöttlerum, Vena socken, för 617 riksdaler banco (Bilaga 20). Han måste
dock förplikta sig att giva undantag för säljaren och dennes hustru. I
bouppteckningen efter Lisa Persdotter (Sven Nilsons första hustru) är dock
denna hemmansdel endast värderad till 308 riksdaler banco, 9 shilling och 4
runstycken. År 1827 inköpte Sven Nilsson och hans andra hustru ytterligare
1/16 posthemman i Gnöttlerum för ett pris av 700 riksdaler banco (Bilaga
21).
Med ett posthemman var förenad skyldigheten att transportera post till
vissa orter. Till Gnöttlerum skulle adresseras, enligt Craelius’ ”Landskaps
Beskrifning 1772”, post till Vena och Lönneberga socknar.
Under senare delen av 1820-talet var Sven Nilsson part i flera mål vid
Sevede häradsrätt, vilka avgjordes till hans förmån eller slutade med
förlikning. Samtliga utom ett voro kravmål mot hans f. d. hälftenbrukare i
Skinnarp och Gnöttlerum (Sevede häradsrätt, sommartinget 1828, domboken nr 122 och 225; hösttinget 1829, nr 39, vintertinget 1830, nr 8; vidare
hösttinget 1828, nr 153; vintertinget 1829, nr 81). Vid hösttinget 1829 (nr
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11) var han av kronolänsmannen Ekelöf instämd med påstående, att han
uraktlåtit snöplogning närmast föregående vinter. Sven Nilsson företedde
tvenne intyg, i vilka vitsordades, att vägen varit framkomlig. Målet uppsköts till vintertinget 1830, då svaranden frikändes (domboken nr 5 och
176). Det ena av ovannämnda intyg hade följande lydelse:

Den gamla boden, där Sven Nilsson stod lik. Foto 1946.

”Wi undertecknade får Lemna Detta Sanfärdiga bevis, Den 30-de sistledne
Januari 1829 kommo wi til Gnötlerum med Posten Då samma Dag war byordNingsmannens Sven Nilssons Post Dag til att Fortsätta Posten Då wi stod på Gatan
i Gnötlerum och Sven Nilsson Hölt på att Resolvera och Emottaga Posten kom Ett
bud som wi Hörde klagade På wägen men Landswägen war sådan att Posten kom
frit och obehindrat fram och åter ≈≈≈≈≈
Som wi med wår Lifliga Ed bekräfta kan om så fodras som til bewis Lemnas af
Stora Aby den 16 November 1829
Jonas Nilsson
Postförare
Lars Samuelsson”

Gården i Skinnarp sålde Sven Nilsson 14/4 1840 (Bilaga 22) efter det att
den bevisligen omkring 180 år ägts av Per Åkesson och dennes släkt,
nämligen av följande: Per Åkesson, dennes måg, Nils Börjesson, Sune Gran,
Engelbrecht Sunesson, Nils Engelbrechtsson och Sven Nilsson. Före Per
Åkesson var det av allt att döma hans hustrus släkt, som innehade gården.
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Den äges nu (1946) av Eklunds i Skinnarp och ingår som del av deras
gårdar (Se denna avdelning kap. 2!). Någon gammal bebyggelse på dessa
finnes ej. Av de nuvarande boningshusen är det ena byggt strax före
sekelskiftet 1900 och det andra strax efter. Ett par äldre envåningsstugor
blevo rivna i samband med dess nybyggnader.
Det äldre av de båda nyare husen äges och bebos av hemmansägare Arvid
Eklund, som år 1937 lät tillbygga det. I denna del av byn bodde Sven
Nilsson, enligt vad som framgår av gamla handlingar. Det ena av de båda
rivna envåningshusen stod på hans gård. Det var sannolikt mera än 60 år
gammalt och fanns sålunda på den tid, då han ägde en hemmansdel i
Skinnarp.

Från Skinnarp i våra dagar. Arvid Eklunds gård.

Den ordningsföljd, i vilken gårdarna nämnas, t. ex. i gångna tiders husförhörslängder, talar för att Sven Nilssons åbyggnader lågo på den tomt,
som nu (1946) innehas av hemmansägare Arvid Eklund.
Det framgår av köpebrev i gamla domböcker för Sevede härad, att Sven
Nilsson inköpte flera andra gårdar, som han överlät till sina söner eller till
någon utomstående. Vid mitten av 1840-talet kom en stor del av Gnöttlerums egentliga by*) att tillhöra honom eller hans anförvanter. I Norrhult
och Ormestorp var han kort tid ägare av mindre gårdar, nämligen 1/6 mantal
i Norrhult och 1/6 mantal i Ormestorp, det sistnämnda köpt för ett pris av
1600 riksdaler banco (år 1850). Norrhult överläts till äldste sonen i första
giftet, Nils Peter, och Ormestorp till äldste sonen i andra giftet, Per Johan.
*)

Kristineberg anses numera (1945) ej tillhöra Gnöttlerum..
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Sven Nilsson omnämnes som ”sockenman” (se t. ex. dödboken för Vena
1841, där hans dotter Lisa Catharina kallas sockenmannadotter i samband
med hennes förste makes, Olof Jonssons död 9 aug. samma år). Som
sockenman deltog Sven Nilsson i socknens angelägenheter. Han var icke
blott läskunnig utan också skrivkunnig. Hans egen namnteckning finnes bl.
a. under bouppteckningen efter hans far, men av någon anledning ej under
förutnämnda bouppteckning efter hans hustru. Det synes för övrigt ej ha
varit sällsynt, att vissa skrivkunniga personer, när de skulle underteckna
viktiga handlingar, läto andra göra detta. De tyckte sannolikt, att deras egen
handstil var mindre prydlig. Så var t. ex. fallet med nedskrivaren s morfar,
Nils Jonsson, född 1825.
En (1944) åttiofyraårig sondotter till Sven Nilsson, änkefru I d a L o v i s a N i l s d o t t e r , född 27/4 1861 och numera bosatt i Visby, äger ett för
sina år synnerligen gott minne och goda själsförmögenheter, vilket nedskrivaren av denna släktutredning själv kunde konstatera vid ett besök i Visby i
september 1944. Hon berättade bl. a. följande: ”Farfar var till storleken som
en vanlig person. Hade helskägg, som han brukade klippa med en liten sax.”
Hon berättade vidare om honom: ”Han gick, stödd på kryckor, men kunde
ändå taga sig fram mycket fort, t .ex. från boden, som låg ett bra stycke från
boningshuset”.
Ungefär 20 år, nämligen från omkring 1853, bodde Sven Nilsson som
undantagsman på gården hos dottern Anna Charlotta och hennes man,
nämndemannen och hemmansägaren Carl Johan Wacker.
Sven Nilsson avled i Gnöttlerum 13/3 1873. Han hade i sitt första gifte
(med Lisa Persdotter) följande barn, alla enligt födelseboken i Vena födda i
Skinnarp. (Sonen Nils Peter, född 14/9 1813, död 15/10 1813):
1.
Nils Peter, född 3/11 1814, död 12/4 1862.
2.
Inga Stina, född 3/10 1817, dödsår okänt.
3.
Elisabeth (Lisa) Catharina, född 9/3 1820, död 13/5 1898.
4.
Olaus, (Olagus enligt vissa husförhörslängder), född 9/2 1822, död
16/4 1847.
I andra giftet (med Ingeborg Persdotter) hade Sven Nilsson följande barn,
alla födda i Gnöttlerum (Fb. Vena):
1.
Per Johan, född 22/8 1828, död 1/2 1908.
2.
Anna Charlotta (Lotta), född 21/7 1830, död 8/11 1884.
3.
Sven Erik, född 21/12 1832, dödsår okänt.
Om Sven Nilssons barn i första giftet kunna följande utförligare uppgifter
lämnas.
I.
N i l s P e t e r S v e n s s o n , äldste son till Sven Nilsson och hans
hustru, Lisa Persdotter, föddes i Skinnarp, Vena, 14/11 1814. En tid före sitt
giftermål brukade han sin faders gård i Skinnarp. Den 26/8 1846 uttog han
lysning för giftermål med L i s a J o h a n s d o t t e r , född i Norrhult i Vena
socken 17/3 1826. Hennes föräldrar voro hemmansägaren Johan Jaensson,
född i Vimmerby socken 8/11 1804, och hans hustru Lisa Eriksdotter, född i
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Tuna socken 17/6 1804. De ägde 1/6 mantal i Norrhults by. (Framgår av
respektive mantals- och husförhörslängder).
Nils Peter Svensson och hans hustru bosatte sig på den omnämnda, av
Sven Nilsson köpta gården, 1/6 mantal, i Norrhult. De bodde där åren
1846—1853 och ägde gården. Nils Peter brukade 1853—1855 sin halvbroder Per Johans gård i Ormestorp. Omkring 1855 bodde Nils Peter Svensson
med familj i Filingshult i Vena socken. De flyttade efter kort tid till
Gnöttlerum och bodde där på hans faders gård (utan att äga denna).
År 1857 flyttade de till Sjönäs under Gnöttlerum. Under de sista åren var
Nils Peter Svensson mycket sjuklig och står i 1859 års husförhörslängd
antecknad som arbetsoför. Han avled 12/4 1862. Han skulle, om han levat
efter fadern, blivit huvudman för den släkt, vars stamfader ovannämnde Per
Åkesson i Skinnarp var. Dennes son, Sune Gran, och hans sonson, Engelbrecht Sunesson, och sonsonson Nils Engelbrechtsson, samt den
sistnämndes son, Sven Nilsson, voro alla de äldsta sönerna inom resp.
familjer. De nu nämnda ättlingarna av Per Åkesson ägde sålunda i tur och
ordning efter varandra helt eller delvis (dock minst 1/8 mantal) gården i
Skinnarp. I och med att den sistnämndes ättling Sven Nilsson 1840 sålde
gården, upphörde denna sålunda att vara släktgård, efter att, såsom redan
framhållits, ha ägts eller bebotts i nära 180 år eller från början av 1660-talet
till 1840 av samma släkt. Den ovannämnde Nils Peter Svensson skulle, om
släkttraditionen följts, i egenskap av släktens huvudman ha övertagit
gården, men dog i stället i armod.
Hans hustru, Lisa Johansdotter, bodde kvar i Sjönäs och dog där 28/5
1867 under små omständigheter.
Nils Peter Svensson och hans hustru hade följande barn:
1.
Christina Charlotta (Lotta), född 18/4 1849, död 12/3 1931. Hon var
gift två gånger, första gången med änklingen A d o l f S a m u e l s s o n
från Varpingshorva under Västrahult i Vena socken. De bodde sedan
bland annat i Stubbhorva under Västrahult.
Stubbhorva, som numera är nedrivet, låg ungefär en halv mil från
Storebro, ej långt från Varpingshorva. Christina Charlotta blev änka
redan före år 1880.
Hon lämnade Stubbhorva 1890, flyttade till Målilla socken och gifte
om sig med småbrukaren K a r l P e t t e r s s o n . Hon blev sedermera
åter änka. De sista åren av sin levnad bodde hon hos en styvson, Sven
Karlsson, i Hultsfred, och dennes hustru.
2.
Carolina, född 11/2 1851, död 5/3 1865.
3.
Ida Lovisa, född 27/4 1861. Något år efter sin mors död 1867 blev
hon fosterdotter till omkring 12 års ålder hos sin faster Anna Charlotta Wacker i Gnöttlerum. Därefter bodde hon, tills hon gått och läst
fram sig, hos sin syster Christina Charlotta och hennes man, Adolf
Samuelsson, som då bodde på Borghults gård, Gamleby socken.
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År 1884 den 4/10 gifte Ida Lovisa sig med L a r s J o h a n A l b e r t
L a r s s o n , född i Gamleby socken 9/2 1861, död i Västra Ed genom
en olyckshändelse 29/11 1914. (Stångad av en tjur).
Närmast efter giftermålet bodde makarna i Lilla Skälhem, Odensvi
socken, till 1888, varefter de bodde på olika platser, sist, när mannen
dog, i Västra Eds socken.
Ida Lovisa bor, såsom redan nämnts, hos en son, telefonreparatören
H e n n i n g Vallentin L a r s s o n , född 1891, och bosatt i Visby.
Utom dessa döttrar hade Nils
Peter Svensson och Lisa Johansdotter andra barn, som dock dogo,
när de voro små.
II. Inga
Stina,
Sven
Nilssons dotter, född 3/10 1817,
gifte sig 21/5 1837 med torparen
Anders Peter Eriksson,
född i Vena socken 26/1 1817.
De brukade först torpet Modal
under Kloster i Vena socken. År
1840 flyttade de till torpet Brånäs
under Wederhult i samma socken.
År 1842 flyttade de till Gnöttlerum
och bodde på Sven Nilssons gård,
men 1853 vände de tillbaka till
Modal under Kloster.
Inga Stina Svensdotter och
Anders Peter Eriksson hade 6 barn,
nämligen 2 söner och 3 döttrar,
vilka nådde mogen ålder.

Christina Charlotta, f. Nilsdotter,
vid vävstolen. Foto 1923.

År 1864 utflyttade äldste sonen till Norra Amerika. Hela den övriga
familjen, Inga Stina Svensdotter, hennes man, och återstående barn (möjligen med undantag av dottern Anna Sofia, född 25/9 1839 och 1861 utflyttad
till Kristdala) utvandrade till Norra Amerika 19/7 1867, varifrån sannolikt
ej någon av dem återvänt till Sverige, i varje fall ej Inga Stina och hennes
man (enligt uppgift från ovannämnda brorsdotter, Ida Lovisa).
I I I . L i s a C a t h a r i n a , Sven Nilssons dotter, se sjätte kapitlet!
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I V . O l a u s , Sven Nilssons son, född 9/2 1822, växte upp på sin fars
gård i Gnöttlerum och var tiden närmast före sitt giftermål postdräng, då ju
hans far ägde ett posthemman i Gnöttlerum. Den 18 juni 1845 ingick han
äktenskap med L e n a L o v i s a S v e n s d o t t e r , född i Vimmerby socken
1/11 1826. Hennes föräldrar voro, enligt kyrkböckerna, ”bonden Sven
Samuelsson och Sara Jonsdotter från Ingelstorp”, en utgård, som på den
tiden hörde till Storebro. Det var 1/8 hemman, som ägdes av assessor Fries I
Storebro.
Olaus Svensson köpte 1/8 mantal i Gnöttlerum, och han var sålunda
hemmansägare.
Emellertid avled Olaus redan 16/4
1847 av ”feber”. Han var sålunda
endast 25 år gammal och hade varit
gift i knappast 2 år.
I sitt äktenskap hade han en dotter,
Maria Christina, som dock dog före
fadern.
Olaus, eller som han fullständigt
hette, Olaus Svensson, synes ha varit
begåvad. Han hade enligt husförhörslängderna de bästa vitsord i sin
kristendomskunskap och kunde läsa
väl. Olaus var givetvis som postdräng och självägande postbonde
skrivkunnig. Den 18-årige Olaus’
egenhändiga namnteckning finns i
Sevede härads dombok med anledning av ett mål 1839—1840.
Namnteckningen står bl. a. under en
stämningsansökan av den 22/8 1839.
Ida Lovisa, f. Nilsdotter, och hennes
Traditionen, förmedlad genom
man, Albert Larsson, omkr. 1910.
nedskrivarens mormor och mor,
förmäler, att Olaus var en sällskaplig
och gladlynt ung man med gott sätt.
Barnen i Sven Nilssons andra
gifte:
V . P e r J o h a n , Sven Nilssons son och Olaus halvbroder, född 22/8
1828, död 1/2 1908 i Gnöttlerum. Han var som ung också postdräng en tid.
Han gifte sig 27/11 1851 med M a j a L i s a N i l s d o t t e r , född 16/10
1831 i Vena församling, död 8/3 1910. Per Johan Svensson var hemmansägare först i Ormestorp och sedan i Gnöttlerum, där han med tiden
förvärvade halva Sven Nilssons gård och senare övertog en annan gård i
samma by, som hans svärfar (enligt muntliga uppgifter av gamla Gnöttlerumsbor) ägt.
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Per Johan Svensson och hans hustru hade i sitt äktenskap följande barn:
1.
Sofia Charlotta, född 21/1 1852.
2.
Maria Lovisa, född 25/8 1853, gift.
3.
Matilda Kristina, född 27/4 1856, gift, men familjen utflyttad till
Norra Amerika 1886.
4.
Karl Johan Alfred, född 4/5 1859, utflyttad till Amerika 1882.
5.
Emma Elisabet, född 5/2 1862, död ogift 1935. Var anställd som
hushållerska och erhöll som sådan förmånsrätt vid arv. Ansågs härigenom blivit välbärgad, enligt vad Gnöttlerumsbor meddelat.
6.
Sven Oskar, född 21/11 1864, utflyttad till Amerika 1886.
7.
Hanna Alida, född 27/4 1868, gift med Karl August Emil Pettersson, född 4/11 1864 i Lönneberga. Övertog svärfaderns gård i
Gnöttlerum. Emil Pettersson var nämndeman. Både han och hans
hustru äro nu döda, och gården i Gnöttlerum har gått ur släkten genom försäljning, ehuru de ägde 9 barn, av vilka dock en son är död.
Endast denne var intresserad av jordbruk. Hans namn var Karl J o s e f , född 19/3 1893.
Av gamla Gnöttlerumsbor har nedskrivaren hört, att Per Johan Svensson
var en jämförelsevis välbärgad man med ett stadgat anseende. Han var
medelstor till växten, något häftig till lynnet, såsom en del andra av denna
släkt, dock med en förmåga att behärska sig.
V I . A n n a C h a r l o t t a , Per Johans syster, och Sven Nilssons dotter,
född 21/7 1830. Den 30/12 1849 gifte hon sig med soldaten C a r l J o h a n
W a c k e r , född 6/8 1820 i Vimmerby socken. Han tjänade som soldat för
Lådingsfall i samma socken med soldattorpet Brofall. År 1852 köpte de
Sven Nilssons gård i Gnöttlerum, men fingo till en början lagfart på endast
hälften på grund av ouppgjorda mellanhavanden med Sven Nilssons barn i
första giftet. Sedermera erhölls lagfart även på den andra hälften, (1/16
mantal), som dock efter en tid såldes till svågern Per Johan (Bil. 23, 24).
Wacker var nämndeman och betrodd med mycket skrivgöromål.
Hustrun var sjuklig och dog redan 8/11 1884. Bouppteckning, Bilaga 26.
Arvskifteshandling, Bilaga 27.
Wacker själv avled 2/3 1885. De voro barnlösa.
V I I . S v e n E r i k , Sven Nilssons yngste son, broder till Per Johan och
Anna Charlotta Svensdotter, född 21/12 1832. Han gifte sig 4/9 1858, sedan
han en tid varit postdräng, med K a r o l i n a S o f i a W e s t r i n g , född
1/12 1838 i Målilla socken, och dotter till sedermera arrendatorn i Ekenäs i
Målilla, G. Carlsson Westring och hans hustru, Anna Svensdotter.
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Sven Erik Svensson och hans hustru brukade först Dahls gästgivaregård i
Lönneberga socken, nämligen från 1858 till 28/8 1863. Sistnämnda år
flyttade de till Målilla socken och bosatte sig i byn Stubbhult. Redan år
1864, den 2/6, utvandrade Sven Erik Svensson med familj till Norra
Amerika, varifrån de ej lära ha återvänt (enligt meddelande av Ida Lovisa
Nilsdotter och komminister Seth Blomquist i Målilla—Gårdveda, nedskrivarens studiekamrat i Lund). Enligt bouppteckningen(Bilaga 26) efter Anna
Charlotta Wacker levde Sven Erik liksom halvsystern Inga Stina, ännu 1885
i Amerika.
Vid avresan till Amerika hade makarna följande barn:
1.
Anna Sofia, född 19/11 1858 i Vena.
2.
Karl Erik, född 8/2 1861 i Lönneberga.
3.
Matilda, född 15/1 1863 i Lönneberga.
I och med Per Johan Svenssons bortgång år 1908 hade sålunda alla Sven
Nilssons söner och sonsöner avlidit eller utvandrat till Amerika. Därmed var
huvudgrenen av denna släkt på manssidan u t d ö d i Sverige, åtminstone har
sig ej nedskrivaren bekant, att någon ättling av denna gren återvänt till
Sverige. Det var sålunda i det närmaste 200 år från Per Åkessons död 1710
till dess nämnda gren på manssidan utdog i Sverige, och omkring 245 år
från den tidpunkt, från vilken denna släktgrens historia kan följas. Medräknas även i Sverige kvarlevande ättlingar av Sven Nilsson, omfattar perioden
en tidsrymd av 285 år, d. v. s. från omkring 1660 till 1946. Men Sven
Nilssons ättlingar härstammade ju även från Per Åkessons hustru och
hennes fader, Suhne, ja, sannolikt också från Lasse i Skinnarp. Denne bodde
där redan omkr. 1620. Från denna tid till 1945 är det 325 år.

5 Kapitlet B.
LISA PERSDOTTER DAHLBERG.
1791—1823.
Hennes förfäder.
1 . P e r N i l s s o n D a h l b e r g (Antavlan IV:5), fader till L i s a
P e r s d o t t e r (Antavlan III:8), föddes 9/8 1743 i husartorpet Grälebo
under Krogstorp (Kroxtorp, Krokstorp) i Misterhults socken (Fb. Misterhult
1743). Han var son till ryttaren (”sventjänaren”) Nils Dahlberg (Antavlan
V:29) och dennes hustru, A n n a P e r s d o t t e r (Antavlan V:30). Bland
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vittnena vid Per Dahlbergs dop kan nämnas nämndemannen Johan Persson i
Krogstorp.
Per Nilsson Dahlberg var gift 2 gånger, första gången med ”bonddottern,
dejan K j e r s t i n I s a k s d o t t e r ” från Mellingrum i Kristdala socken.
Vigseln ägde rum år 1774.
Redan 1776 dog emellertid Kjerstin Isaksdotter. Den 17/6 år 1787 gifte
Per Dahlberg om sig med ”dejan S t i n a O l o f s d o t t e r ” (Antavlan
IV:16), född 22/10 1763 i Brevik i Vena socken. Enligt födelseboken hette
hon Christina men i husförhörslängderna står endast namnet Stina. Hon var
dotter till Olof Jonsson och Karin Månsdotter i Brevik, där dessa ägde 1/16
mantal. O l o f J o n s s o n (Antavlan V:31) var (Hfl. Vena) född i oktober
1732 i Lönhult i Kristdala och hans hustru K a r i n M å n s d o t t e r
(Antavlan V:32) 5/10 1740 i Brevik. De ingingo äktenskap 22/6 1760. Både
läste (Hfl. Vena) nöjaktigt i bok. Olof Jonsson dog i Brevik 31/10 1825. I
dödboken för Vena står det om honom ”Son till bonden J o n a s O l o f s s o n och C h r i s t i n a J o h a n s d o t t e r . Gift med Karin Månsdotter från
Hvena. Haft med henne 8 barn, 3 söner och 5 döttrar, af hvilka en son är
död. Känd för en stilla och gudfruktig vandel”. Olof Jonsson dog av
”ålderdom”. Karin Månsdotter dog 20/9 1827 även hon av ”ålderdom”.
Hennes föräldrar voro enligt dödboken ”M å n s N i l s s o n och I n g e b o r g S v e n s d o t t e r i Brevik”, som ägt en mindre gård där. Karin
Månsdotter hade ”fört en kristlig vandel”. (Antavlan VI:61, 62, 63, 64).
Per Nilsson Dahlberg ägde 1/8 mantal Mellingsrum. Tidigare synes han
ha bott i Bankhult i Kristdala. Sina sista år levde han som ”inhyses” (Hfl.
Kristdala) hos sonen Nils Persson Dahlberg, född 13/2 1801, gift med Sara
Christina Pettersdotter, född 30/9 1807.
Per Nilsson Dahlberg avled 19/1 1828 (Db. Kristdala 1828). I första giftet
hade han haft två döttrar, i andra giftet tre söner och två döttrar, av vilka en
son och en dotter överlevde fadern (Db. Kristdala 1828). Hustrun avled 26/7
1833. Såväl Per Nilsson Dahlberg som hans hustru, Stina Olofsdotter, voro
läskunniga.
2 . N i l s D a h l b e r g (Antavlan V:29), ryttare, fader till Per Nilsson
Dahlberg (Antavlan IV:15). Om Nils Dahlbergs födelseår föreligga inga
säkra uppgifter, men i regementsrullorna uppgives år 1718. Han gifte sig
(Vb. Kristdala 1740) 1/11 1740 med ”pigan A n n a P e r s d o t t e r i
Skinshult” (Antavlan V:30). I Misterhults mantalslängder är han med hustru
skriven i husar- och ryttartorpet Grälebo under Krogstorp t. o. m. 1765.
Mantalslängderna för 1766 upptager under 1/8 mantal i byn Bankhult i
Kristdala socken en Per Nilsson (sannolikt Per Nilsson Dahlberg) och hans
ej namngivna föräldrar, vilka personer icke finnas där skrivna 1765. Då av
Kristdala dödbok framgår, att N i l s D a h l b e r g a v l e d 2 6 / 1 2 1 7 7 2 ,
56 år gammal, och i mantalslängden för 1774 under Bankhult hos ovannämnde Per Nilsson är skriven endast dennes moder, synes sannolikt, att
fadern hette Nils Dahlberg och var samma person som förutnämnde ryttaren
Nils Dahlberg.
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Nils Dahlbergs hustru, ovannämnda Anna Persdotter, har förgäves sökts i
Kristdala dödbok efter 1773, vilket år hon sannolikt bodde i Bankhult (efter
vad som framgår av det förutnämnda). Troligen var hon född 1721, döpt den
7/5 i Kristdala, varvid föräldrarnas namn ej angivas i födelseboken. Såväl
vid Anna Persdotters födelse som giftermål bodde emellertid i Skinshult
(Mtl. Kristdala) en bonde vid namn Per Persson, som torde ha varit hennes
fader.
Enligt Vadstena landsarkiv förvarade rullor för Smålands regemente till
häst var Nils Dahlberg 22 år gammal, då han antogs till ryttare. Från
Krigsarkivet har följande meddelats om Dahlberg:
”Nils Dahlberg föddes 1718 ’i Småland’ och antogs den 10. december
1739 som ’sventjänare’ för Krogstorp, Misterhults socken, som nr 29 vid
överstelöjtnantens kompani. Vid generalmönstring den 15. september 1740
står han antecknad som ogift, men ett år senare (26. Oktober 1741) som gift.
En del av regementet tjänstgjorde vid denna tid i Finland, dock tydligen
inte Dahlberg. Däremot var han med i pommerska kriget och blev där sårad.
Vid generalmönstring i Stralsund den 18. september 1760 uppges Dahlberg
nämligen vara ’illa krossad’ av et fall, kan ei på viss tid Cureras afgår till
Sverige och Rusthållet’. Några år senare (1 oktober 1764) står om honom
’Karlen blesserad i Pommern får avskjed och dubbelt underhåll af Krigsmanshuset’. Han uppges även ha förlorat en häst vid Fehrbellin den 25.
september 1758 — orten besattes nämnda dag av svensk avdelning. Det
tydligen från regementets sida föreslagna dubbla underhållet godkändes
emellertid icke av Krigsmanshuskontoret, ty om Dahlberg står antecknat
’har ej förtjenst till dubbelt underhåll’. Enkelt underhåll utbetalades dock
till honom från den 1 juli 1765. Den 6 maj 1766 kallades Dahlberg ’gammal
och bräcklig’, men han levde ännu år 1770. Dahlbergs dödsår har ej kunnat
fastställas. I en liggare över gratialister från senare hälften av 1700-talet
står han visserligen antecknad som död, men anteckningen är tyvärr omöjlig
att datera.”
3 . N i l s D a h l b e r g (Antavlan VI:57), fader till Nils Dahlberg (Antavlan V:29), gift 24/4 1713 med Ingrid Nilsdotter (Antavlan VI:58) från
Grytviken i Kristdala (enligt släkttavla, upprättad av prosten Meurling,
Kristdala, och ägd av lärarinnan Maria Harding, f. Dahlberg). Den förstnämnde Nils Dahlbergs var ryttare för Röstorp i Kristdala.
Från Kungl. Krigsarkivet har meddelats följande:
”Någon ryttare med namnet Nils Dahlberg, som tjänat för Röstorps rusthåll i Kristdala socken, har icke påträffats. Däremot upptager
Generalmönstersrullan för Smålands kavalleriregemente år 1710 en ryttare
för rusthållet Röstorp vid namn Nills Swensson Dahlbom, född i Kristdala
socken. Dahlbom antogs till ryttare i september månad år 1709. Enligt
rullan var han år 1710 24 år gammal. Generalmönstersrullan för 1712
uppger, att Dahlbom detta år var 26 år gammal. I en annan rulla för 1712
kallas den ryttare, som uppsattes för Röstorp Nils Dahl. Denne skulle ha
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tjänat för detta rusthåll sedan 1709. Det är sannolikt att Nils Dahl och Nills
Dahlbom är samma person. Nils Dahl återfinnes i rullor för åren 1714 och
1724. I den sistnämnda rullan uppges, att Dahl var 35 år. I denna rulla
finnes även följande anteckning: ’Karlen kan passera, men står till förbättring’. Dahl ersattes den 24 december 1728 av Håkan Nillson. Dessa
uppgifter ha hämtas ur serien Generalmönstersrullor, Smålands kavalleriregemente. Därtill kommer ytterligare en uppgift ur serien Rullor 1620—
1723, där en rulla för år 1718 uppger, att Dahl var 30 år gammal.
Han tycks ej ha varit anmäld till underhåll hos krigskollegiets krigsmanshuskontor. Ytterligare uppgifter om Dahl i mer lättillgängliga källor ha icke
kunnat återfinnas.”
Allt talar för att Dahl, Dahlbom och Dahlberg var samma person. Det
framgår av ovanstående, att åldersuppgifterna om ifrågavarande person
skifta. På samma sätt är det synbarligen med namnuppgifterna. En dylik
osäkerhet beträffande uppgifter om namn och ålder var icke sällsynt på
1600- och 1700-talen.
Ännu idag bo ättlingar i rakt nedstigande led till den förste Dahlberg i
Kristdala socken. Av dessa ha alla fr. o. m. nedannämnde (n:r 3) Per
Nilsson Dahlberg — åtminstone under någon tid — ägt och bebott den s. k.
Laggegården i Mellingrum. Släktsammanhanget är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nils Dahlberg, född på 1600-talet, ryttare för Röstorp i Kristdala.
Nils Dahlberg, född omkring 1718, ryttare för Krogstorp i Misterhults socken och bosatt i torpet Grälebo. Den föregåendes son.
Per Nilsson Dahlberg, född 1743, rusthållare och hemmansägare i
Mellingrum. Den föregåendes son.
Nils Persson Dahlberg, född 1801, hemmansägare i Mellingrum.
Den föregåendes son.
Sven Dahlberg, född 1845, hemmansägare först i Mellingrum och
sedan i Kroxhult i Kristdala. Den föregåendes son.
Nils Johan Dahlberg, född omkring 1844, hemmansägare i Mellingrum. Den föregåendes broder.
Den sistnämndes söner och döttrar, ogifta, äga och bebo fädernegården. De äro följande (Mtl. Kristdala 1945. Namnet Dahlberg
stavas i mantalslängden utan ”h”): A l i d a , född 1861, N i l s August
Vilhelm, född 1863, Karl Johan S i g f r i d , född 1868, T i l i a Maria,
född 1875, O s k a r O s s i a n , född 1879.

En kusin till de nuvarande ägarna av Mellingrum är (se sid. 140) lärarinnan Lisa Gerda M a r i a (Maja) Harding, född Dahlberg, i Bråbo, Kristdala,
född 4/6 1893 i Kroxhult. Hennes fader, Sven Dahlberg, (se ovan n:r 5), var
född 25/7 1845 och dog 17/9 1921. Maja Hardings farfar och probantens
mormors mor voro syskon.
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Fru Harding har berättat följande i ett brev
till nedskrivaren: ”Enligt en muntlig
tradition fanns det tre bröder Håkansson,
alla ryttare vid Smålands kavalleri under 30åriga kriget. En av dem är stamfader för
släkten Meurling (Kristdala), en för släkten
Wijkström och den tredje, Nils Håkansson i
Systertorp, för släkten Dahlberg. Beträffande de två första är släktsammanhanget
bevisat. Hur det är med Dahlbergarna vet jag
icke annat, än det jag hört av min far”.

Fru Maja Harding,
f. Dahlberg.

Fru Harding äger, enligt vad hon själv
meddelat, ett mycket gammalt brudsmycke,
som gått i arv inom Dahlbergssläkten
alltsedan 1600-talet. En ryttarpistol med
flintlås från 1600-talet finns även bevarad.

6 Kapitlet.
ELISABETH CATHARINA SVENSDOTTER.
1820—1898.
E l i s a b e t h ( L i s a ) C a t h a r i n a (Antavlan II:4), probantens mormor
och Sven Nilssons dotter, född i Skinnarp, Vena socken, 9/3 1820 (Fb. Vena
1820). Hennes liv var ganska skiftesrikt. När hon var omkring 4 år gammal,
dog hennes mor, och när hon var 7 år, fick hon styvmor. Den sistnämnda
behandlade dock sina styvbarn väl, enligt vad som berättats av Anna
Charlotta, Lisa Catharinas dotter. Även den förutnämnda brorsdottern till
Lisa Catharina, Ida Lovisa, visste ingenting annat än gott om styvmodern
(Ingeborg Persdotter). Denna gick under benämningen ”mora” under äldre
dagar enligt Ida Lovisas uppgift.
Lisa Catharina var gift två gånger:
1. O l o f J o n s s o n , född 2/8 1816 (Fb. Vena 1816) i Bjerkhult i Vena
och sedermera hemmansägare i Gnöttlerum. Han sammanvigdes med Lisa
Catharina i Vena kyrka 30/12 1838. Bruden hade ej fyllt 19 år och brudgummen var några månader över 22 år. De övertogo en hemmansdel i
Gnöttlerum. Enligt lagfartsprotokoll 2/9 1834 (sommartinget) hade Olof

EN SLÄKTKRÖNIKA

143

Jonsson detta år av sina föräldrar, Jonas Hansson och Sara Olofsdotter, för
636 riksdaler banco och 32 skilling inköpt nyssnämnda hemmansdel, 1/24
mantal, krono skatte posthemman, Gnöttlerum (Bilaga 25). Olof Jonssons
morfar, Olof Eriksson, född 6/3 1752, död 30/3 1842, 90 år gammal, hade
närmast förut ägt denna gård. Olof Eriksson var rusthållare- och hemmansägareson från Bjerkhult i Vena. Enligt födelse- och dopboken hade han vid
dopet såsom faddrar: ”Välborna fru Ridderborg på Västrahult, Välborne
herr löjtnant Carl de la Grange ibidem” och nämndemannen Johan Olofsson.
Gården i Gnöttlerum sålde Olof Eriksson till sin dotter och måg 1828, eller
(såsom det säges i nyssnämnda citat ur Vena dödbok) ”öfverlemnade” den
till sin dotterson Olof Jonsson, tydligen med dennes föräldrar som
mellanhand.

Här drunknade Olof Jonsson vid stenen i bildens mitt. Villan i bakgrunden
har tillhört Alexander Eriksson, författarens farbror. Foto 1940 av förf.

Olof Jonssons och Lisa Catharinas äktenskap blev av kort varaktighet.
Olof Jonsson drunknade nämligen i Silverån vid Hultsfred 9/8 1841, enligt
muntlig tradition vid badning i samband med höbärgning. I dödboken för
Vena står följande antecknat om honom:
”Hemmansbrukare, var född i Bjerkhult, den 2 Augusti 1816. föräldrar:
Jonas Hansson, och hustrun Sara Olofsdotter. Vårdades af föräldrarna til
dess tio års ålder, då morfadern Olof Ericsson och dess hustru Ingrid Lena
Nilsdotter, i Gnöttlerum uptog honom till fosterson, och öfverlemnade
honom sit 1/24 hemman. Ingick Egtenskap med Socknemannadottrn: Lisa
Carin Svensdotter i Gnöttlerum, den 30/12 1838. sammanaflat En dotter,
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och väntar Enkan åter snart blifva mor. Omkom vådeligen i hultsfrid å, vid
höbergsel. Egna föräldrar och Svärföräldrar dela enkans stora sorg.”
Olof Jonsson drunknade strax intill sitt hem, ovanför den s. k. Kyrkbron.
Om detta har Nils Jonsson, Lisa Catharinas andre man, berättat.
Hans dotter, Anna Charlotta m. fl., ha förtäljt, att det på den tiden förekom utskänkning av brännvin i Hulingsryds gästgivaregård invid Hultsfreds
slätt. Superiet var ganska allmänt bland folket i trakten omkring 1840.
Samma dag Olof Jonsson drunknade hade han förtärt brännvin, ehuru han
eljest var jämförelsevis återhållsam. På grund av att han ej varit fullt nykter,
skulle han, enligt vad man trodde, drunknat vid badning. För övrigt ha
många andra omkommit i denna å på grund av dess gyttjiga och förrädiska
botten.
Som ett annat exempel på den roll brännvinet kunde spela, nämnes följande:
En postförare vid namn Lars Nilsson i Gnöttlerum hade instämt Olof
Jonsson och dennes ovannämnde svåger, Olaus Svensson, för att de börjat
slagsmål. Den sistnämnde kallas i rättegångsprotokollet Olof Svensson, men
i det följande användes namnet Olaus, ej Olof, om det icke är fråga om
citat. I stämningen säges det, att Lars Nilsson blivit överfallen och slagen,
så att han fått flera blodviten och högra foten bruten ur led.
De båda svågrarna läto då stämma ”bönderna Lars Nilsson och Peter
Persson”. Denna stämning är daterad den 28 augusti 1839. Peter Persson
och Lars Nilsson skulle ha uraktlåtit att hålla sina ”gärdesgårdar i lagligt
skick”, varför Olof Jonsson lidit skada till såväl sädesåkrar som betesmarker. Lars Nilsson hade dessutom inträngt söndagen den 2 juni i deras
”föräldrars stugor”. Han ”överföll och i förstugan omkullslog mig Olof
Svensson och därefter ingick och från stugan utdrog en knippa garn, vari
han insnärjde sig, så att vi med möda kunde skilja honom från det.”
Målet förekom, enligt domboken, vid Sevede häradsrätt under hösttinget
1839 (n:r 107), under vintertinget 1840 (n:r 62), under sommartinget 1840
(n:r 84, 152) samt under hösttinget 1840 (n:r 3, 159).
Flera vittnen hördes. Ett av dessa var Lars Persson*) i Gnöttlerum, som
skulle delgiva Olaus Svensson och Olof Jonsson stämningen till tinget. Vid
denna delgivning hade Olaus Svensson blivit mycket vred och sagt om Lars
Nilsson, att om denne ”ej fått stryk, skulle han få det”. När Olof Jonsson
fick del av stämningen, nekade denne till att han förfördelat Lars Nilsson,
men att han sett Olaus Svensson slå omkull Lars Nilsson ”nära Anders
Anderssons kammare, som är belägen intill Sven Nilssons hemvist.” Det var
Olof Jonsson obekant, om Lars Nilsson därvid erhållit skada.
Ett annat vittne var Samuel Petter Persson. Denne hade varit hos Sven
Nilsson i Gnöttlerum ”i slutet av Maj eller början av Juni en torsdagsafton
*)

Lars Persson var fader till den i 3 kap., tredje avd., sid. 102, omnämnde Per Johan Larsson.
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kort före första beväringsmötet å Hultsfred”. Då kom Lars Nilssons hustru
in i Sven Nilssons stuga och ville låna något brännvin. Detta delade han
med sig av åt sin hustru och Sven Nilsson. Strax förut hade hustrun och
Olaus Svensson sagt, att de skulle gå in i en nykterhetsförening. Likväl söp
hon nu. Lars Nilsson ville ”truga” Olaus Svensson att ”supa”, och då denne,
”som satt på en stol vid spiseln icke desto mindre fortsatte att vägra slog
Lars Nilsson till Olof Svensson i nacken med bouteljen” så att större delen
av brännvinet rann ut i spisen jämte det, som var ”i glaset.”
Olof Jonsson och Olaus Svensson inlämnade den 8 maj 1840 till rätten en
skrivelse, som hade följande lydelse:
”Uti wårt anförande till protokollet den 18de Januari vid sistl: Winterting,
under n:r 62, har wi yttrat sanna förhållandet ganska skonsamt mot Lars
Nilsson i Gnöttlerum och ej målat honom med så mörka färger som hans
lefvnadssätt hade förtjänat, ty han ofredar icke allenast oss såsom hans
grannar och på allt sätt stör den sämja som borde råda uti Byen, utan har
efven uti wår Sockens kyrka, i sitt wanliga yra och rusiga tillstånd, stört den
allmänna gudstjensten; hvilket utaf det härhos bifogade bevis, från Pastors
Embetet i Hvena, torde inhämtas. — När han altså icke har respekt för
Religionen och dess utöfvning, utan är en fiende till densamma, huru kan
det vara möjligt, att han älskar sin broder? — Nej han lefver oanständigt,
slår hustru och barn i sitt hus, utsprider mehnliga rykten om sine grannar,
och sysselsätter sig endast med dylika usla handlingar.
Om Lars Nilsson ick om natten emellan den 2dra och 3dje Juni sistl. år, i
yran, inkommit uti wåra föräldrars stugor och, då han äntligen aflägsnade
sig insnärgt sig uti en större knippa garn, så hade han, den gången ick fått
anledning att beljuga oss, som endast, då han på gården fans insnärgd i
garnen och dymedelst fallit om kull, sökte till att skilja honom ifrån garnen,
som omkullsnärgdt honom, och då han slutligen blef lös utur sin snärja,
gick han öfver en gjerdesgård hem, utan att halta, och hade altså fått
ifrågavarande benskada inom sitt eget hus, der han ofta lefver wildt och
tyranniskt.
Wi yrkar altså att få slut i målet och att Lars Nilsson måtte kännas skyldig
att ersätta wåre Rättegångskostnader vid 3ne ting. Hvad åter angår Lars
Nilsson och Peter Pehrsson, rörande försummad hägnads skylldighet får jag
Olof Jonsson ödmjukast anhålla att få såsom wittnen hörda, Postföraren
Nils Nilsson i Gnöttlerum, arbetskarlen Petter Svensson i Äspekälla och
drängen Nils Svensson i Flatebo, hvarefter jag yrkar ersättning för den lidna
skadan och, att, de tilltalade måtte, vid ansenligt wite tillhållas att iagttaga
sin hägnadsskylldighet och ersätta mine besvär och kostnader i och för
denna rättegång.
Olof Jonsson
Bonde

Olof Svensson
Dräng

EN SLÄKTKRÖNIKA

146

Lars Nilsson var född 13/9 1789, ägde enligt åberopande av intyg från
pastoratsämbetet i Vena, ”hjälpelig kristendomskunskap”. Hade varit den 4
okt. 1835 ”drucken i Hvena kyrka” och den 31 juli 1836 i ”samma kyrka
offentligen undergått uppenbar kyrkoplikt” enligt Sevede häradsrätts utslag
4/12 1835.
Olof Jonsson och Olaus Svensson kunde ej fällas för att ha påbörjat
slagsmål, ehuru det fanns vissa ”liknelser”. De ådömdes därför att värja sig
med ed. Detta gjorde de också efter att ha blivit förberedda av prästen i
Vena (Pastors edgångsbevis 26/8 1840). Eden avlades enligt häradsrättens
protokoll ”med tu finger å Den Heliga Skrift ljudeligen” av de båda unga
männen, och de frikändes. Emellertid skulle rättegångskostnaderna kvittas.
Olof Jonssons ansvarsyrkande mot Lars Nilsson och Peter Persson med
anledning av de dåliga gärdesgårdarna upptogs ej till behandlig, då det ej
ansågs höra samman med detta mål. För behandling av denna tvist erfordrades särskild stämning.
Icke lång tid efter Olof Jonssons död avled dennes morfar, ovannämnde
Olof Eriksson. Bouppteckningen efter honom förrättades 4/4 1842. Olof
Eriksson hade under den sista tiden vårdats av sin ”dottersons änka, Lisa
Catharina”. Hon hade vid bouppteckningen uppgivit tillgångarna i boet efter
den avlidne, såsom de voro vid dödstillfället, till 270 riksdaler banco,
medan skulderna utgjorde 55 riksdaler banco. Närvarande vid bouppteckningen var bl. a. Lisa Catharinas fader, Sven Nilsson. Lisa Catharina och
Sven Nilsson blevo sedermera, nämligen år 1845, instämda till Sevede
häradsrätt av Olof Erikssons övriga sterbhusägare, nämligen Adolf Bergström och Nikolaus Eriksson i Boda, Sven Jonsson i Fruvik, Jonas Persson i
Längershult samt änkan Maja Olofsdotter i Gängesnäs. Dessa ville inför
rätten bestrida riktigheten av bouppteckningseden och sökte göra gällande,
att tillgångarna voro större, än vad som uppgivits vid bouppteckningen.
Enligt ett annat påstående hade Sven Nilsson mottagit 40 riksdaler banco
av Olof Eriksson för inköp av slaktdjur, vilka ej skulle ha blivit inköpta.
Vittnen hade instämts, vilka dock ej kunde komma med några fällande
utsagor.
Svarandena Sven Nilsson och Lisa Catharina ålades att fria sig med ed,
vilket ock skedde (Referat ur Sevede härads dombok för år 1845).
Lisa Catharina levde som änka till år 1849, då hon ingick i nytt äktenskap
med Nils Peter Jonsson.
2. N i l s P e t e r J o n s s o n , (Antavlan II:2), Lisa Catharinas andre
man, var född 28/1 1825 och enligt födelseboken son till ”bonden Jonas
Nilsson” och hans hustru ”Maja Lisa Andersdotter i Hulingsryd”. Nils Peter
Jonsson och Lisa Catharina vigdes 28/12 1849.
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Lisa Catharina hade i sitt första gifte (med Olof Jonsson) följande barn
(Fb. Vena):
1.
Sara Elisabeth (Sara Lisa), född 6/10 1839, död 28/4 1913.
2.
Olaus Fridolf, född 17/10 1841, död 24/10 1858.
I andra giftet (med Nils Jonsson) hade hon följande barn, alla födda i
Gnöttlerum (Fb. Vena):
1.
Maja Stina (Maria), född 4/4 1849, död 14/3 1929.
2.
Anna Charlotta, (Antavlan I:2), född 18/10 1851, död 19/4 1934.
3.
Ida Karolina, född 31/10 1858, död 21/12 1916.
Om Maja Stina ha utförligare uppgifter lämnats i tredje avdelningen, sid.
110 f. Beträffande de två sistnämnda, se första avdelningen, sid. 46 f., 56 f.!
1. S a r a L i s a , (kallades Sar-Lisa eller t. o. m. ”Sar-Lise”), Lisa
Catharinas äldsta dotter, var född
6/10 1839. Hon gifte sig 25/10 1858
med hemmansägaren och rusthållaren Lars Magnus Samuelsson, född i
Tuna förs. 21/4 1835. De ägde 1/6
mantal Danevik. Enligt fastebrev
16/3 1858 i Tunaläns häradsrätts
lagfartsprotokoll hade han därav
inköpt hälften av modern och
syskonen, nämligen 1/12 mantal
krono skatte, delvis rusthåll och
delvis augment. Halva gården
förvärvades sedermera av Johan Erik
Eriksson (Antavlan I:1) och dennes
hustru, vilket framgår av lagfartsprotokoll 12/2 1878, § 2, vid Tunaläns
häradsrätt. Till 1887 behöll Lars
Magnus Samuelsson återstående
1/12 mantal. Därefter bodde han med
familj i Junnarp, Vena, men senare,
Sara Lisa, f. Olofsdotter, och hennes
år 1888, flyttade de till Nymåla,
man, Lars Magnus Samuelsson, omkr.
hörande till Östra Grinderum i
1890.
Frödinge socken.
Sara Lisa vistades sin sista tid hos
dottern Selma Charlotta, född 26/3 1868 och gift med husaren, korpralen
Nils Johan Nord, född 13/10 1858 i Målilla socken. Denne tjänade för
Blaxhults rusthåll i Vena socken och bodde i husartorpet Gillebo. Fadern,
som också var husar, hette Karlberg. Han tjänade, enl. sonen Nords uppgift,
för Ekenäs och Knästorp i Målilla socken och bodde i husartorpet Hagtorpet. Nord var endast 19 år, när han tog värvning, alltså tidigare än brukligt.
Husarsöner hade nämligen företräde vid antagandet av indelta husarer. Flera
av Nords söner blevo husarer.
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Sedan Nord tagit avsked, flyttade han till Tuna, där han alltjämt äger och
bebor lägenheten Frituna vid Tuna station. Hans hustru, Selma, avled 21/1
1945. Sara Lisa Olofsdotter dog på Vimmerby sjukstuga 24/4 1913 (hjärtfel).
Lars Magnus Samuelsson avled 14/6 1914 i Hultsfred hos en dotter,
Elisabeth M a r i a Davidsson (kallad Mari), född Larsdotter. Både Lars
Magnus Samuelsson och hans hustru äro begravna på Tuna kyrkogård.
Maria Davidsson var född i Danevik, Tuna, 25/7 1861, gift med banvakten
Per Gustaf Davidsson vid Västervik—Hultsfreds Järnväg. Hon avled i Eksjö
4/2 1940.
Lars Magnus Samuelsson och
hans hustru hade en son, Lars
Johan, född 12/9 1859, död
omkring 1940 som fabriksarbetare i Borlänge i Dalarna, och 5
döttrar, vilka blevo gifta. Endast
den yngsta dottern, Hanna, är
ännu (1945) i livet.
Sara Lisa, som nedskrivaren av
detta flera gånger sammanträffat
med, hade ett tilltalande utseende och sätt samt ett vårdat
uppträdande. I sin ungdom var
hon (enligt muntliga uppgifter av
närstående släktingar) glad och
tog sig gärna en svängom, där
det dansades.
Vid mognare ålder hade hon ett
allvarligare sinne och ägde
religiösa intressen. Hennes man
var musikalisk och spelade gärna
fiol, och det var roligt att tala
med honom, ty han tillhörde det
slags människor, som sprida
glädje
omkring
sig.
Som
lantbrukare torde han dock ha
varit mindre framgångsrik.

Selma, f. Larsdotter, och Nils Nord
utanför sitt hem, Frituna.

En dotterdotter till Lars Magnus Samuelsson, fru Lilly Arbin, född Eriksson 8/1 1894 i Sköns församling, Västernorrlands län, gift med fanjunkare
Arbin i Eksjö, är enligt allmän uppfattning mycket musikalisk och giver
som privatlärarinna lektioner i pianospel. Då hennes fader dött, medan hon
ännu var liten, blev hon fosterdotter hos ovannämnda Davidssons, vilka
voro barnlösa, och som hon på grund härav fick ärva.
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I I . O l a u s F r i d o l f , Lisa Catharinas och Olof Jonssons son, född
17/10 1841, sålunda efter faderns död, avled i unga år. Han var nämligen
endast 17 år gammal vid sin död, som inträffade 24/10 1858 (Db. Vena
1858). Detta år härjade rödsoten*) allmänt på orten, och även Olaus Fridolf
blev offer för denna farsot. Han ägde enligt husförhörslängden en god
läskunnighet, under olika år bedömd med ”ab” och ”a”.
Olaus Fridolf hade fått sitt första namn efter sin förut nämnda morbror,
Olaus. Anna Charlotta, Olaus Fridolfs halvsyster, har berättat, att halvbrodern var en skötsam och snäll yngling, hjälpsam och vänlig mot sina små
halvsystrar. Hans mor sörjde honom djupt. Han var ju också hennes ende
son.
Det framgår, såsom förut antytts, att Lisa Catharina fått genomgå mycket i
sitt liv av missräkningar och sorger.
I sitt hem ansågs hon av barnen vara sträng och fordrande. De fingo
ibland ”stjäla” sig till att leka. Hon lät dem hjälpa till, så snart de kunde,
och ville ej att de skulle gå sysslolösa. Men detta blev också till nytta för
dem senare i livet. En viss häftighet, som torde ha varit ett släktdrag,
utmärkte Lisa Catharina. Förhållandet till maken, Nils Jonsson, var kanske
ej alltid idealiskt, enligt vad som berättats, men i det stora hela synas de ha
dragit jämt. På den tiden, då de ingingo äktenskap med varandra, ansågs
det, att kontrahenterna helst borde ha det lika ställt i fråga om ekonomi och
andra villkor. Nils Jonssons far hade endast varit hälftenbrukare och
torpare, medan Lisa Catharina var en självägande bondes och sockenmans
dotter. Att Lisa Catharina gift sig med Nils Jonsson, skulle ha hängt
samman med att denne en tid arbetat på hennes gård och varit anställd som
dräng, varvid parti uppstått mellan dem. Deras första dotter, Maria, föddes
nära 9 månader före vigseln.
Den förutnämnda arvstvisten var ej någon enstaka företeelse på den tiden.
Även Lisa Catharina och hennes helsyskon ansågo sig t. ex. orättvist
behandlade i fråga om arv, nämligen efter modern, som avlidit 1824, i det
att deras fader, Sven Nilsson, lärer av viss egendom ha givit barnen i andra
giftet mera än barnen i det första. För sannolikheten av detta talar bl. a., att
häradsrätten vägrade lagfart på 1/16 mantal i Gnöttlerum, vilket han inköpt
under första hustruns livstid men 1852 ville försälja till mågen Wacker och
dennes hustru, Sven Nilssons dotter i andra giftet, Anna Charlotta, utan att
mellanhavandet med barnen, tillhörande första kullen, klarats.
Under sin krafts dagar ordnade Lisa Catharina i sitt hem på ett berömvärt
sätt. Hon var sparsam, vilket på den tiden var synnerligen nödvändigt i ett
*)

Från den 6/9 1858 till årets slut var det 11 fall av rödsot med dödlig utgång i Vena
församling. Även tidigare hade rödsoten härjat i socknen, t. ex. 1803, då många avledo i denna
sjukdom.
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enkelt allmogehem med dess mycket mera än nu begränsade inkomster.
Nödår*) och sjukdomar kunde eljest lätt göra det ekonomiska läget för
bönderna mycket ohållbart och vanskligt.
Den äldste brodern till Lisa Catharina blev t. ex. utfattig, fastän starten i
livet för honom synes ha varit ganska god. Sådana exempel verkade
sannolikt avskräckande på en natur som Lisa Catharinas.
Till att förbättra hemmets ekonomi bidrog Lisa Catharina bl. a. genom att
idka ett slags färgerirörelse. Många anlitade henne, när de önskade något
färgat (enligt uppgifter av bl. a. hennes brorsdotter Ida Lovisa).
Lisa Catharina var religiöst intresserad och besökte gärna de religiösa
sammankomster, som under en väckelsetid på 1860—70-talet höllos i Vena.
Hon var väl hemma i sin bibel, psalmbok och katekes och inlät sig gärna i
diskussioner i religiösa frågor. Av husförhörslängderna i Vena framgår, att
hon ägde en god läskunnighet. Hon påminner kanske i detta hänseende,
liksom hennes broder Olaus, om sin farfar, Nils Engelbrechtsson.
Lisa Catharina var av medelstorlek, under sin krafts dagar något fyllig,
dock ej korpulent. Hennes ansiktsform var mera rund än avlång, och hon
hade cendréfärgat hår. Nedskrivaren av detta har personligen i sin barndom
sett henne flera gånger och dessutom hört berättas om henne.
Hon tyckte om att vara välklädd ute i umgänget med andra människor.
Under de sista åren av sitt liv var Lisa Catharina mest sängliggande. Sista
gången nedskrivaren såg henne, låg hon i sin säng men var vänlig och gav
honom en slant. En gång tidigare, då nedskrivaren, 4 à 5 år gammal, jämte
sina föräldrar var på besök i Gnöttlerum hos sin morfar och mormor hade
han erhållit en enligt hans uppfattning alltför hård tillrättavisning för att han
på något sätt förbrutit sig. Men mormor var snart lika vänlig igen.
Hon avled fredagen den 13 maj 1898, och budskapet härom nådde nedskrivaren i Junnarp i Vena på aftonen, som vart solig och vacker.
Detta har han aldrig glömt.
För övrigt hänvisas till tillägget till kapitlen 5 A och 6.

*)

T. ex. år 1868, då det blev allmän missväxt, vilken bragte mycken nöd i dessa trakter.
Den ganska ringa mängd brödsäd, som genom myndigheternas försorg ransonerades ut till
de mest nödlidande, fördelades i trakten av utsedda förtroendemän, till vilka hörde Nils
Jonsson, Lisa Catharinas andre man (enl. muntl. uppgifter av bl. a. nedskrivarens mor).

EN SLÄKTKRÖNIKA

151

TILLÄGG TILL KAPITLEN 5 A OCH 6.
Gnöttlerums by i Vena socken utgjorde förr ett posthemman. Ungefär
hälften tillhör nu Kristinebergs egendom, som f. n. innehas av Axel
Hedenbergs änka. Byns ägor ligga vid sjön Gnötteln och sträcka sig fram
till Silverån vid Hultsfreds slätt, som år 1918 upphörde att vara exercisplats.
Sven Nilsson (Antavlan III:7) bebodde den gård i det egentliga Gnöttlerum, som numera ligger längst åt Venahållet till. Boningshuset och ett par
gamla bodar stå ännu kvar sedan hans tid i nästan oförändrat skick.

Huvudbyggnaden (baksidan) på Sven Nilssons gård i Gnöttlerum.
I ungefär samma skick som på hans tid. Foto 1945.

Det förstnämnda är en s. k. tvillingbyggning, uppförd i två våningar och
rödfärgad. En tvillingbyggning ansågs vara, som man sade, ”två ihopbyggda
stugor”. Förstugan, som låg mitt på husets framsida, hade delats genom en
vägg, så att det egentligen var två förstugor, vardera med sin egen förstugudörr och trappuppgång till övre våningen. På ömse sidor om denna så att
säga dubbelförstuga fanns det i vardera gaveländan av huset ett större rum,
kallat ”stufva” (storstugan) jämte två kök i husets mitt med särskilda
ingångar, dels från förstugan och dels från husets baksida. Rum och kök på
nedre botten motsvarades av ”nattstufva” och kammare i övre våningen.
Huset var sålunda från början avsett för två familjer. Senare har det
moderniserats — det innehåller nu endast ett kök, endast en trappa till övre
våningen och endast en ingång på baksidan liksom på framsidan. Ena
storstugan på nedre botten och alla rummen i övre våningen äro emellertid
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oförändrade. Ena nattstugan har fortfarande kvar sina gamla tapeter från
1880-talet, i blå- och grårandigt mönster med breda ränder. Taket i detta
rum har kritstrukna bräder utan spännpapp.
Hemmansägare Sven Olausson (kallades allmänt Sven Olsson), född i
Skinnarp 8/8 1852 och död i Gnöttlerum 15/9 1944, förvärvade en tid efter
Carl Johan Wackers död först halva och senare även återstoden av den gård
i Gnöttlerum Sven Nilsson en gång ägt. Sven Olausson barn äro numera
ägare av gården.

Framsidan av Sven Nilssons hus. Foto 1945.

På gårdsplanen vid byggningen fanns det förr en fördjupning, i vilken det,
särskilt under vår och höst och våta somrar, bildades en liten vattensamling
eller pöl. En dylik kallades ”floe” eller ”floge”. Därför fick gården av
traktens befolkning heta ”Flogen”. Man sade t. ex. allmänt ”Wacker i
Flogen” eller ”Lôtta i Flogen”. Lotta i Flogen var Wackers hustru, Anna
Charlotta, Sven Nilssons dotter. Om dessa benämningar har Ida Lovisa
Nilsdotter (Sven Nilssons sondotter) berättat.
Halva tvillingbyggningen beboddes från 1852 till omkring 1885 av förut
omtalade nämndemannen Carl Johan Wacker. Några år senare inflyttade i
den andra hälften Wackers svåger, Sven Nilssons son, Per Johan Svensson.
Sven Nilsson och hans hustru stannade kvar här som undantagsfolk, men
Sven Nilsson själv bodde, enligt vad Ida Lovisa Nilsdotter uppgivit, hos sin
dotter Anna Charlotta och mågen, nu nämnde C. J. Wacker, medan Sven
Nilssons hustru, Ingeborg Persdotter, bodde hos sonen Per Johan.
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Om hur det var ordnat i ”stugan” hos Wackers, berättar Ida Lovisa följande:
”Farfar*) hade sin säng vid övre hörnet i stugan vid ena långväggen, som
gick ned till köksdörren. Det var en ståndsäng, som inte gick att skjuta ihop.
Man låg allmänt på halm, utbredd på sängbotten, med ett lapptäcke över
halmen. Däröver hade man ett lakan, som även täckte huvudkudden eller
huvudkuddarna. Man hade på sig täcke eller fäll efter omständigheterna.

Vid författarens besök i Visby 1944 hos Ida Lovisa Larsson, f. Nilsdotter.
Närmast till höger om henne förf.

Vid andra långväggen mitt emot stod en annan ståndsäng, avsedd för
faster och farbror. På samma sida som farfars säng stod en pinnsoffa vid
fönstret utmed långsidan. Där hade jag min liggplats. På rummets framsida
var det två fönster, vid vilka det stod bord. Mitt emellan dessa fönster fanns
en chiffonjé med klaff, som nästan jämt var nedfälld. Där utförde farbror
Wacker, som var nämndeman i Vena, många skrivuppdrag med fjäderpenna.
Vid de övriga båda fönstren (4 tillsammans i stugan) stodo också bord.
Längst ned i hörnet vid ingången till förstugan fanns det ett hörnskåp eller
egentligen två skåp, av vilka det ena stod på det andra”.
Det av Ida Lovisas berättade angående möblering m. m. hänför sig till
tiden omkring år 1870.

*)

Det vill säga Ida Lovisas farfar, Sven Nilsson.
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Av bouppteckningen efter Anna Charlotta Wacker ser man dock, att det
fanns åtskilliga andra möbler, vilka torde ha varit placerade i ”kammaren”
och ”nattstugan”.
I en utkant av byn, invid stora landsvägen mellan Hultsfred och Vimmerby, på vänster sida, när man kommer från Vimmerby, strax ovanför
Kyrkbron (som leder över Silverån) och vägskälet, där vägen till Vena viker
av, ligger den gård, där Sven Nilssons dotter, Lisa Catharina, bodde från sitt
första giftermål 1838 till sin död 1898, sålunda icke mindre än 60 år.

Den äldsta delen av huvudbyggnaden i ”Gropen” sådan den var på Lisa
Catharinas tid. Foto 1940 av författaren.

Boningshuset här var ungefär hälften så stort som det ovan beskrivna och
även det rödfärgat. Det blev tillbyggt av mågen, Alexander Eriksson, som
övertog gården efter svärföräldrarna. Gaveln, som vetter åt Vimmerbyhållet,
tillbyggdes av honom. Därigenom blev köket större, och invid detta erhölls
en mindre kammare. I andra våningen blev det ovanför det nya köket ett
större rum. Men den ursprungliga kammaren (ganska liten) och ”nattstugan”
äro oförändrade kvar. På nedre botten finnes också gamla rummet under
nattstugan kvar. Väggarna i det sistnämnda rummet voro på Lisa Catharinas
tid ej tapetserade utan ”rappade”, såsom nedskrivaren av detta själv
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iakttagit. ”Stugan” har 3 fönster, varav ett på gavelsidan mot Hultsfred.
Rummet upptar hela husets gavelända. Vid väggen mitt emot gavelfönstret
var den stora öppna spisen. Denna spis, som numera är ommurad, var
placerad vid väggens mitt, och på båda sidor om densamma fanns en dörr —
den ena ledde till köket och den andra till förstugan. När man stod vänd
med ansiktet mot spisen, hade man liksom nu dörren till förstugan på höger
hand. Till taket är det ej högt. En karl med vanlig kroppslängd kan utan
ansträngning nå detta med handen.
Möbleringen i stugan var på Lisa Catharinas tid i stort sett den i allmogehem på den tiden vanliga. På ömse sidor om gavelfönstret stod det en
snedklaffig byrå eller sekretär och vid vardera långsidan längst upp i
rummet en säng. Vid gavelfönstret fanns det ett bord, antagligen ett s. k.
fällbord, och mitt i rummet ett större bord, vars form nedskrivaren ej kan
erinra sig. Vid långväggarna stodo för övrigt fönsterbord och möjligen på
ena sidan också en soffa och på den andra ett skåp. Dessutom funnos
naturligtvis stolar, försedda med avrundade ryggstöd och hemmagjorda men
mycket vackra. De hade antikvärde och inköptes sedermera av godsägare
Axel Hedenberg. Denne ville till varje pris köpa stolarna, och han lämnade
ej nedskrivarens morfar i fred, förrän han blev ägare av dem.
Gardiner funnos för fönstren och gångmattor på golvet, åtminstone under
sista åren av 1800-talet.
Köket var så litet, att det ej fanns plats för mera än en matbord, några
stolar och ett skåp. Spisen, järnspis saknades, var stor med ett murat valv
över. Vid sidan av själva eldstaden fanns det i muren en stor bakugn. Som
vanligt i den tidens kök låg spiselhällen med sin eldstad på en nivå av
omkring 3/4 meter över golvet. Bland annat husgeråd i detta kök fanns där
en hink av koppar för vattenhämtning. Denna, som inköptes på Hultsfreds
marknad på 1880-talet, äges av nedskrivaren som ett kärt minne från
morföräldrarnas hem.
På somrarna, under den tid militären var på Hultsfreds slätt, bodde i
”nattstugan” i slutet av 1800-talet en vid regementet arbetande skärslipare
med familj. Mannen var musikalisk och spelade fiol, vilket nedskrivaren
med intresse flera gånger lyssnade till.
Det var roligt, då man som barn fick häls på hos morfar och mormor. Där
kunde man ej blott se beväringar och indelta soldater utan också officerare i
granna uniformer. Musiken från lägerplatsen hördes utmärkt, då man stod i
trädgården. Allt detta tilltalade mycket barnasinnet och väl även en del
äldre. Folket här levde, kan man säga, i en militär omgivning, och det var
uppenbart, att det rådde goda och vänskapliga relationer mellan militär av
alla grader och traktens befolkning.
Gården, där Lisa Catharina bodde, kallades allmänt av befolkningen
”Gropa”, beroende på att det i närheten fanns en grop, varifrån man förr
hämtat sand och grus.
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Efter förutnämnde Alexander Eriksson övertog hans son, Emil Eriksson,
född 14/1 1882, gården men, såsom tidigare framhållits, sålde han den1942.
Därmed gick även denna gård ur släkten efter att ha varit i dess ägo
alltsedan 1838, då Lisa Catharina gifte sig med sin första man, Olof
Jonsson. När den sistnämndes släkt kom i besittning av gården, har sig
nedskrivaren ej bekant, men från omkring 1823 hade hans morfar, Olof
Eriksson, ägt den.
Förr var det vanligt i dessa bygder, att människor, som tillhörde allmogen,
nämndes endast vid sina förnamn. Detta var mycket gammal sed. I t. ex.
Vena kyrkböcker står det i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet ofta
endast förnamnet. När Per Åkesson (Antavlan VII) dött 25/9 1710, antecknas han i dödboken endast som ”Per i Skinnarp”. Av mantalslängder
framgår emellertid också hans efternamn, nämligen från 1685 men ej
tidigare.
Lisa Catharina kallades, när man talade om henne, av folket i trakten
”Lise i Gropa”, enligt vad en del gamla personer berättat.
Livet gick sin gilla gång i Gnöttlerum, men ibland avbröts detta av högtidligare tilldragelser, t. ex. bröllop, barndop och begravningar. Nästan alla
vigslar (utom vid omgifte) förrättades i kyrkan under 1700-talet och största
delen av 1800-talet. Vid barndop var det ganska ofta en faster eller moster,
en farbror eller morbror, en eller flera, som jämte andra tjänstgjorde som
faddrar.
Vid jul brukade man i Gnöttlerum särskilt fira annandagen i det hänseendet, att alla husets medlemmar denna dag skulle rikligt undfägnas med mat.
Ida Lovisa har berättat härom:
”På annandagsmorgonen började det med att alla i huset fingo var sin
tallrik, rågad med mat, såsom smörgåsar, korv, sylta, skinka, kakor m. m.,
samt dessutom var sitt hemstöpta ljus.”
På julaftonen bar man från ”vedskjulet” (vedboden) in ved i köket så att
den skulle räcka över helgen.
I en äldre tid, ja, så sent, som när nedskrivarens mor var barn, brukade
man julaftonen bära in halm i stugan som en påminnelse om Jesusbarnet,
som fått vila på halm och strå i en krubba i ett stall i Betlehem.
På julaftonen brukade man även, har Anna Charlotta berättat, leda in
hästen i stugan för en kort stund och giva honom bröd eller dylikt.
Till sist får I d a Lovisa berätta något om sitt eget liv, vilket kan belysa
förhållandena på 1860- och 1870-talet. Hon var född i torpet Sjönäs under
Gnöttlerum. Hon uttalade Sjönäs med tonvikt på sista stavelsen.
”Far*) var sjuklig. Far och mor bodde i skogen vid sjön Gnötteln, ej långt
från Långersudde vid Gnöttelns sydöstra strand. Hade några höns och en ko
*)

Sven Nilssons äldste son, Nils Peter Svensson (se ovan!).
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samt fingo en halvtunna råg någon gång av farfar (Sven Nilsson). Livet var
enkelt och fattigt, och sjukdom följde på detta. Far dog först, och jag var
fem år, när mor dog. Jag hade redan nu fått börja arbeta något, bland annat
med plockning av frö från ljungen i skogen. När mor skulle föras till
kyrkogården, fick hon färdas den sista resan i roddbåt över sjön, ty vägar
voro då okända i skogen till och från stugan.
Efter mors begravning fick jag följa med faster Lise — så uttalades namnet — i Gropa, där jag stannade en tid. Fick så åka efter häst till Vena
sockenstuga, där jag jämte några andra barn skulle auktioneras ut åt den
lägstbjudande. Vid utropet stannade budet för farbror Wacker, och jag fick
följa med honom hem därifrån. Såväl hos faster Lisa som hos Wackers hade
jag det ganska bra. Det föreföll, som om faster Lisa skulle ha velat ha mig
kvar, men av någon anledning blev det ej så, antagligen beroende på ett
mindre gott förhållanden mellan faster Lisa och Wackers.
Wacker var en stor och reslig man.*) Faster var till storleken som folk är
mest. Jag hade det drägligt, men en sak var långtråkig. Jag var förbjuden att
gå till släktingarna i Gropa. Jag var där några gånger, men det fick jag stjäla
mig till utom en gång, då jag tiggde mig till att vara med på bröllopet, när
Maria (Maja Stina, född 11/4 1849 och kusin till Ida Lovisa) vigdes. Under
färden till kyrkan var det förebud till en olycka. Vägen var delvis stängd
med trinnor**) och annan bråte. Detta var någons hämnd mot brudparet.
Det var ständiga trätor mellan släktingarna i Gnöttlerum och Gropa,
beroende på att de i första giftet inte fingo något arv.”
Under den tid Ida Lovisa bodde hos Wackers, dog hennes farfar, Sven
Nilsson, 1873. Härom förtäljer Ida Lovisa:
”Samma natt, som farfar dog, hade jag till sängkamrat faster Lisa i Gropa.
Faster låg hos mig i soffan. I samma stund, som farfar dog, hörde vi båda
som två kraftiga slag ovanför taket. Slagen voro som hårda buller.
Farfar stod lik i boden. Medan man väntade på att snickaren gjorde kistan,
hade råttor ätit på den ena ansiktshalvan av liket. Faster Lisa skulle, när
kistan kommit, kläda honom. Det verkade ruskigt, och faster Lisa måste
täcka över med linnelappar.”
Ej lång tid efter Sven Nilssons död lämnade Ida Lovisa Wackers. Härom
berättar hon: ”Jag stannade hos farbror Wackers, tills jag fyllt tolv år, då
min syster Lotta skrev och ville, att jag skulle komma till henne. Hon var då
gift med Adolf Samuelsson, och de hade flyttat till Gamleby socken till en
gård, Borghult. Jag lydde min syster och kom till dem i Borghult, där jag
gick och läste fram mig. Adolf var statare vid gården och levde ett hårt och
strävsamt liv, som tärde på hans krafter. När jag lämnade Wackers, hade jag
*)

Han hade enligt förutnämnda Selma Nord i Tuna polisonger, var gladlynt och skämtsam,
särskilt mot barn. Hans hustru, Anna Charlotta, var enligt Selma Nord vänlig och snäll.
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med mig ett litet knyte med småsaker. Jag gick till Varpingen (Varpingshorva under Västrahult i Vena. I Varpingshorva bodde Adolfs föräldrar).
Därifrån fick jag åka hästskjuts till Gamleby. Hade dåligt med kläder och
fick en utsliten schal att ha på mig under resan.
Hos min syster och svåger hade jag det ej så bra som hos Wackers. Så
snart jag kunde, fick jag vara med och göra dagsverken varannan dag, och
det var nog därför, som Lotta ville, att jag skulle flytta till dem, för att hon
själv skulle slippa ifrån med ett mindre antal dagsverken.”
Ida Lovisa upprätthöll förbindelserna med Wackers, särskilt sedan hon
tillsammans med sin syster och svåger flyttat till Storebrotrakten i Vimmerby socken. Ida Lovisa säger härom:
”Jag hade lov att vid tillfälle komma till faster igen, men det gjorde jag
inte utan tog i stället plats i Odensvi. Där var jag, tills jag gifte mig. Albert
(hennes man, som hette Albert Larsson) och jag flyttade först till Lilla
Skälhem i Odensvi och efter något år till Hysinge, där vi bodde i tolv år. Jag
fick en gång under denna tid ett brev från faster, att jag skulle komma och
hälsa på, men just då hade vår Carl blivit född, varför jag ej kunde komma
genast.”
Strax därpå dog Anna Charlotta Wacker år 1884 den 8. november. Vid
begravningen var bl. a. Ida Lovisa med. Enligt den sistnämnda skall Lisa
Catharina ha sagt, när hon såg sin döda halvsyster i kistan: ”Ja, nu ligger du
där, så nämndemansmor du var”. Det behöver ej ligga någon avoghet bakom
dessa ord, utan det var snarare ett uttryck för Lisa Catharinas känsla för
alltings förgänglighet.
Bouppteckningen efter Anna Charlotta Wacker förrättades den 13 februari
1885, alltså omkring tre månader efter dödsfallet. Vid denna var Ida Lovisa
ej med, vilket hon själv meddelat, och vilket även framgår av själva
bouppteckningshandlingen (Bil. 20). En tid därefter reste hon och hennes
man till Vena. Om detta har hon meddelat följande: ”Senare reste min man
och jag till Vena för att efterhöra om arv*). Vi gingo in till Johan Wacker
och talade med honom om saken, men han sade att allt var uppskrivet**), så
han kunde ej giva bort något. Vi blevo ej bjudna på något hos honom. En tid
efter dog Wacker, och det enda skriftliga, som kom från dem (d. v. s. övriga
arvingar eller från dem, som voro boutredningsmän), innehöll en begäran,
att jag skulle skriva under ett gårdsköp. Jag skrev ej på och har senare ej
hört något därom.”
Arvskifteshandlingen (Bilaga 27) utvisar, att Ida Lovisa ej var närvarande
vid arvskiftet, liksom hon ej varit med vid bouppteckningen. Hennes namn
*)

Wackers voro barnlösa, varför hälften av deras kvarlåtenskap skulle tillfalla Anna Charlotta
Wackers efterlevande syskon och halvsyskon samt den avlidne äldste halvbroderns barn
(d. v. s. Ida Lovisa och hennes syster Christina Charlotta).
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står ej under den nämnda handlingen. Det framgår emellertid, att Ida Lovisa
skulle ha fått, om allt hade gått rätt till, 112 kr. 32 ½ öre på sin lott, vilket
hon dock aldrig bekom. Närmast bära de, som förrättade arvskiftet, ansvaret
härför genom att ej låta arvtagerskan direkt taga emot arvet ur deras händer,
men vem som djupast sett var skuld till att Ida Lovisa ej fick sin del, kan
nedskrivaren ej med visshet fastslå. Själv misstänker Ida Lovisa, att hennes
(halv)farbror, Per Johan, som bodde kvar i huset tiden närmast efter
Wackers död, hade största skulden till att hon gjordes arvlös.
Det har av släktkrönikan framgått, att arvsfrågor kunde medföra tvister
inom släkten. Tvisterna torde stundom kunna sättas i samband med det ofta
stora behov av pengar, som rådde hos allmogen på den tiden. Yppade sig en
utsikt att få pengar, gjorde man ibland allt för att komma i besittning av
dem. Det hände stundom, att arvlåtaren gynnat någon eller några av sina
arvingar. Särskilt gällde en sådan förmån den, som övertog gården efter
honom. Härigenom bereddes den nye ägaren möjlighet att lättare behålla
gården. Man erinrar sig också, att lagbestämmelserna fordom och långt in
på 1800-talet gynnade sönerna framför döttrarna i arvshänseende. Syster
ärvde bland allmogen (liksom fallet var hos adeln) endast hälften i förhållande till brodern, för att jorden lättare skulle kunna bevaras inom släkten.
Av t. ex. 3,000 riksdaler banco tog brodern 2,000 och systern 1,000, om de
voro ensamma arvingar efter sina föräldrar.
I föreliggande släktutredning har det påvisats, att en del gårdar under
sekler tillhört en och samma släkt. Att detta har kunnat ske, sammanhänger
i hög grad med den förmånsrätt, som sönerna eller någon av sönerna
tillförsäkrades.
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SLUTORD.
”Förde en kristlig och oklandrad vandel”. Om många av författarens
förfäder stå dessa eller liknande ord i respektive dödböcker. Under yttre
mödor och besvär fanns det i deras hjärtan en längtan efter något högre och
bättre, än vad jordelivet hade att erbjuda dem.
Många synas sålunda ha haft utpräglat religiösa intressen. Därom vittna
icke blott anteckningar om dem i kyrkböckerna utan t. ex. även deras
innehav av böcker med religiöst innehåll. De läste framför allt i Den Heliga
Skrift och sökte däri efter de eviga sanningarna. Vilka böcker, som för
övrigt förekommo, lämna ibland bouppteckningarna upplysningar om.
Man kan ifrågasätta, om ej religiositet, jämte arbetsamhet och redbarhet,
varit ett utmärkande drag hos flertalet av dem, vilkas namn stå upptagna på
antavlan, och vilkas öden, så långt detta varit möjligt, skildrats i föreliggande bok.
Författarens förfäder voro (ofta enl. uppgifter i husförhörslängderna)
nästan alla läskunniga. Nedskrivaren har icke funnit skäl, som tala för att
det — med ett par undantag — skulle ha funnits några analfabeter, ej ens
bland dem, som levde för två à tre hundra år sedan. Att t. ex. Sune Gran och
hans hustru, trots att de föddes på 1600-talet, kunde läsa, är uppenbart, då
det är styrkt (se fjärde avd., kap. 2), att bägge två voro skrivkunniga.
Stilla, heligt dunkla minne
Av ett Eden, som försvunnit,
Tysta aning i mitt sinne
Om ett mål, som ej är hunnet,
Visen mig den väg till livet,
Som oss uppenbar är vorden,
Tolken ordet, som är skrivet
Uti himlen och på jorden.
Sv. Ps. 45:4.
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