
 

  

Välkommen till 

Årsets Bygdegård 

och årets träff  

den 11 maj 
 

10.00 börjar dagen och rullar 
traditionsenligt med förfrisk-
ningar, årsmöte, utfärd samt 
diskussioner om och med våra 
anor. Anmälan om deltagande 
till ordförande Andersson sen-
ast 1 maj, adress å nästa sida... 

Rötter  & F ön 
49/2014 I hembygdens tjänst sedan 1987 

På 

tur 

med 

Marie 
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Ordförandes tankefärd 
Tänkt av Lars-Åke Andersson 

 

F ör en gångs skull började jag i god tid med att renskriva artiklar till 
denna utgåva av Rötter & Frön. När jag börjar skriva denna spalt är 

det söndagen den 9 februari och det har fallit snöblask över bygden under för-
middagen, nu ljusnar det något. Radion har stått på hela dagen och via den 
har vi bland mycket annat fått veta att Marcus Hellner tog silver i skidloppet i 
OS. 
 

Verckan som gått ha  va it liter ovanlig. Dertta ber oernder på att jag i höstas ber-
stämder mig fö  att gå i pernsion dern sista janua i (visser ligern någ a månader  fö  
tidigt) så någon väcka klocka ha  jag inter använt och dert va  väldigt skönt. Jag ha  
också berstämt att f ån och merd pernsionslerdigherterns int äder bö ja sk iva dagbok 
och så ha  jag ävern gjo t. 
 

Dert öv iga som hänt under  verckan ä  att F öder yd Hermbygdsfö ernings å ssk ift 
Hermböjdá fä digställders erfter  myckert bersvä  fö  a söndagern och kunder lämnas 
till t ycker iert i måndags (dato n k ånglader och skanner n pajader så ny ut ustning 
ha  fått infö skaffas). Mitt i verckan fyllder ern syster  50 å  och bjöd in till ertt erno mt 
kaffer erp. 
 
ETT STORT TACK! 
Nu ha  dert gått någ a daga  serdan jag sk erv  ader na hä  ovan och idag fick jag ertt 
terlerfonsamtal f ån vå  merdlerm i Ö erb o, Rakerl C oon. Hon viller ba a merdderla att 
hon till fö erningern lämnat 400 kronor som gåva. Rakerl bertala  alltid sin merdlerms-
avgift i bö jan av å ert och i å  ha  hon i ställert fö  100 k ono  skickat 500 dito. 
Dertta, som hon utt yckter dert "ba a fö  att jag tycker  så myckert om F öder yd". 
Tack Rakel för din gåva! 
 

Fö erläsningsfö erninga  finns dert inter gott om, mern i lilla Näsby, ern d yg mil bo t 
lerver  dern kva  och ä  livaktig. Der b uka  ha t er fö erläsninga  va jer ter min och dern 
fö  a jag va  på va  dern 400:er serdan sta tern fö  63 å  serdan och i kväll dern 19 ferb-
 ua i ä  dert dags igern. Ä  st ax på väg dit och åter kommer  till tangerntbo dert nä  
jag kommer  herm igern fö  ertt utlåtander. 
Så ä  jag då hermma igern erfter  ern innerhålls ik kväll. Eiber t Eina sson, ern nuva-
 ander husa  f ån Eksjö ber ättader och visader bilder  om Smålands Kavaller is histo-
 ia f ån Gustav Vasas tid till dern nuva ander husa fö erningern som ha  ern herl derl 
ver ksamhert. Fö erläsa ern ber ättader om hu  kavaller iert va  uppbyggt och vid vilka 
slag der småländska  ytta na derltagit i. Sista gångern der va   iktigt i erldern va  vid 
slagert vid Svernsksund mern då hader der inter hästa na merd sig utan tjänstgjo der på 
flottan. 
 

Sista söndagern i ferb ua i hader Njudungs släktfo ska er sitt å smöter. Utöver  fö -
handlinga na merdver kader Perter  Danierlsson f ån Kalma  läns muserum. Han fö er-
läster om o tnamnerns uppkomst och bertyderlser. En myckert int erssant gernomgång 
av båder vanliga och ovanliga namn. Spercierllt berlysters gå da  som bytt namn av ern 
erller  annan o sak, vem vill bo i Horkarlsmåla f ågader Perter  sig själv och oss. Byn 
herter  i dag något herlt annat liksom Svina yd och Ho sa yd i F öder yds nä hert. 
 

Fö sta söndagern i ma s bjöd på Vasalopp, snöblask och ertt bersök i Å sert Bygder-
gå d fö  å smöter merd fö erningern som äger  nämnda lokal. 
 

Till sist. Väl mött i ovan nämnda Bygdergå d dern 11 maj! 

Fröderydbygdens  
Forskarvänner 
 
Förening för släkt- och bygdeforskare 
med anknytning till Fröderyds socken 

 
Medlemsavgift  
100 SEK/å  

 
Plusgiro 
413 25 17-6 
 

Ordförande & Kassör 
La s-Åker Ander sson 
Sävsjövägern 23 
570 12 Landsb o 
0383-607 68 
E-post  
herlern.la saker@terlia.com 

 
Sekreterare  
Ma ier Danvall 
Gä dersvägern 31 
570 12 Landsb o 
0383-608 06 
E-post 
ma ierdanvall@terlia.com 
 

Redaktör 
Per  F ödholm 
Villa Klocklidern 
Klockvägern 10 
374 53 Asa um 
0454-32 61 73 
E-post 
326173@gmail.com 

 
Digital redaktörpost 
Mater ial insänds digitalt:  
Terxt och bilder  till ad erss 
326173@gmail.com 
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Inbjudan * Kallelse 
Inbjudan till årets Fröderydsträff och kallelse till Årsmöte med 
Fröderydbygdens Forskarvänner. 
Vi trä ffäs i Å rset Bygdegä rd sö ndäg den 11 mäj klöckän 
10.00–15.00. 
 
Vi inleder i vänlig ördning med käffe öch i direkt änslutning, 
senäst 10.15, hä ller vi vä rt ä rsmö te. Åvsä gelse fö religger 
frä n ördfö rände söm ävbö jer ä terväl, se Sensömmärbrevet 
2013. 

Till klöckän 11.00 ä r, enligt beslut vid fö rrä ä rsmö tet, 
medlemmär frä n Krönöbergs Geneälögiskä Fö rening, Ek-
sjö bygdens Slä ktförskärfö rening, Nä ssjö bygdens Geneälö-
giskä Fö rening öch Njudungs Slä ktförskärfö rening in-
bjudnä. Inbjudän sä nds till respektive ördfö rände i mitten 
äv februäri. 
 
Vi ä gnär öss ä t 
änbyte i vänlig 
ördning sämt gö r 
en utflykt. Dettä 
ä r pläneräs en 
tur till Hille dä r 
det under lä ng 
tid funnits kvärn 
öch sä g. I hus-
fö rhö rslä ngden 
ä r den öm-
nä mnd fö rstä 
gä ngen 1828 
öch sedän 
vändräde 
mjö lnärfämil-
jer in öch ut i en strid strö m. Mycket äv än-
lä ggningen finns kvär sä söm dämmfä ste, böningshus med 
merä. Pä  vä gen dit pässerär vi förnä söldättörpet Hjulä s. 
Dä r bländ mä ngä ändrä Ånders Hurtig bödde. Om hönöm 
finns en ärtikelserie i flerä nummer äv Rö tter & Frö n. Sä vä l 
Hille söm Hjulä s lä g i den del äv Frö set by söm tillhö rde 
Skepperstäd söcken. 
 
Lunch öch ävslutningskäffe serveräs enligt tidigäre trä ffär. 
 

Välkomna 

Sty erlsern 

Måns i Holmeshult 
Meddelat av Gudrun Ragnerby 

Uppvidinge häradsrätt AIa:3 Bild 163 
1655-02-08/09. Tingfö rdes en belä gräd könä Sigrid Sunä-
dötter ögift i Mö ckhultemä lä söm bekä nner sig värä lä gräd 
äv en gifter bönde i Vä strä hä räd böende, Mä ns Ånderssön i 
Hölmeshult öch Frö deryd söcken, den hön tillfö rände tjä nt 
häver, hön gödvilligen bekä nt. Blev hön frä n livet ävdö md 
efter Guds läg. 
 
och 

 
Dödbok Fröderyd 1690 
Meddelat av Per Frödholm 
3 pöst trinit. Nä mndemännen Jöhän Mä nssön i Hölmeshult, 
fäder Mä ns Ånderssön i Lö neberg, möder Ingebörg, fö rä ld-
rär ävsömnäde fö r lä nge sedän, hemmä i 21 ä r, gift fö r 43 
ä r sedän med Ånnä Persdötter, värit nä mndemän i 16 ä r, 
sjuk den 20 juni, dö d ult juni, 64 ä r gämmäl. 

- mera Löneberg Holmeshult å sidan 10, 13 och 18 - 

Skvaltkvarn 1797 
Senare nämnd Hille 

Hille 1871 

Om Hille kvarn, årets besök 

Post- och Inrikes Tidningar 1831-01-19 

Med änhä llän öm lägfärt, inlä mnädes till hä rädsrä tten ett 
den 8 december fö rlidet ä r upprä ttät kö pebrev, värigenöm 
ävlidne körprälen Isäk Bräfs ä nkä, Märiä Svensdötter i 
Ljungänä s, fö rsä lt sin, dels enligt ärvskifte efter ävlidne 
Bräf öch dels genöm kö p äv Gustäv Petterssön i Skep-
perstäd, ä gände Hille mjö l- öch sä gkvärn, belä gen pä  Frö s-
et Sö dergä rds ä gör, till smeden Åbrähäm Lekänder öch 
dess tillä rnäde hustru Lenä Stinä Pettersdötter, emöt 666 
R:dr 32 sk Bäncö; men söm Gustäv Petterssöns öch Bräfs 
enä fä ngesmän Peter Jöhänssöns i Frö set Sö dergä rd ä gän-
derä tt till kvärnen, värä  Bräf öch Gustäv Petterssön ej er-
hä llit uppbud, icke med nä gön händling kunde styrkäs; sä  
resölverädes ätt den eller de, söm kunnä hä nä göt emöt 
den sö ktä lägfärten erinrä, bö r, jä mlikt kunglig fö rördning 
den 14 mäj 1805, sitt kländer hös hä rädsrä tten änmä lä, 
inöm nätt öch ä r efter dettä fö relä ggände tredje gä ngen 
blir i ällmä nnä Pöst- öch Inrikes Tidningär infö rt, vid ä ven-
tyr, ätt lägfärt ä  lä genheten i ännän hä ndelse kömmer ätt 
fö r sig gä . Ut suprä. Pä  hä rädsrä ttens vä gnär L vön Sydöw. 
 

Kvarnägare korpral Isak Braf 
Västra häradsrätt FI:29 sid 435 

Böuppteckning 1827-05-07 efter mänhäftige Bräf. Å ger 
fästä egendömen: 
 En fjä rding Ljungänä s Körprälsgä rd, vä rd 560 Rdr. 
 Hä lften äv en mjö lkvärn öch sä g, Hille kvärn källäd, vä rd 
150 Rdr. 
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På tur med Marie & vänner 
Söndag den 5 maj, nådens år 2013. Klockan är 14:16. Det är 17 grader Celsius plus utomhus.  
I en hastighet av 57 km/h lämnar vi årets resmål: Fredriksbergs gruvor. 
 
Årets utflykt gick till ett industriminne, bestående av mineralhaltigt stenskravel och flera gruvhål fyllda med 
azurblått vatten. Vi passade även på att stanna till hemma hos Victor, rättare sagt det som finns kvar då Victor 
lämnat jordelivet, av hans hus vid gruvan återstår inget, inte mer än några enstaka påskliljor vilka hälsade väl-
kommen. Om du bläddrar vidare kan du se fotografiska bevis att vi verkligen var på tur en solig majdag nådens 
år 2013. 
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Fattig bonddräng 
Text och foto Per Frödholm 

Min farfars farmors farmor Katarina Johansdotter får i sitt 
andra äktenskap med Johannes Svensson sex söner, bland 
andra Sven Johannesson, född den 20 november 1804 i 
Huleboda, Fröderyd socken. 
 

Johanners Svernsson född dern 21 oktober  1771 i Vallsjö sock-
ern, avlidern i Hulerboda dern 18 augusti 1813. Kata ina Johans-
dotter  född dern 26 dercermber  1775 i Hultato p Öster gå d, 
F öder yd sockern. Flytta  som blind änka till Jä snäs 1840 - till 
sin son soldatern Ander s Johannersson Säll i to pert Moern i 
Jä snäs sockern, avlidern dä  dern 22 juli 1842. 
 

Ur vigselboken 1799; Den 22 april trolovades drängen Johannes 
Svensson i Femtinge Bringetofta och änkan Katarina Johans-
dotter i Hulebo och vigdes. Avskrift som undertecknad lagligen 
tillförordnade förmyndare för avlidne rusthållare Samuel Pers-
sons i Hulebo omyndige barn utbekommit deras fädernearv från 
det minsta till det största; Så giver jag dess efterlämnade änka 
Katarina Johansdotter tillstånd att träda i annat gifte enär hon 
behagar sedan hon lagligen avvittrat sina barn. Som intygas av 
Hulebo den 19 april 1799 Samuel S.S.S. Svensson förmyndare för 
Samuel Perssons omyndiga barn i Hulebo. Vittne Carl Carlsson, 
Jonas Palm i Hulebo. Likheten med originalet intygar Peter P.A.S. 
Arvidsson i Fröset Södregård. 

 

Sven Johannessons resa i söderled 
Enligt husfö hö  A1:9 F öder yd ha  Svern fått bervis till Blerkinger 1820-10-12, mern 
ä  ävern utflyttad till Vånga sockern i Skåner 1823. 
 

Svern flytta  1820 ci ka 15 mil söder ut och landa  i Holjer by, Jämshög sockern, 
Blerkinger län. Holjer ä  idag täto tern Olofst öm. 

Nä  ern ung man flytta  till Holjer ä  dert lätt att anta att verder bö ander ha  fått 
a berter i någon av der anläggninga  som ligger  vid Holjerå; Kva na , stampa , kop-
pa hamma er merd fler a indust ierlla in ättninga , vilka idag ha  utvercklats till 
Volvo per sonvagna . Mern inter Svern Johannersson, han städslas som bondd äng 
på Holjer 25 hos bondern Håkan Olsson, atterstern: 
 

Drängen Sven Johannisson ifrån Huluboda av Fröderyds socken, Västra hä-
rad och Jönköpings län, vilken ärna följa sin äldre bror till Skåne eller Blek-
inge för att där söka tjänst, är född 1804 20/11 här uti Fröderyd socken, 
läser försvarligt uti och utom bok, admitterades sistlidne år till H H nattvard, 
nyttjat nådemedlen ordentligt, är till levnaden stilla och beskedlig, varför 
nämnde faderlöse och fattige gosse till det bästa rekommenderas, Hol-
meshult den 12 oktober 1820, J Nilsson. 

 

Äld er b o  bö  syfta på Johan Johannersson, född dern 8 juli 1802, vilkern flytta  till 
Asa sockern 1819, dern ernder av syskonern som flytta  samtidigt som Svern. 
 

I Holjer byter  ky koher dern ut Sverns föderlsero t F öder yd mot Småland samt fö -
ko ta  erfter namnert till Johansson. Någon b oder  till Svern finns inter på dernna 
gå d, Holjer 25, dä  Svern sliter  d äng. Å  1822  erser  Svern vida er. Dernna gång 3 
mil väster ut till Vånga (Villands Vånga i Skåner). 

Dern landsväg Svern t oligern använder  fö  sin  ersa f ån Holjer till Vånga ä  dern 

(Forts. på sidan 6) 



 

6 

väg som Googler Maps idag fö erslå  om du söker  på  ersväg f ån 
Olofst öm till Villands Vånga. Dert ä  ern sling ander väg på skogig 
hög höjd f ån Jämshögs by via Boafall och in i Skåner och vida er 
ner  till Vånga by. Vägern ä  åkvä d – vacker  natu , ändlösa skoga  
av g an och bok samt många sjöa , bland and a Raslångern och 
Halern. Boafall ä  högsta punktern i Blerkinger merd sina 180,42 mer-
ter  över  havert. 
 

I Vånga ä  dert åter igern bondd äng som y ker, hos bondern Ola Nils-
son på Vånga 37, inga syskon till Svern finns på dernna gå d. Å  
1823 lämna  Svern N  37 samt flytta  inom byn till N  23 och till 
bondern Jerpper Niklasson, inga syskon hä  herller . 

Svern tänker  tydligern flytta till Kiaby sockern 1823, ci ka 1,5 mil 
söder  om Vånga, allt ernligt noter ing i husfö hö slängdern, mern 
planer  ä  till fö  att änd as. 
 

Svern flytta  1824 f ån Vånga 23 någ a kilomerter  no  ut till 
Äsper yd 1 i Vånga sockern. Hä  bondd äng hos bondern insperk-
to n Nils Hallber g. Å  1825 t öttna  Svern på skåninga na och 
flytta  4 mil öster ut till Blerkinger län och Mö  um sockern. Han 
kommer  till Mö  ums by och bondern  iksdagsmannern Ola 
Jerppsson på Mö  um 25 – Sonagå dern erller  Riksdagsmannagå -
dern. Gå dern stå  idag o ö d kva  mitt i cernt ala Mö  um. Hä  på 
gå dern möter  Svern sin b oder  Johan, vilkern också ä  bondd äng 
hos Jerppsson. Dert som sägs i atterstern ovan att b öder na till-
sammans  erster söder ut ä  inter sanningsernligt. Svern ä  inter i 
nä hertern av sin b oder  Johan under  många å , der ä  i va sitt län 
under  ern läng er tid. 
 

I Mö  um sägs dert att Svern kommer  f ån Oppmanna 1825, vil-
kert ä  ferl då Oppmanna ä  ern g annsockern till Vånga. B oder  
Johan ä  1821 inflyttad till Mö  um 25 f ån Skö sermo 10 i Gam-
malsto p sockern (Skö sermo tillhö  idag Mö  ums sockern, 5 km 
väster  om Mö  ums by). Hä  sägs dert att Johan ä  född i F öa 
Asa sockern, och inflyttad f ån Tolg 1820. Johan flytta  f ån Mö -
 um 25 till Ka lshamn 1829-11-09, till timmer man Lindg ern. 
 

Efter  Riksdagsmannagå dern ä  dert 1828 dags fö  
nästa flytt fö  Svern inom Mö  ums by, dernna gång 
till N  27 och bondern ky kvä dern Mattis Jakobsson. 

Nästa flytt gå  till N  32 i samma by. Nu bli  dert 
int erssant! Dernna gå d b ukas av bondern Hern ik 
Ander sson vilkern bland and a ba n ha  dotter n In-
gerbo g, född 1812. Dernna dotter  ä  gift merd Sverns 
b oder  Johan, vilkern ta  över  N  32 som b uka er. 
Johan kommer  sålerders tillbaka till Mö  um f ån 
Ka lshamn 1833 och ä  bonder ern ko t tid, tituler as 
inhyser 1837 samt att ern ny bonder ha  tagit över  
gå dern. Svern ä  sålerders d äng hos sin b oder  och 
till d ängkollerga ha  han sin b o s svåger  Nils och 
derss sväger ska Ker stin tjäna  piga. 
 

Å  1838 ä  Johan åter  bonder på N  32. Svern få  nog 
och flytta  1842 till Hästa yd 13 Mö  um sockern. I 
Hästa yd sätter  sig Svern som to pa er och gifter  sig 
merd b oder  Johans sväger ska Ker stin Hern iks-
dotter , född 1814. 

(Forts. från sidan 5) 

(Forts. på sidan 7) 
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En litern gerog afilerktion: Mö  ums täto t berstå  av Mö -
 ums by i väster  och Hästa yds by i öster . G änsern merl-
lan bya na ä  Mö  umsån, vilkern klyver  täto tern i 
no dsydlig  iktning merd berskerd. Mö  ums ky ka och 
p ästgå d ligger  i Hästa yd. 
 

Johan merd familj lämna  N  32 å  1852 och flytta  till 
N  20 och dä  sittander som inhyser till slutert av sin lerv-
nad, under  tidern a bertsvand a  han till Skåner. Svern ä  
to pa er i Hästa yd under   erstern av sin lervnad. Båda 
b öder na få  ertt antal ba n. T ots fler a ba n och ba ns 
familjerbildander ä  dert ern ytter st litern svernsk g ern som 
fö  släktern vida er in i nutid. Fler a ba ns äkternskap ä  
ba nlösa, vissa ä  ogifta. Minst åtta ättlinga  ermig er a  
till USA, ertt pa  ä  oberfintliga. Ser Sverns och Johans ätt-
lingaver k sido na 11-12. 
 

Epilog 

Jag ä  ju smålänning – gernertiskt sertt. Dock 
uppväxt i Mö  um. Jag ha  alltid t ott mig 
va a dern ernder i mitt släktt äd som bo  sö-
der  om K onober gs län, jag ha  visser ligern 
ern sidoana på min mo s sida i 1680-talerts 
Ka lshamn, mern i öv igt allerna – inga fö fä-
der  boernder i Blerkinger erller  Skåner. 

Mö  um och derss omgivninga  känner  
jag som min ergern ficka, och hä  fanns min 
fa fa s fa mo s fa s två halvb öder  140 å  
fö er mig. Nä  jag blerv vuxern och skuller 
sätta ergert bo köpter jag hus i Skö sermo, 
mern jag va  inter fö st hä  herller . B oder  
Johan va  hä  160 å  fö er mig. 
 

 
 
 
 
Foto 
Sida 5. Vägverkets skyltar och Vånga kyrka 
Sida 6. Äsperyd och vy över Vånga mot öster 
Sida 7. Sonagården, Riksdagsmannagården, Mörrum 

(Forts. från sidan 6) 

Johan och Svens  
ättlingar sidorna 11-12 
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Dikeskörning längs  
äktenskapets lyckliga väg 
-ett äktenskapsdrama på 1600-talet 
Meddelat av Lars-Åke Andersson 

För en tid sedan fick jag ett tidningsklipp från Vetlanda Museum. 
Det handlade om en äktenskapskonflikt i Fröderyd för trehundra 
år sedan. Första delen artikeln var införd i Vetlanda-Posten den 
2 november 1960 och del två tre veckor senare. Här följer en 
avskrift av artiklarna. 
 

Ur gamla konsistorieinlagor och häradsrättsprotokoll fram-
skymtar brottstycken av en märklig äktenskapshistoria från vår 
stormaktstid som jag här vill försöka återberätta i modern 
språkdräkt. 

I mittern av 1660-talert hader ky koher der Johanners B ingius i 
F öder yd svå a p övninga . I hermmert vå daders hans hust u och 
o sakader honom d yga utgifter . Hans son Pert us, som studer ader 
vid gymnasiert i Växjö, vållader honom berkymmer  merd sitt ler-
ver ner. Dotter n Sa a visader sig ha ertt häftigt termper amernt, som 
ingav fader n allva liga fa hågo . Derssutom hader han ern herl derl 
t åkigherter  merd sina fö samlingsbo . 

 

Sä skilt fö t ertad va  B ingius på dern ka sker  ytta löjtnantern 
Jakob Ba khausern till Hö erda, som av k onan fått hermmanert 
K isternsto p, som dert då kalladers, i F öder yd. Dernner hader inter 
ba a fler faldiga gånger  uterblivit f ån erller  stö t gudstjänster na, 
utan ävern nerkat att er lägga p äst änto , tiondern, ostahjälp och 
dagsver kern till ky kan i F öder yd, sannolikt fö  att han bert ak-
tader Hö erda som sin sätersgå d. Löjtnanterns ogudaktiga lerver ner 
va  ern visa i herla bygdern och dert  yktaders att hans hust us död i 
ba nsäng ber odder på mannerns misshanderl ko t derssfö innan. 

 

Dert ä  dä fö  berg ipligt att ky koher dern gjo der hå t motstånd 
nä  Ba khausern t erdjer söndagern i advernt 1664 merdderlader, att 
han serdan pingsttidern va  hermligt fö lovad merd Sa a B ingia och 

nu önskader gifta sig merd hernner. Sa a tycks ha va it allva ligt 
fö älskad i löjtnantern vid dernna tid och lyckaders omsider  ut-
ver ka fader ns samtycker. B öllopert stod annandag pingst 1665 
och fick ertt högst d amatiskt fö lopp. 
 

Dert väckter uppserernder  erdan i bö jan att löjtnant Ba khausern 
inter kom  idander på b uderhäst merd b udersaderl, som va  o terns 
serd. Efter  dern ky kliga aktern d og sig b udpa ert tillsammans 
merd svä fader n tillbaka till ern kamma er och lämnader gäster na, 
va ibland mä kters majo  Stålhamma  och hans maka, att vänta 
på måltidern. I kamma ern utsperladers ern upp ö d scern. Ky koher -
dern och hans dotter  ernvisaders merd att få b erv på att gå dern 
K isto p skuller va a Sa as mo gongåva. Ba khausern invänder att 
dern  ätterligern bo der tillfalla hans ba n i fö sta äkternskapert och 
viller fö st  ådgö a merd majo ern om sakern. Fö  att få ertt slut på 
påt yckninga na gick han omsider  merd på att utfä da mo gongå-
vob ervert, så att man äntligern kunder gå till bo ds. 

Gäster na anader dock att fö hållandert merllan b ud och b ud-
gum inter va  dert bästa och skandalern blerv uppernba  nä  b ud-
sät an, majo skan Stålhamma , fö gävers uppmanader Sa a att 
följa merd in i b öllopsgermakert. B udern fö erd og att sova på ern 
långbänk i sockernstugan och lät sin maker ligga ernsam i dubberl-
sängern. 
 

Dä merd va  dert inter slut merd löjtnanterns fö t ertligherter . Nästa 
dag måster han avstå f ån sin kamma er till ertt gernom ersander 
adligt pa  vid namn Saberlsköld, som fått dertta hus um på Sa as 
moster s in ådan. Sa a själv fö mådders att uppsöka makern i natt-
stugan, mern hon va  på dåligt humö , nerkader att klä av sig och 
bö jader svä ja g uvligt, nä  makern gjo der nä mandern. 
 

Löjtnant Ba khauserns fö t yterlser sterg ytter liga er nä  svä fader n 
nästa mo gon fö erslog att der 100 lod silver  som ingått i mo gon-
gåvan skuller fö dubblas. Dertta avslogs berstämt, erfter som hust-
 un skämt ut sig offerntligt så sna t erfter  b öllopert. Enligt ky ko-

(Forts. på sidan 9) 
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her der B ingius uppgift i ern klagosk ift ertt pa  å  serna er skuller 
löjtnantern ha tagit if ån Sa a vigserl ingern. T oligern hader dert 
skertt i samband merd dernna våldsamma uppgö erlser. 

 

Under  dagern fo tsatter maka nas g äl i and as nä va o och Ba k-
hausern t öttnader på dert herla. Under  fö ervändning att vå a ber-
tert fo d ader hans nä va o på Hö erda  erster han ernsam dit mer-
dan makan fick stanna kva  i F öder yd P ästgå d. Fö st nä  såd-
dern va  kla  och ern derl ut ustningsbersty  i Hö erda utfö ts, häm-
tader löjtnantern herm sin b ud. 
 

Dert under  så uppserernderväckander fo mer  inlerdda äkternskapert 
kunder inter bli lyckligt. Jakob Ba khausern hader tydligern va it ern 
svå  plågoander mot sin fö sta hust u, mern Sa a lät sig inter ty-
 anniser as. Hon höll styvt på sina  ättigherter  och mer  dä till, 
svo  ok istligt och fick hyster iska anfall nä  dert gick hernner ermot 
va fö  löjtnantern gång på gång fick falla undan. Natu ligtvis va  
han inter så oskyldig till slitninga na som han gö  gällander i ern 
fö sva ssk ift till konsisto iert i Växjö, mern hans bersk ivning av 
dert som såg ut att bli dern slutliga b ytningern ä  ertt int erssant 
tidshisto iskt dokumernt. 

 

 

Här följer den andra artikeln, inleds med tillbakablick. Jag skri-
ver som det står i artikeln. 

Fö ut ha  jag talat om slitninga  som bö jat  erdan vid b öl-
lopsdagern merllan löjtnant Jakob Ba khausern och hans and a 
hust u Sa a Johansdotter  B ingia. Han uppger  att hon uppt ätt 
som sago nas styvmo  mot mannerns ba n i fö sta giftert och 
hunsat hans syster  som vuxit upp i Västmanland och alltså va  
ern f ämling i bygdern. Ky koher dern Johanners B ingius inlago  till 
konsisto iert fö söker  lägga mersta skuldern på löjtnantern, mern 
ävern han vidgå  dotter ns häftiga lynnersutb ott. 

 

Der as b öllop stod annandag pingst 1665, mern fö st palmsönda-
gern 1666 kom dert allva lig k is, som bö jader ganska oskyldigt. 
Folkert på Hö erda höll på att gö a sig i o dning till ky kogång nä  
pigan klagader över  att hon inter hader någ a sko  att ta på sig. 
Husmoder n tog då if ån makerns syster son hans sko  och gav 
pigan. Pojkern gick ba fota till mo b oder n och fö kla ader, att 
han inter kunder följa merd till ky kan utan sko . Han skickaders in i 
stugan igern och utsatters dä  fö  ertt nytt över g erpp av Sa a, som 
viller sätta på sig ynglingerns hatt, fann dern fö  t ång och i ställert 
tog d ängerns. Dä på bergav hon sig iväg till ky kan i sällskap merd 
pigan. 
 

(Forts. från sidan 8) 
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D ängern stod ba huvad och glodder erfter  
derm, mern  yckter så till sig pojkerns hatt. 
Dertta  åkader löjtnantern ser f ån kamma -
fönst ert,  usader ut och gav d ängern någ a 
 app i huvudert merd ertt spanskt  ö . 
D ängern sp ang omk ing på gå dern och 
hotader husbondern merd ern stö , erfter som 
dernner inter hader något merd honom att 
gö a erfter som han anställts av matmo-
der n. Nä  Ba khausern va  kla  att berger sig 
till ky kan, stod d ängern i ern bod och 
gjo der hotfulla åtbö der  åtföljda av svo -
doma . Löjtnantern skyndader dit och 
sk ämder honom merd att d aga honom 
infö   ätta fö  att han hotat slå sin hus-
bonder. "Mern vill du va a t ogern i din 
tjänst och tjäna ditt å   erdligern ut, skall du 
ock få din lön och tillgift fö  ditt b ott", 
påstod han sig ha avslutat sitt fö manings-
tal. D ängern lovader bot och bätt ing och 
gav handslag dä på. 
 

Äntligern kunder löjtnantern stiga till häst 
fö  att  ida till ky kan mern sna t hö der 
han d ängern  opa nya otidigherter  erfter  
honom. Hust un, som väntat bakom ern 
ernbusker, uppfattader också dertta, sterg 
f am och bö jader okväda mannern, merdan 
båder pigan och d ängern lyssnader. Ba k-
hausern vänder då tillbaka herm i v erders-
mod mern d ängern som känder sig sty kt av 
matmoder ns merdhåll följder merd till ky -
kan. 
 

Omk ing f ågan om dernner d ängs kva -
stannander erller  avskerdander utsperladers så 
ern långva ig tvist merllan maka na. Dern 

va ader i fler a vercko  och d og in ertt pa  
g anna  i fö vercklinga na som va  fö  in-
k ånglader fö  att hä  kunna  erdogö as fö . 
Slut ersultatert blerv, att hust u Sa a slog sig 
ner  på sin mo gongåvergå d K isto p och 
dit fö der ern derl saker  f ån mannerns gå d i 
Hö erda. 
 

Ky koher der B ingius bersva ader i ern inlaga 
till konsisto ium löjtnanterns anklagerlser  
merd ern lång  ad ännu vä  er. Jakob Ba k-
hausern ä  ern noto isk b åkstaker som till 
och merd misshandla  sina ergna ba n. Han 
berskylls fö  att alltjämt bersöka ern fästmö i 
Jönköping. Ky koher derns upp erpader fö -
soningsfö sök gernom allerhanda ombud 
ha  b yskt tillbakavisats av mågern. Myckert 
annat i dern stilern d ogs f am i dernna sk ift 
mern som slutkläm på dert herla insänder 
B ingius dern 20 augusti 1666 ertt vittners-
mål av sin ergern hust u att löjtnanterns 
fö sta maka B ita Samuerlsdotter s döda 
k opp va it svå t misshandlad ernligt vad 
hon sertt merd ergna ögon. 
 

Sista gångern dertta äkta pa  som serpa er at 
på g und av bådas häftighert uppt äder  nu 
i berva ader akter  ä  ertt b erv av 20 oktober  
1667 f ån Sa a B ingia till hernners gudfa-
der  i V igstad, ty dernner hader på Jakob 
Ba khauserns önskan sökt merdla merllan 
maka na. Sa a sva a  fö sonligt, mern hål-
ler  på sin  ätt som hust u och vill inter 
finna sig i ny misshanderl av sin man. I ertt 
P.S påstå  hon sig va a illa sjuk. 
 

Dertta fö kla a  hernners fö sonliga ton, 
mern vi vert inter om samlervnadern åter upp-

togs. I va jer fall ver ka  utsikter na till ertt 
lyckligt äkternskap inter va a sto a. Vi kan 
dock inter bo tser f ån dern möjlighertern, att 
pa ert dä erfter  fö mått hålla sina alltfö  
lika termper amernt någo lunda i sty  och så 
småningom funnit ern väg till fö nyad sam-
va o. 
 

Dern tydligern föga saktmodiger ky koher der 
B ingius ha  sperlat ern ergerndomlig  oll i 
konflikter na. Man kan inter f igö a sig f ån 
int yckert att myckert av dotter ns påst idig-
hert uppmanats av fader n, som använt 
hernner fö  att hämnas på mågern fö  dern-
ners ovillighert att er lägga utskylder na till 
F öder yds ky ka fö er gifter målert. 
 

Artiklarna i Vetlanda-Posten från novem-
ber 1960 är undertecknade av signaturen 
Alarik Q Gåssfeldt. Bakom denna döljer sig 
sannolikt Alarik Svensson, som från och till 
var bosatt i Fröderyd där hans äldre bror 
Elan var kantor och folkskollärare. Alarik 
vikarierade under några år som lärare men 
blev sedan präst och i den egenskapen var 
han verksam i några församlingar på 
Öland och på Visingsö. Han skrev många 
artiklar och även ett par böcker. 
 

Höreda som omnämns som Barkhausens 
gård torde vara Höreda i Ramkvilla socken. 
I texten förekommer ordet Brudsätra, ma-
jorskan Stålhammar var brudsätra. Hon 
var alltså den kvinna som vid bröllopet 
hjälpte bruden att klä sig. Om Barkhausen 
och Bringius har skrivits tidigare i Rötter & 
Frön. Se nr 26 och nr 27 från 2001 samt nr 
39 från 2007. 

(Forts. från sidan 9) 

Ur major Nils Cederstams 
bouppteckning  
Datum 1808-08-15 

Göta Hov ätt - Aderlns bouppterckninga  EXIA:9 Bild 334 

 

Gröda 

Dern nu växander g öda på ¾ f älser Holmershult och ¼ 
f älser Lönnerber g, som her   majo  Cerder stam b ukat åt 
Eksjö Hovgå ds bolags int erssernter  och innerhaft såsom 
boställer fö  derss insperktion över  bolagerts b uk och 
ergerndom, upptas till ertt vä der av 133,16 daler . 
 

Mera Löneberg Holmeshult å sidan 
3, 13 och 18 

Å rets hemmäfixtips. 
Kö p ingen könsöl, fä ll istä llet en 
grän med lä mplig grenvä xt. Lä t 
törkä, käpä, klyv öch mönterä. 
Uthusinteriö r frä n Fredriksberg. 
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Johans ättlingar 
Familj 1 

Johan Johannesson, född 1802-07-08 i Huluboda (F), Fröderyd sn, 

död 1869-11-19 i Mörrum 20 (K), Mörrum sn. Bonde och inhyse i 

Mörrum 25 (K), Mörrum 32 (K) och Mörrum 20 (K), Mörrum sn. 

Till Karlshamn 1829 från Mörrum 25. Arbetsbevis till Skåne 1868. 

 

Mörrum AI:3 (1824-1830) sid 155 

Mörrum AI:5 (1830-1838) sid 183 

Mörrum C1:5 sida 453 

Mörrum AI:12 (1867-1877) sid 121 

 

Gift 1833-07-19 i Mörrum sn med 

Ingeborg Henriksdotter, född 1812-10-07 i Mörrum 32 (K), Mör-

rum sn, död 1874-05-18 i Mörrum 20 (K), Mörrum sn. Bosatt i 

Mörrum 25 (K), Mörrum 32 (K) och Mörrum 20 (K), Mörrum sn. 

 

Barn: 

* Sven Johansson, född 1834-01-30 i Mörrum 32 (K), Mörrum sn. 

Bosatt i Ignaberga 5 (L), Ignaberga sn. Obefintlig. 

Ivetofta B:2 sida 35. A1:8 sida 354, 176, 341, 343. A1:9 sida 309. 

Sörby B:2 sida 15. A1:4 sida 173. 

Vinslöv A1:13 sida 34 och 9. A1:14 sida 15. A1:15 sida 17. 

Ignaberga A1:11 sida 41. A1:12 sida 38 och 140. A1:13 sida 151 

och 154. 

* Ingeman Johansson, född 1835-08-26, se familj 2. 

* Hans Johansson, född 1840-05-18 i Mörrum 32 (K), Mörrum sn, 

död 1840-06-11 i Mörrum 32 (K), Mörrum sn. 

* Katarina Johansdotter, född 1843-12-15 i Mörrum 32 (K), Mör-

rum sn, död 1915-02-13 i Mörrum Ålderdomshemmet (K), Mör-

rum sn. Torpägare i Hästaryd (K), Mörrum sn. Ogift. 

 

Familj 2 

Ingeman Johansson (från familj 1), född 1835-08-26 i Mörrum 32 

(K), Mörrum sn, död 1888-12-26 i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. 

Torpare och skräddare i Hästaryd 15 (K), Mörrum sn. 

Mörrum AI:10 (1861-1866) sid 102 

Mörrum AI:14 (1877-1895) sid 131 

 

Gift 1863-10-16 i Mörrum sn med 

Elna Jonasdotter, född 1831-09-28 i Mörrum sn, död 1875-01-06 

i Hästaryd 15 (K), Mörrum sn. Bosatt i Hästaryd 15 (K), Mörrum 

sn.  

 

Barn: 

* August Ingemansson, född 1863-11-18 i Hästaryd (K), Mörrum 

sn. Bosatt i USA 1890. 

* Sven Ingemansson, född 1865-08-06, se familj 3. 

* Berta Ingemansdotter, född 1867-04-13, se familj 4. 

* Hanna Ingemansdotter, född 1867-04-13 i Hästaryd (K), Mör-

rum sn. Bosatt i USA. Tvilling. 

* Johan Ingemansson, född 1869-07-02 i Hästaryd (K), Mörrum 

sn. Bosatt i USA. 

* Berndt Ingemansson, född 1871-09-14 i Hästaryd (K), Mörrum 

sn, död 1894-09-01 i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. Blind. 

* Inga Ingemansdotter, född 1874-06-30, se familj 5. 

 

Familj 3 

Sven Ingemansson (från familj 2), född 1865-08-06 i Hästaryd 

(K), Mörrum sn, död 1906-05-13 i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn, (av 

trolig inre blödning). Sjöman i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. Avli-

den på fartyg under insegling, på floden Schelde, Antwerpen, Bel-

gien. 

Mörrum F1:3 sida 87 

 

Gift med 

Inga Håkansdotter, född 1867-11-09 i Mörrum sn. Bosatt i Hästa-

ryd 3 (K), Mörrum sn. 

 

Barn: 

* Emil Ingemansson, född 1897-03-15 i Hästaryd (K), Mörrum sn. 

Obefintlig 1933. 

Mörrum AIIa:6 (1920-1937) sid 438 

* Hugo Ingemansson, född 1899-09-23, se familj 6. 

* Berndt Ivar Ingemansson, född 1901-12-02 i Hästaryd (K), Mör-

rum sn. Bosatt i USA 1937. 

 

Familj 4 

Berta Ingemansdotter (från familj 2), född 1867-04-13 i Hästaryd 

(K), Mörrum sn, död 1906-06-09 i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. 

Bosatt i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. Tvilling. 

 

Gift 1898-12-09 med 

Per Emil Johansson, född 1876-09-06 i Mjällby sn. Bosatt i Hästa-

ryd 3 (K), Mörrum sn. 

Mörrum AIIa:1 sida 180 

Mjällby AIIa:11 (1912-1934) sid 1222 

 

Barn: 

* Elly Maria Persson Johansson, född 1898-12-30 i Hällevik 9 (K), 

Mjällby sn. Bosatt i USA 1915-1916. Nöddöpt. Fosterdotter hos 

farfar och farmor i Hällevik.  

Mjällby CI:14 (1895-1909) sid 86 

Mjällby AIIa:11 (1912-1934) sid 1222 

Sölvesborg BI:8 (1908-1917) sid 60 

Sölvesborg AIIa:6 (1911-1922) sid 112 

Sölvesborg AIIa:6 (1911-1922) sid 117 

* Johan Birger Persson Johansson, född 1900-11-24 i Sölvesborg 

sn, död 1904-01-29 i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. 

 

Familj 5 

Inga Ingemansdotter (från familj 2), född 1874-06-30 i Hästaryd 

(K), Mörrum sn, död 1918-12-19 i Hästaryd 4 (K), Mörrum sn. 

Bosatt i Hästaryd 4 (K), Mörrum sn. 

 

Gift 1899-12-29 i Mörrum sn med 

August Andersson, född 1875-02-22 i Mörrum sn. sjöman och 

husägare i USA 1909. 

Mörrum AIIa:1 sida 200. Mörrum AIIa:3 sida 224 

 

Barn: 

* Sven Axel Andersson, född 1900-06-06 i Hästaryd 4 (K), Mör-

rum sn. Bosatt i USA 1919. 

* Edvin Andersson, född 1902-02-06 i Hästaryd 4 (K), Mörrum 

sn. Bosatt i USA 1920. 

 

Familj 6 

Hugo Ingemansson (från familj 3), född 1899-09-23 i Hästaryd 

(K), Mörrum sn, död 1987-06-10 i Hästaryd Gungvalavägen 35 

(K), Mörrum sn. Sjöman och snickare i Hästaryd (K), Mörrum sn. 

Mörrum AIIa:6 (1920-1937) sid 438 

 

Gift 1926-11-20 i Mörrum sn med 

Anni Maria Johansson, född 1900-06-05 i Mörrum sn. Bosatt i 

Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. 

 

(Forts. på sidan 12) 
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  Barn: 

* Sven Ingvar Ingemansson, född 1929-10-28 i Hästaryd 3 (K), 

Mörrum sn, död 1976 i Hästaryd Gungvalavägen 35 (K), Mörrum 

sn. Bosatt i Hästaryd 3 (K), Mörrum sn. 

Mörrum AIIa:6 (1920-1937) sid 438 

 

 

Svens ättlingar 
Familj 1 

Sven Johannesson, född 1804-11-20 i Huluboda (F), Fröderyd sn, 

död 1869-06-25 i Hästaryd 13 (K), Mörrum sn. Torpare i Hästaryd 

13 (K), Mörrum sn. 

Mörrum AI:3 sida 155. Mörrum A1:12 sida 77 

 

Gift 1844-01-12 med 

Kerstin Henriksdotter, född 1814-12-13 i Mörrum 32 (K), Mörrum 

sn, död 1890-03-03 i Hästaryd 13 (K), Mörrum sn. Bosatt i Hästa-

ryd 13 (K), Mörrum sn. 

 

Barn: 

* Johanna Svensdotter, född 1844-10-09, se familj 2. 

* Hanna Svensdotter, född 1846-07-29, se familj 3. 

* Anna Svensdotter, född 1848-11-05 i Hästaryd 13 (K), Mörrum 

sn, död 1913-12-05 i Hästaryd 1 (K), Mörrum sn. Bosatt i Hästa-

ryd 1 (K), Mörrum sn. Ogift. 

* Johan Svensson, född 1851-12-26, se familj 4. 

 

Familj 2 

Johanna Svensdotter (från familj 1), född 1844-10-09 i Hästaryd 

13 (K), Mörrum sn, död 1924-05-01 i Torp 5 (K), Bräkne-Hoby 

sn, (av ålderdomssvaghet). Bosatt i Torp 5 (K), Bräkne-Hoby sn. 

Bräkne-Hoby A1:43 sida 945. AIIa:2 sida 961. AIIa:5 sida 919 

AIIa:10 sida 1336 

 

Gift 1896-03-20 med 

Valfrid Lenander, född 1848-09-20 i Bräkne-Hoby sn, död 1924-

04-19 i Torp 5 (K), Bräkne-Hoby sn (av ålderdomssvaghet). Sjö-

man och husägare i Torp 5 (K), Bräkne-Hoby sn. 

 

Barn: 

* Barnlöst äktenskap. 

 

Familj 3 

Hanna Svensdotter (från familj 1), född 1846-07-29 i Hästaryd 13 

(K), Mörrum sn, död 1927-08-15 i Hästaryd 1 (K), Mörrum sn. 

Bosatt i Hästaryd 1 (K), Mörrum sn. 

Mörrum AIIa:1 (1895-1906) sid 135 

 

Gift 1887-12-31 i Mörrum sn med 

Ola Svensson, född 1843-07-10 i Mörrum sn, död 1928-01-05 i 

Mörrum sn. Torpare i Hästaryd 1 (K), Mörrum sn. 

 

Barn: 

* Barnlöst äktenskap. 

 

Familj 4 

Johan Svensson (från familj 1), född 1851-12-26 i Hästaryd 13 

(K), Mörrum sn, död 1941-05-03 i Mörrum Ålderdomshemmet 

(K), Mörrum sn. Torpare och stenhuggare i Mörrum 7 Buskelund 

(K), Mörrum sn. 

Mörrum AI:15 (1877-1895) sid 435 

Mörrum A1:14 sida 207 

Mörrum AIIa:1 (1895-1906) sid 276 

Mörrum AIIa:3 (1906-1920) sid 324 

Mörrum AIIa:5 (1920-1937) sid 101 

 

Gift 1875-01-02 med 

Oliva Johnsdotter, född 1846-09-14 i Mörrum sn, död 1921-01-20 

i Mörrum 7 Buskelund (K), Mörrum sn. Bosatt i Mörrum 7 Buske-

lund (K), Mörrum sn. Oäkta. 

Mörrum CI:7 (1843-1860) sid 45 

 

Barn: 

* Hanna Johansdotter, född 1876-02-01, se familj 5. 

 

Familj 5 

Hanna Johansdotter (från familj 4), född 1876-02-01 i Ekeberg 

(K), Mörrum sn, död 1963-01-21 i Lyckeby 4:51 (K), Lösen sn. 

Bosatt i Lyckeby 4:51 (K), Lösen sn. 

Mörrum CI:9 (1876-1894) sid 1 

 

Gift 1894-06-22 med 

Gustav Ahlqvist, född 1869-02-23 i Augerum sn, död 1938-05-29 

i Lösen sn. Torpare, stenhuggeriförman i Lösen sn. 

Till Sölvesborg 1912-10-25 

Till Värnamo 1921-09-13. Värnamo Pilagård, Bäckalyckan 

Till Lösen 1927-11-18 

Mörrum AIIa:3 (1906-1920) sid 324 

Sölvesborg BI:8 (1908-1917) sid 46 

Sölvesborg AIIa:11 (1911-1922) sid 930 

Sölvesborg AIIa:9 (1911-1922) sid 648 

Värnamo stad B1:5, nr 94 

Värnamo stad AIIa:14 sida 247 

Lösen B:7 (1912-1927) sid 99 

 

Barn: 

* Hilma Elvira Ahlqvist, född 1895-08-07, se familj 6. 

* Axel Gotthard Ahlqvist, född 1904-09-25 i Mörrum 7 (K), Mör-

rum sn, död 1973-04-17 i Lyckeby Fridhemsvägen 9 (K), Lösen 

sn. Varvsarbetare i Lyckeby Fridhemsvägen 9 (K), Lösen sn. 

Ogift. 

* Naemi Margareta Ahlqvist, född 1912-05-22, se familj 7. 

 

Familj 6 

Hilma Elvira Ahlqvist (från familj 5), född 1895-08-07 i Mörrum 

7 (K), Mörrum sn, död 1961-03-15 i Lösen sn. Bosatt i Lösen sn. 

 

Gift 1923-10-19 med 

Otto Elof Månsson, född 1893-07-29, död 1963-11-21 i Lyckeby 

St Jacobi 1 (K), Lösen sn. Bosatt i Lyckeby St Jacobi 1 (K), Lösen 

sn. 

 

Familj 7 

Naemi Margareta Ahlqvist (från familj 5), född 1912-05-22 i Mör-

rum 7 (K), Mörrum sn, död 1992-07-10 i Lyckeby Cedergrensväg 

5 (K), Lösen sn. Bosatt i Lyckeby Cedergrensväg 5 (K), Lösen sn. 

 

Gift 1930-10-04 i Lösen sn / Karlskrona Amiralitet med 

Nils Erik Gustav Rosenlund, född 1907-02-02 i Lösen sn, död 

1968-05-09 i Lyckeby 4:81 (K), Lösen sn. Korpral i Lyckeby 4:81, 

Lösen sn. Tillhör BJÄRASLÄKTEN - Vibygrenen. 

www.bjaraslakten.se. 

 

Barn: 

* Anita Rosenlund. 

* Inger Rosenlund. 

* Elisabet Rosenlund. 

(Forts. från sidan 11) 
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Rådhusrätten i Karlshamn 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:696 
(1668-1681) Bild 3180 
1674-11-28. Per  Gunna sson f ån F öder yd sockern i Småland, 
ha  angertt sig hos magist atern, att vilja sig hä  i stadern nerd-
sätta, vilkert honom ä  fö unnat att fö söka till nästkommander 
vå , hu u han hä  kan till  ätta komma. 
 
Fråga: Är Per ovan densamme som Per nedan? Den 8 oktober 
1676 dundrar skånska kriget in i Karlshamn med plundring, 
mordbrand och allmän skövling. En teori kan vara att Per vän-
der flyttlasset norrut för att undkomma danskens skövlingar. 
Kan någon läsare verifiera att det är samme Per Gunnarsson? 
 
Döda i Fröderyd 1727 
21 t init. Dern gamler mannern Per  Gunna sson i Holmershult 
inhysers som i 20 å  ha  va it blind, född 1642 i Hö nerbo, fader  
Gunna , moder  Johanna, va  länger i äkternskap och nu över  20 
å  änkling, 3 ba n va av 1 son och 2 dött a  i livert, lervt stilla 
och gudf uktigt, död dern 13 oktober , 85 å . 

Karaktärer 

Smålänningar är inte långsinta 
Vä strä hä rädsrä tt 1652-10-22. Sämmä däg köm fö r rä tten 
Ingebörg Nilsdötter öch Lusse Nilsdötter, klägändes pä  sin 
bröder Jön Nilssön i Sändvik, ätt hän fö r 30 ä r sedän skäll 
hä skjutit en hjört, tre rä djur, vilket dessä systrär 
ingälundä kunde bevisä, utän ällt äv ävund öch illviljä sä -
dänt emöt sin bröder hävä uppdiktät, öch med ingä skä l 
eller vittne sä dänt kunde bevisä, ty sädes Jön fri öch dessä 
(systrär) säkfä lldes till 3 märk värderä efter 20 käpitlet 
tingsbälken. 
 
Smålänningar kan hämnas 
Vä strä hä rädsrä tt 1655-08-15. Sämmä däg köm fö r rä tten 
Kärin Åndersdötter pä  törpet böendes söm källäs Stetin 
(Skä rsjö ), klägändes pä  Sven Röth (Ånnä Kä ses fögde pä  
Skä rsjö ) fö r det hän häde befällt sin pöjke upptä ndä ett 
ljus öch dröppä tälg pä  hennes hemlighet medän hön lä g 
öch söv, öch sedän tä nt eld dä r uppä , öch sedän sätt ljuset 
dä r till. Sven Röth ä r nu inte tillstä des, värfö r citeräs hän 
öch häns pöjke till nä stä ting (mä lets döm 1656-06-26, se 
Gö tä Hövrä tt - Ådvökätfiskälen Jö nkö pings lä n EVI-
IÅÅÅC:28ä sid 23). 

Årlig Medlemsavgift 
Det ä r dägs ätt ä n en gä ng betälä medlemsävgiften till vä r 
fö rening. Å rsävgiften ä r 100 krönör. 

Du kän gö rä det till Plusgirö 413 25 17-6 eller köntänt 
öm du kömmer till ä rets trä ff i Frö deryd sö ndägen den 11 
mäj klöckän 10.00–15.00. 
 

Merd hälsninga  
Kassö ern 

Rådhusrätten i Karlshamn 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:696 
(1668-1681) Bild 4570 
1680-01-30. Elin Nilsdotter  född i Småland och F öder yd sock-
ern tillspo ders verm som hernner berläg at hader? Sva  Jakob Fly-
ber g ern styckjunka er under  fälta tiller iert. Rersolution konan 
skall böta 5 daler  silver mynt samt  ermitter as till att gå under  
ky kost aff. 
 
Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:111 
Bouppterckning 1897-01-27 sk ädda er Nils Johan Palmg ern 

a vinga  änka Anna Cha lotta Ljungber g, syskon hermmansä-
ga er F A Johansson i Sp åta p (Skerder), Anna Stina Jönsson gift 
merd hermmansäga er Johan Jönsson i Ljunganäs (F öder yd 
AII:1 sid 303). 

Saras trätgiriga återkomst 

Källa: Västra häradsrätt 

Göta Hov ätt - Advokatfiskalern Jönköpings län EVIIAAAC:29 sid 23 

1677-08-21/22, och 
 

Göta Hov ätt - Advokatfiskalern Jönköpings län EVIIAAAC:29 sid 71 

1677-10-30, och 
 

Göta Hov ätt - Advokatfiskalern Jönköpings län EVIIAAAC:29 sid 13 

1678-02-05. Ander s E landsson i Hö erda, nu på dertta som der 
tvernner fö  a tingern, bersvä ader sig över  kapternlöjtnant manhaftiger 
Jakob Ba khuserns hust u Sa a B ing i Hö erda, som ha  sönder  ivert 
och allderlers fö dä vat hans not, fö  vilkern sak han lagligt ha  låtit 
stämma hernner, t er gånger  till ting, mern hon av motvillighert sig icker 
inställt honom till sva s. Ty ha  tings ättern fö   ättvisans skull och i 
anlerdning av Sver igers lag tingm.balkern 12 kapitlert §§ icker annat 
kunnat gö a än uppta sakern, och nämnda hust u Sa a B ing på-
lägga erfter  dert 25 kapitlert byggnadsbalkern §§ att bertala notern till 
Ander s E landsson merd 3 ma k silver mynt och erfter  nämnda kapi-
terls innerhåll böta 40 ma k. 
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Gränslösa detaljer 

Text Per Frödholm 

Detaljer det är vad vi vill ha. Vi ska inte nöja oss med datum på 
våra anor, utan de skall kläs med detaljer. 

Domböcker  ger  dertaljer , sä skilt ern typ av mål ä  erxt a int ers-
sant; Ma ktvister . En familj kan tvista merd ern annan familj i gerner-
 ationer  angåernder g änser . I dern äld er ju idiska vä ldern skall du 
som tvistander pa t kalla f am minst t er likaljudander vittnern vilka 
ber ätta  om gångna tider s ägander – då väger  din sak tungt i 
 ättern. Dert innerbä  att der äldsta gubba na och gummo na i sock-
nern ber ätta  vad der ha  hö t av sina fö äld a  och av fö äld a nas 

fö äld a . Merd der äldsta mernas 80+ och äld er. I vittnersmålern få  
du äga längder  till gå da , du få  namn på gerog afiska platser  – 
vad åk a , ber g, sterna  och vatternd ag herter . Uppgifter  som ä  
herlt omöjliga att få tag på i and a u kunder .  
 

Gräns över sjö och strand 
Rågången mellan Kallsjö och Huluboda, fastställd av Västra hä-
rads tingsrätt den 22 juni 1705. 
Västra häradsrätt GI:17 sid 79 (bild 3110). Göta Hovrätt - Advo-
katfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:114 Bild 920, EVIIAABA:146 
Bild 1860. Kartor från Historiska kartor, lantmateriet.se 

 

1704 oktober . Samtliga skatterjo dsäga er i Huluboda nämnderman 
Nils Nilsson, Giserl Må ternsson och Gummer Olofsson gernom derss 
son Olof Gummersson jämter änkan Anna Håkansdotter  kä ander och 
skatterjo dsäga na Jöns Jonsson i Kallsjö å ergna, Hans Åslerssons, 
E ik Månssons samt Måns Jönssons vägna  sva ander, angåernder 
tvistiga ägo  derm ermerllan. 

Huluboda påstå  att  ätta skillnadern merllan Huluboda och Kall-
sjö skall va a fö st i Skä sjöos, dä if ån i väster  till ern  erserstern och 
så till Osbackern till mä kert av t ernner sterna  i samma linjer, och ser-
dan till Ky kovägern, va erst tillfö ner skall lergat t ernner sterna  mern 
ern dä av bo tkommern, och dä if ån till Ho nskälert väster  i 
Bulamåser, dä erst Kallsjö, Huluboda och To p skola mötas åt, anhål-
ler  om hä adssyn å samma  ågång. Kallsjö p oterster a  och säger  att 
 ågångern ä  f ån Bolerb o i öster -söder  åt Skä sjön. 
 

1740-07-04 angåernder fö likning 1705 juni. Pa ter , f ån Kallsjö: Jo-
han Jönsson, Jöns Simonsson, Jon Hansson och Måns E iksson. 

F ån Huluboda nämnderman Per  Nilsson, Må tern Giserlsson och 
d ängern Nils Nilsson å sin moder  hust u Ma ia Svernsdotter s väg-
na . Pa ter na ä  vänligern fö likta.  

Råmä kern Skä sjö os, ern sto  stern tätt intill Djäknastigern, samt 
t ernner sterna  vid Bålerb o. Der fö st nämnda mä kerna ä  omtvis-
tader. Ty blerv dern fastställda  ågångern  op ät f ån dern sto a sternern 
vid Djäknastigern i öster  till Skä sjö os och uppgångern, och uppladers 
å  ät st erck erfter  skä verma kern såsom: 
T ernner sterna  i väst till Skä sjö os på ern hög ber gklint. Finns dä i-
f ån i väster  på ertt högt ber g t ernner sterna , än vida er i väster  finns: 
T ernner sto a sterna  på ern slät jo dfast stern, ståernder i Hulerbo ko-
hager, och så  ät st erck till Djäknasternern, va if ån ertt av Hulerbo 

åboa , utom ber ö da 
fö liknings tillstånd, 
upp ättat hag finns, 
som någo lunda  ät 
st erck d ager  i väster , 
och sluta  på stern-
mä kert vid Bålerb o 
va ander hjä tsterna  
av derssa upp ättader 
 åmä kern så ställda 
att dern sina kanter  
va if ån  erdan visa  
 ätta st erckert. 
 

 
Karta och beskriv-
ning rågången 1764 

N  27. Siä sjön, osert, 
dä  Huluboda möter  
Hökhult. 

N  28. Siä avad, dä  Huluboda, Hökhult och Kallsjö merd sina ägo  
derls hö na merllan Huluboda och Kallsjö ä   ågångern f ån Siä avad 
erfter  gä dersgångern till. 
N  29. T ernner sterna  på ertt lågt ber g, dern merller sta 3 kva ter  lång 
och lika b erd merd ska p  ygg, visa  mer ernderls öster  och väster . 
N  30. T ernner sterna , dern merller sta flat ovanpå merd sperts i väster  
3½ kva ter  lång och ¼ aln tjock. 
N  31. T ernner sterna  i hagern, dern merller sta 3 kva ter  hög och ½ 
aln b erd, spertsa  uppfö er visa  som nogast till. 
N  32. En sto  o ö lig jo dfast stern, dä if ån i  ät linjer till: 
N  33. Bålerb o, va erst Kallsjö ägo  sig sluta mot Huluboda och 
To ps vidtaga, merllan der tvernner serna er, påstås ägoskillnadern va a 
if ån Bålerb o till: 
N  34. Tvernner sterna  i Mosslaggern ståernder, dern merller sta 1 aln 
hög, ½ dito b erd valomskolad, visa  mer ernderls no dväst, if ån vilka 
sterna  Huluboda äga er er in at ägoskillnadern gå  linera  ercta till: 
N  35. Tvernner sterna  på ern jo dfast, dern stö sta 2½ kva ter  lång 
och 1½ dito b erd. 
 
 

 

 

Hitta till Skäravad 

Latitud: 57°16'15.99"  

Longitud: 14°51'4" 
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Norska kampanjer och Fröderyd 

Text Per Frödholm 

I Fröderyds dödböcker 1719-1771 finns sju soldater som varit på kampanj i Norge. Regelrätta stridskampanjer mot danskar och 
norrmän. Kampanjerna får väl ses som misslyckade, särskilt kampanj 2, vilken slutade med död svensk kung samt 3 000 ihjäl-
frusna karoliner på Jämtlandsfjällen. Här nedan följer en kort redogörelse för striderna hämtad från Wikipedia samt avslut-
ningsvis Fröderyds dödboks nekrologer. 

Första norska fälttåget 1716 
Källa Wikipedia, texten är förkortad 

I dercermber  1715 landsterg Ka l XII på Skå-
ners kust erfter  15 å s bo tova o f ån Sver-
 iger. Dert låg nä a till hands, säger  danska 
gerner alstabsver kert, merd  ätta, att Ka l XII 
erfter  åter komstern till Sver iger skuller vända 
sina vapern mot Danma k. Då dernna makt 
på g und av fö hållanderna till sjöss erj va  
åtkomlig på öa na erller  Jutland, åter stod 
att ang ipa dernsamma i No ger (…). 
 

Ka l XII avsåg att utfö a fälttågert som ern 
över  umpling. I snabba och oväntader d ag 
skuller han merd ern litern mern dersto  ö li-
ga er a mer b yta igernom dern utb erdda 
fö sva slinjern, intaga K istiania. Över  ask-
ningsändamålert k ävder, att inga uppserern-
derväckander omg upper inga  skerdder u  
a mern i Skåner, och att t uppsammand ag-
ninga na över huvud gavs minsta möjliga 
omfattning. I ernlighert dä merd kom oper -
ationsa mén att berstå av erndast följander 
t upper , vilkas samling pågick f ån slutert 
av janua i: Konungerns kå , som samladers 
vid Holmerdal och berstod av 650  ytta er 
och 4 infanter ibataljoner , nämligern Väst-
manlands ergermernters livbataljon under  
över ster Falkernber g, Nä ker-Vä mlands  er-
germernters båda bataljoner  samt av Söder -
manlands  ergermernter ern bataljon, Mö -
ner s kå , som samladers vid Väner sbo g 
och berstod av 1 900  ytta er och omk ing 4 
infanter ibataljoner , sammansatta u  Små-
lands 5-männinga , Västgöta-Dals och 
Älvsbo gs  ergermerntern samt Ascherber gs 
 ergermernter (Änkerd ottningerns liv erger-
mernter). Herla sty kan utgjo der 7 970 man 
(…). 
 

I Hölern fö ernaders dern 8-9 ma s Mö ner s 
kå  merd konungerns, och följander dag gick 
ma schern mot K istiania. No   om Ås, som 
nådders dern 11, berfanns vägern fö huggern, 
va fö  ma schern fo tsatters över  dern 
f usna Bundfjo dern. Kommern inom  äck-
håll fö  kanoner na f ån Aker shus, va if ån 
ern livlig erld öppnaders, lät konungern sina 
t upper  taga bertäckning av der i fjo derns 
no  a derl berlägna öa na, Lindö, Nakhol-
mern och Ladergå dsö, fo tsatter ma schern i 
skydd av derssa och ma scher ader vida er 

 unt F ognerkilern samt nådder på aftonern 
byn Aker  no   om huvudstadern, dä  fotfol-
kert fick bivacker a. Rerdan samma kväll  erd 
dert svernska  ytter iert gernom huvudgato na 
in i dern no ska huvudstadern, obersvä at av 
fästningsa tiller iert, som icker va  erldber ertt i 
dernna  iktning, ty »der  blerv ikker Tid til at 
flytter kanoner ner», som dert herter  i danska 
gerner alstabsver kert. 
 

Följander dag, dern 12 ma s,  yckter ävern 
fotfolkert in i K istiania, merdfö ander någ a 
få kanoner . Själva stadern va  dä merd i 
svernska nas våld, och t upper na inkva ter-
 aders dä inner och i fö städer na. No ska 
 erger ingern hader lämnat huvudstadern och 
flyttat till D ammern. Mern i Aker shus fäst-
ning fick man småningom pjäser na  iktader 
mot stadern, och man under lät icker att 
berskjuta der av svernska na berlagda kva ter-
 ern, om ock merd ern viss fö siktighert av 
hänsyn till staderns ergna invåna er. Situ-
ationern va  icker av konungern ofö utserdd, 
han hader givit o der  till Göter-
bo gserskader n att söka ditfö a berläg ings-
a tiller i och hyster planer  på att merd till-
hjälp dä av intaga fästningern. Mern något 
a tiller i skuller ald ig komma, och ko-
nungern, som måhända erj herller  hyst sto a 
fö hoppninga  dä om, g erp sig an merd ertt 
annat oper ationsfö ermål (…). 
 

Över ster Falkernber g ankom dern 19 ma s 
till Moss, som utan st id åter  togs i bersitt-
ning. Falkernber g fann nödvändigt att fö -
skansa sig i Moss, dä  to gert gjo ders till 
fö sva erts cernt alpunkt merd tillgånga na 
spä  ader av spanska  ytta er och palissa-
der . Derssa åtgä der  va  dersto mer a påkal-
lader, som Ascherber g, alltjämt o oad f ån 
der båda fästninga na och ala mer ad av ertt 
 ykter om ern dansk sty kas landsättning i 
F erd ikstad, tog sig fö er att mot slutert av 
ma s  erti er a till Nösserma k och dä if ån 
ända till Väst a Ed, lämnander bland annat 
åt sitt öder ern vid Enningdalern poster ad 
bervakningssty ka, vilkern följaktligern föll 
offer  fö  ertt utfall f ån F erd ikshald. Han 
hader väl avsertt att åter komma merd sta -
ka er k after , vilka gernom kunglig o der  va  
under  uppsättning, mern nu va  dert slut 
merd sjöa s och st ömma s bä ighert. 

 

Så stod saker na, då no ska k igs ådert ber-
slöt att över gå till ertt mer a offernsivt upp-
t ädander, bland annat mot Moss. Sist-
nämnda fö ertag kunder sättas i ver kert, ser-
dan fö stä kninga  f ån Danma k över -
skerppats till F erd ikstad. Mot dern isoler-
 ader Västmanlandsbataljonern iscernsatters 
nu ern i fö hållander till derss  inga sty ka 
op opo tioner ligt sto  anfallsappa at. Dern 
13 ap il landsatters vid Kambo no   om 
Moss ern sty ka om 560 man, utgö ander 
Småländska  ergermerntert under  över ster-
löjtnant Huitferldts berfäl, ungerfä  samtidigt 
landsatters 2. T ondhjermska  ergermerntert, 1 
000 man under  b igadjä  Budder, i Ver -
lerbuktern söder  om stadern. Derssa t upper  
under stödders av ami al Gaberl f ån ern i 
buktern berfintlig erskader  merd erj mind er än 
64 kanoner  och merd Moss inom skotthåll. 
Falkernber g va  bokstavligern om ingad (…). 
Ko t dä på så aders Falkernber g till döds. 
Västmanlänninga na synas dä erfter  sna t 
funnit sig så k ing ända, att fo tsatt mot-
stånd va  omöjligt. Huvudderlern av bataljo-
nern, 510 man jämter över sterlöjtnantern 
Ryningsvä d och 10 and a officer a er, blerv 
fånga ; två fano  och två standa  blerv 
byter. Falkernber g avlerd dagern erfter  st i-
dern, dern 14 ap il. Fånga na fö ders om-
bo d på ertt fa tyg och över skerppaders till 
västsidan av K istianiafjo dern. Der stupader 
svernska nas antal uppgick till 100, no  -
männern hader 30 fallna och 89 så ader. 
 

Konungerns berlägernhert vid K istiania hader 
gernom Moss-ställningerns fall, vå flöderts 
int äder merd mer a blivit sådan, att ertt åter -
tåg va  oundvikligt. Nattern merllan dern 18 
och 19 ap il tågader han i snabba ma scher  
över  Ekerber g till Onstadsund, dä  han på 
timmer flotta  satter över  dern nu isf ia 
Glommern, va erfter  han tämligern oberhind-
 ad av der erfter följander no  männern 
nådder t aktern merllan F erd ikstad och 
F erd ikshald, dä  han fö lader a mern merd 
huvudläger  vid To pum. Hä  fö blerv hä ern 
i två månader , bland annat under  avvak-
tan på berläg ingsa tiller i. Dern i maj månad 
ingångna över ernskommerlsern merllan Dan-

(Forts. på sidan 16) 
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ma k och Ryssland om ern landstigningserx-
perdition till Skåner va  - erller  fö ergavs va a 
- ern av o saker na till att Ka l XII ansåg sig 
bö a hålla sig kva  i ertt slags anfallsber erd-
skapsställning inom No gers g äns. I juni 
gjo ders ertt över  umplingsfö sök mot F erd-
 ikstern, vilkert dock misslyckaders. Svå ig-
hertern att under hålla hä ern, sä skilt erfter  
To dernskjolds lyckader ang erpp i Dynerkilern 
i slutert av juni nödgader konungern avsluta 
fälttågert och d aga t upper na in i Sver iger. 
Västmanlands  ergermernters and a bataljon 
bero d aders gernom ern i juli utgångern o -
der  till småländska g änsern och åter finners 
dern 23 serptermber  i Skåner till ern sty ka av 
586 man jämter berfäl. I novermber  samma 
å  blerv ermerller tid derla  av t upper na 
hermsända till  ota na. 
 

Andra norska fälttåget 1718 
Källa Wikipedia 

Nu hader kungern sk ivit ut k ing 40 000 

man. Dert va  ern sto  sty ka, mern landerts 
sista k after  hader uppbjudits och många 
soldater  va  myckert unga och oövader. 
Planern va  att gerner al A mferlt skuller ta ern 
sty ka på 11 550 ka oliner , va av ca 8 000 
va  st idander fö band, och anfalla dert 
no dliga T ondherim, fö  att kapa No ger på 
mittern. Derssutom va  T ondherim ern viktig 
stad och derss er öv ander skuller bertyda 
myckert fö  fälttågert. Själv skuller Ka l XII ta 
huvudsty kan i söder  och gå gernom Hal-
dern mot K istiania. I novermber  berläg aders 
fästningern F erd iksstern nä a Haldern, och 
under  kungerns di erkta o der  f amsk erd 
berläg ingern myckert fo t. Just F erd iksstern 
va  av avgö ander bertyderlser fö  fälttågert, 
dern kalladers fö  "No gers nyckerl" erfter som 
dern som berhä skader dern st atergiskt vik-
tiga fästningern också berhä skader knut-
punktern i dert visser ligern p imitiva mern 
viktiga no ska vägnätert, utan dert skuller der 
danska t upper na i No ger va a herlt av-
sku na f ån öv iga Danma k och dä merd 

ger upp ganska sna t, dert va  ern  eralistisk 
plan mern fästningern va  svå intaglig och 
t upper na som fö sva ader dern va  väl fö -
skansader inner i dern merd sto a fö  åd av 
båder mat och vapern. Mern dern svernska 
berläg ingern fo tsk erd sakta och ern svernsk 
serger  låg inter herlt utom  äckhåll. Mern då, 
dern 30 novermber , t äffaders kung Ka l XII 
av ern kula som gernombo  ader bägger tin-
ninga na och di erkt merdfö der dödern. 
Fälttågert avb öts; syda mén ma scher ader 
tillbaka till Sver iger och gå da na merdan 
no da mén stod kva  utanfö  T ondherim 
läng er no  ut. Så sna t A mferlt va skodders 
om kungerns död (och ävern avb ytandert av 
huvudanfallert), berslöt ävern han att  erti-
 er a. Dert blerv ern hå d åter ma sch, gernom 
kallt klimat och soldater na lerd svå t av 
tö st, kyla och över  askaders ävern av ern 
snösto m. Hälftern av derm, 3 000 man, 
kom ald ig tillbaka f ån vad som b uka  
kallas Ka oliner nas dödsma sch. 

(Forts. från sidan 15) 

Fröderydsbor i  
Karolinerarmén 
1719 
3 sö ndäg efter 13dägen. Olöf Hä känssön 
i Hulebö, fö dd i Inglämä lä 1701, fö ljde 
till Nörge söm söldätdrä ng fö r ¼ ä r se-
dän, sjuk i Strö mstäd i 10 veckör, dö d pä  
hemresän i Hultätörp den 6 jänuäri, 17½ 
ä r, begrävd fö r väpenhusdö rren. Frö de-
ryd C:2 sid 337. 
 
1757 
4 september begrövs Å ke Ånderssön 
Kömberg i Hultätörp, fö dd 1690 i Fä gel-
leken Bä ckäby söcken, fäder Ånders 
Å kessön, möder Märit, tjä nät i Vetländä 
söcken Tä ngerdä by, blev sedän ryttäre 
1715 fö r Kömstäd Nilsgä rd, med pä  bä dä 
fä ltslägen i Nörge, öch tä g till Gö tebörg 
sämt tä g till (blä ckklädd) öch sist ä t Dä-
lärnä, ävsked i juni. Ålltid bött i Å sprillä 
in till slutet dä  hän köm till Hultätörp, 
gift 1717 med pigän Kerstin Nilsdötter, 
gift i 40 ä r, ävlät 5 bärn, 4 sö ner 1 dötter, 
1 sön 1 dötter dö dä, 3 sö ner lever, änsätt 
äv sjukdöm i brö stet, dö d den 29 äugusti, 
67 ä r gämmäl. Frö deryd C:3 sid 287. 
 
1760 
30 märs begrövs Häns Olssön i Frö sö  
Sö dergä rd, fö dd 1695 i Frö sö  Sö dergä rd, 
fäder Olöf Svenssön, möder Elin Jöhäns-
dötter, hemmä hös fö rä ldrärnä i 24 ä r dä  
de dög, tjä näde 1 ä r innän hän fö rst blev 
trössdrä ng i 6 ä r öch 22 ä r ryttäre (?) 

ändrä gä ngen i Skä ne, dä  vä rt fölk dä r 
kämperäde öch dä rpä  i Nörge dä  kung 
Kärl XII blev slägen 1718, ävsked efter 
28 ä rs tjä nst ä r 1740, dä  tä get skulle till 
Finländ, gift 1720 5 i fästän med pigän 
Särä Mä nsdötter, gift i 40 ä r, ävlät sö ner-
nä Jöhän öch Mä ns, vilkä lever, sedän 
hän sluppit Kristiänstäd, helst hän levt i 
20 ä r vär ryttäre i Nörby i Myresjö  söck-
en den tid hän vär i tjä nst, värit frisk ällä 
dägär, änsätt äv svullnädssjukä, lä g till 
sä ngs i 6 veckör, dö d den 18 märs, 64 ä r 
gämmäl. Frö deryd C:3 sid 293. 
 
1761 
3 mäj begrövs ävskedäde gämle ryttären 
Nils Lindböm i Å sprillä, fö dd 1684 i 
Ljungä söcken, fäder Nils Mätssön, mö-
der Kärin, efter ätt hä tjä nät pä  nä grä 
stä llen blev hän 19 ä r gämmäl ryttäre fö r 
Hjelteryd Myresjö  söcken, vär med i 
kämpänjen möt Nörge öch pä  flerä stä l-
len, tjä näde i 31 ä r, ävsked fö r sväg syn, 
gift 21 ä r gämmäl med ä nkän Gretä Ån-
dersdötter i Nä velsjö  söcken, gift i 56 ä r, 
ävlät 6 bärn, 3 sö ner öch 3 dö tträr, blind 
i 20 ä r, här njutit fättighjä lp, vär frisk i 
sin bä stä ä lder, sö kt hjä lp hös medicus 
fö r synen, men det blev vä rre, dö d den 
29 äpril äv ä lderdömssväghet, 71 ä r vid 
päss gämmäl. Frö deryd C:3 sid 297. 
 
1769 
30 äpril dög öch den 4 mäj begrövs 
gämle männen Gudmund Mä nssön i 
Å rset Lillegä rd, fö dd efter berä ttelse 

1686 i Lillä Ållgunnäryd Hultsjö  söcken, 
fäder Mä ns, möder Kärin, kunde lä sä 
gänskä vä l i öch utän bök, fättäde vä l 
predikäns innehä ll, gick ä t Nörge söm 
trössdrä ng i öfreden mellän Sverige öch 
Dänmärk, i 11 veckör. Gift 1 vid hem-
kömsten i gä rden Bäcken Hultsjö  söcken 
med ä nkän Kerstin Svensdötter, häde 1 
sön med henne söm nu ä r dö d, gift 3 
(stä r 3) med ä nkän Märiä Hänsdötter i 
Brä ten Bä ckäby söcken, fö tt hönöm 1 
ä nnu levände sön Mägnus under 7 ä rs 
ä ktenskäp, gift 2 (stä r 2) med nu levände 
ä nkän Bengtä Nilsdötter i Kyrkötörp (?) i 
18 ä r, ingä bärn fö ddä, här bött pä  ällä 3 
övän nä mndä stä llen, flyttäde sedän till 
Sändvik i 2 ä r, Trishult Lännäskede söck-
en i 2 ä r, Frö deryds by Sö dergä rden i 3 
ä r, brukäde gä rd sä  lä nge hän fö rmä dde, 
de sistä 5 ä ren häft hus hös sin styvsön 
Nils Jönssön, söm öch styvfäder med sin 
möder (?) hä rbä rgerät i Å rset Lillegä rd, 
dö d äv brö stkväv, 83 ä r. Frö deryd C:3 
sid 337. 
 
1770 
7 juni dög öch den 17 begrövs gämle 
männen Jöhän Nilssön i Å rset Störgä rd, 
fö dd vid midfästän 1697, fäder Nils Bö r-
jessön, möder Märgäretä Bengtsdötter i 
Hö khult Åndersgä rd. Kunde lä sä i öch 
utöm bök. Hemmä i 18 ä r. Sedän tjä nst 
hös prösten Bömän i Frö deryd i ett ä r, 
till krigstjä nst i Nörge i 3 ä r, till Stöck-

(Forts. på sidan 17) 
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hölm i 3 ä r, sä söm hemmänsä gände, fick 
ävsked dä rpä  öch gick ä ter i fäderns 
tjä nst öch brö d. Gift 25 ä r gämmäl med 
nu ä nkä Kärin Kärlsdötter i Å rset Stör-
gä rd, söm fö dde hönöm 2 dö tträr Lisbet 
öch Särä, den senäre med dess bärn dö d, 
den fö rrä lever, gift med fö rre kyrkvä rd 
Nils Nilssön i Hultätörp O stergä rd. Bött 
städigt med sitt hushä ll i Å rset. Levt 
stillä öch fögligt i sitt hus sä  vidä mig ä r 
bekänt. Häft göd hä lsä till sistä ä ret, vär 
sä ngliggände äv sjukdöm fö r nä grä ä r 
sedän. Vid kräfternäs ävtägände häft 2 
sinä bärnbärn hös sig till biträ de vid 
gä rdsbruket, efter egen muns bekä n-
nelse gä tt sinä mörfö rä ldrär med lydig-

het tillhändä i änfö rtröddä hussysslör. 
Vär sistä gä ngen i Guds hus Döminicä 
Quäsimödögenti 1769 öch öffentlig nätt-
värd, sämt nättvärd 2 gä nger pä  söt-
sä ngen növember 1769 öch mäj 1770, 
ängelä get ätt fö rsönä sig med Gud. Frä n 
den 27 mäj sväg i huvud öch brö st, tyck-
tes tä räs bört äv tvinsöt, tög ävsked äv 
vä rlden öch sinä änhö rigä, nä göt ö ver 73 
ä r. Frö deryd C:3 sid 345. 
 
1771 
20 februäri dög öch den 3 märs begrövs 
gämle männen öch ryttären Per Hä käns-
sön Hjeltberg i Ljungänä s Körprälsgä rd, 
fö dd i Hjeltäryd Myresjö  söcken 1693, 

fäder Hä kän Hjeltberg, möder (inget 
nämn), lä rt lä sä pä  enfäldigt sä tt i bök, 
levt stillä öch utän fö rärgelse. Blev ryt-
täre 1711 öch sä ledes bevistät käm-
pänjer i Skä ne öch Nörge, med flerä, tjä -
nät i det stä ndet i 30 ä r, gift 3 gä nger: Ett 
med pigän Särä Jö nsdötter i Bröby Trull-
lägä rd öch häft 2 dö tträr söm lever ä n. 
Tvä  med Lisbet Jöhänsdötter i Ljungänä s 
Körprälsgä rd, häft 4 bärn väräv 2 sö ner 
lever. Tre med nu ä nkä Särä Jö nsdötter, 
utän bärn. Ålltid frisk till senäste ä ren, 
sä ngliggände ibländ äv ä lderdömssväg-
het, till nättvärden sist vid nyä rsdägen 
1771, 78 ä r, liktext 2 Tim 2:3. Frö deryd 
C:3 sid 349. 

Märkesåret 14 
Bondetåget 
En dermonst ation dern 6 ferb ua i i Stockholm av över  30 000 
bönder , som uppvaktader kung Gustaf V. Maniferstationern va  
utt yck fö  ern konser vativ k itik av Ka l Staafs liber ala  erger ings 
fö sva spolitik. 
 

Baltiska utställningen 

Konstindust i- och hantver ksutställning i Malmö f ån maj till 
oktober . 
 

Ärkebiskop Söderblom 

Nathan Söder blom tillt äder  dern 20 maj svernska ä kerbis-
kopsämbertert. 
 

Första kvinnan på stol 7 

Serlma Lager löf fö sta kvinna i svernska akadermiern dern 28 maj 
(fo merllt 28/12). Idag sitter  litter atu p ofersso  Sa a Danius på 
Serlmas stol. 
 

Kanaliserad trafik 

Panamakanalern kla  dern 7 juni, till ern kostnad av 6 000 döda 
kanalg äva er. 
 

Skotten i Sarajevo 

Skott merd vilka ser bern Gav ilo P incip, på uppd ag av ser biska 
nationalistiska o ganisationern Sva ta handern, dödader ä kerher ti-
gern och k onp insern F anz Fer dinand av Öster  iker och hans 
hust u Sophier von Choterk dern 28 juni 1914 i Sa ajervo. Händerl-
sern utlöster dern så kallader sva ta verckan som följders av ut-
b ottert av fö sta vä ldsk igert. 

Vad till våra växter duga 
Text Lars-Åke Andersson 

Libbstickan 

Kommer  u sp ungligern f ån I an mern ha  länger odlats i Sver iger och fö vildats. Ö tern ha  ernligt A vid Månsson, som sk erv 
"En myckit nyttigh Ö tabok" utgivern 1642, inter mind er än 19 dygder . Alltså ä  ver kningsfull på olika sätt mot nitton olika 
åkommo . Derssutom ä  ern derl mer a sk ockfulla saker  knutna till ö tern. 
 

Dern sägs bland myckert annat kunna bota könssjukdoma  och dä av tyska namnert Lierbstöckerl. Libbstickans  ot och f ö ber-
verka kvinnans tid, f öert ä  kosterligt att ber erda mat merd likvä digt merd per silja och perppa , fö tä  dern över flödiga vätskan 
och stilla  invä ters pina. 
 

Om derss avkok d icks merd vin lind as "bolern maga" (uppblåst mager). F öert kokat och d uckern utd iver  såväl gulsot som mer-
lankoli. Rök och ka bad gjo da på libbsticka d iver  ut sterna  (nju stern, gallstern). T er skerda  vattern av avkok intagern två 
gånger  om dagern lind a  håll och styng. Ävern mot hershert kan samma dos intagas mo gon och kväll. Tvätta  man sig merd 
samma vattern få  man ertt kla t ansikter. 
 

Dertta dern hälsob ingander derlern. På dert sk ockfulla planert kan nämnas att om man planter a  ern libbsticka vid va t och ertt av 
huserts fy a hö n erller   iktat mot va t och ertt av der fy a väder st erckern skydda  dertta mot såväl t oll som onda anda . En 
planta satt invid huserts dö   gö  att o ma  inter kan ta sig in i husert. Att dert serna er stämmer  kan bervisas av att jag ald ig haft 
någon o m inner i min somma stuga. Jag ha  nämligern serdan många å  ern sto  planta intill t appan. 
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Var låg gården  
Löneberg? 
Text Lars-Åke Andersson 
En fråga jag ställt mig många gånger är 
var i Fröderyd låg gården Löneberg? Eller 
har den funnits som egen gård?  

Ålltnög, i mitten äv 1700-tälet finns 
Lö neberg i husfö rhö rslä ngden öch i fö -
delseböken ä r bärn fö ddä i Lö neberg 
men sedän upphö r ädressen tydligen ätt 
existerä. Flerä ä rtiönden senäre dyker 
en bäckstugä med sämmä nämn upp, 
inget övänligt nämn sä  det känske inte 
här nä göt sämbänd. 

Jäg trör fö r min del ätt gä rden lä g 
nä gönstäns i sö drä ä ndän äv Frö deryd 
söcken eftersöm den i de lä ngder den ä r 
med i ä r pläceräd bländ gä rdärnä i den 
delen. Här nä gön äv er stö tt pä  Lö neberg 
i er Frö derydsförskning sä  hö r äv dig. 

 

En söm hö rde äv sig ä r en däm i Linkö -
ping söm heter Birgittä Åxelssön. Fö r ett 
pär ä r sedän häde hön i sin förskning 
hämnät i just Lö neberg öch ville hä 
hjä lp. Hennes fö rfä der bödde i Lö neberg 
ä ren kring 1750 öch minst tre äv deräs 
bärn fö ddes dä r. Männen hette Jördän 
Nilssön öch hustrun Ånnikä Eriksdötter, 
de vär bä dä frä n Bjurtjä rn söcken i 
Vä rmländ. 

Dä  instä ller sig näturligt nä stä frä gä. 
Värfö r flyttär en smä bärnsfämilj frä n 
Vä rmländ till Smä länd i mitten äv 1700-
tälet? Nä r fämiljen fö rstä gä ngen dyker 
upp i Frö deryd ä r det i Rö shult öch män-
nen stä r söm köläre. Jördän Nilssön fö ds 
1700 eller 1710, tvä  ölikä ä rtäl finns, 
öch hustrun Ånnikä Eriksdötter fö ds 
1709. Enligt uppgifter frä n övän nä mndä 
Birgittä Åxelssön, gifte de sig i Bjurtjä rn 
1731 öch dä r fö ds deräs fö rstä bärn: 
Gertrud 1732, Nils 1734 öch Erik 1741. 
Nä stä bärn Ånnikä fö ds i Rö shult 1745. 

Sä  fö ljer tre bärn fö ddä i Lö neberg: Stinä 
1748, Märgäretä 1751 öch Märiä 1753. 
 
Sä  fö rsvinner de ur Frö deryds lä ngder. 
Just husfö rhö rslä ngdernä ä r ju inte sä r-
skilt vä lfö rdä vid den tiden. Å ldstä döt-
tern gifter sig 1756 med Peter Svenssön 
Widerströ m i Märbä ckshult, Rämkvillä 
söcken, medän ö vrigä fämiljen äv ällt ätt 
dö mä drög vidäre sö derö ver öch häm-
näde i Virestäd söcken i sö drä delen äv 
Krönöbergs lä n. I Virestäd fä r de flestä 
äv bärnen slutä sinä dägär. Jördän Nils-
sön, kölären frä n Bjurtjä rn, ävlider den 
17 növember 1782. 
 
Minä frä gör, vär lä g Lö neberg öch värfö r 
flyttär män frä n Vä rmländ till Smä länd 
vid den hä r tiden, känske inte blir besvä-
räde. Flyttningen törde döck hä nä göt 
sämbänd med gruvdriften i Frö deryd 
öch mäsugnen i Hölmeshult ätt gö rä. 

Lönebergs uppgradering  
till frälse med backstuga 
Text och klipp Per Frödholm 

¼ Löneberg 

B uka er Nils Jonasson, f. 1751. Gift merd Lisbert Månsdotter , f. 1734 (F öder yd AI:5 sid 705). 
 

¼ Löneberg 

Lagd under  Holmershult 1802 (F öder yd AI:6 sid 97) (ser sidan 10). 
 

¼ Löneberg (namnet struket). Nytt namn Backstugan (under Holmeshult) 
Nils Jonasson, f. 1751. Död 1813. Gift merd Lisbert Månsdotter , f. 1734, död 1812 (F öder yd AI:8 sid 51). 
 

F öder yd C:4 sid 333. Dern 2 dercermber  (1812) dog fattighjonert hust u Lisbert Månsdotter  i Holmershult backstuga. Född 1734, fader  
hermmansb uka er Måns Jaernsson, moder  Elin i B ånskog. Gift 2 gånger . 1). 20 å  gammal merd Håkan Månsson, avlat 7 ba n, lervder 
tillsammans i 20 å . 2). Merd Nils Jonasson f ån Holmershult, lervt tillsammans i 24 å . Död av ålder domsb äcklighert 78 å . 
 

F öder yd C:4 sid 335. Dern 17 ferb ua i (1813) dog fattighjonert änkermannern Nils Jonasson if ån Holmershult backstuga. Född 1750 i 
Sandsjö sockern och Lilla Hult. Död av ålder domsb äcklighert 63 å . 

Holmeshult med Löneberg. Herr majoren Cederstam. 

Mantal 1803. Daterad 1802-11-04. 

- mera Löneberg Holmeshult å sidan 3, 10 och 13 - 
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 Från Fröderyd  
kommuns protokoll 
Text Lars-Åke Andersson 
Från år 1862 fick Sverige två beslutande 
lokala organisationer. Tidigare hade all 
verksamhet varit underordnad kyrkan 
men från detta år bildas en kyrklig och en 
borgerlig kommun. Det innebar att från 
det året fördes således två olika protokoll. 
De kyrkliga finns arkiverade i landsarkivet 
medan de för Fröderyd finns i det kommu-
nala arkivet i Vetlanda Stadshus. 
 
Min avsikt är att i detta och framtida num-

mer av Rötter & Frön presentera ett urval 

av de beslut som fattades och med kom-

mentarer till dem. Inledningsvis tar jag ett 

år i taget och börjar således med 1868 års 

Kommunalstämmoprotokoll. 

Det borde rimligen finnas protokoll 

från 1862 men i "fröderydshyllan" är den 

äldsta boken från 1868. Det har sannolikt 

funnits en äldre eftersom det i det första 

protokollet talas om omval på olika poster. 

 

Den 23.2 
Beslutades om svagsinta Lisa Carin från 

Klev och gruvarbetare Wests (ska vara 

Wist) barn i Fredriksberg. Lisa Carin ska 

tills vidare gå på socknen och vara på vart 

hemman i åtta dagar. Wists två barn skall 

utackorderas. 

 

Kommentar 1: Lisa Car in Svensdotter  

(även skriven som Lisa Catharina) född 

6.9.1822 i backstugan Ängsholm eller 

Åkersholm under Klev. Föräldrarna var 

Sven Jaensson (10.10.1757 i Södra Sol-

berga) i dennes andra äktenskap med Lena 

Larsdotter, (1788 datum saknas). I sitt 

första äktenskap hade Sven Jaensson sex 

barn, de flesta födda i Skepperstad socken. 

I sitt andra förhållande fick han tre barn. 

 

Lisa Carin beskrevs redan som liten som 

sinnessvag och det följde henne livet ige-

nom. Fadern dog när hon var elva år och 

familjen kallas utfattiga och modern som 

fattighjon. Hon avled 1851. År 1860 fick 

Lisa Carin en oäkta dotter Lovisa Kristina 

född 18.3.  

De bodde av allt att döma kvar i back-

stugan under Klev till 1896. Då utvand-

rade Lovisa Kristina till Danmark, modern 

flyttade samma år till backstugan Lövadal 

under Röshult. Den stugan finns inte om-

nämnd tidigare så kanske det var något 

socknen uppförde för hennes skull (kanske 

hittar jag uppgifter längre fram i protokol-

len). Dottern anslöt efter en tid i Danmark 

till modern i Lövadal. Lisa Carin avled 

den 18 november 1901. Då hade dottern 

flyttat men återkom efter moderns död 

med sin familj bestående av make och två 

barn. 

 

Kommentar 2: Gruvarbetare Johan 

Gustav Jonsson Wist var änkling och född 

i Korsberga socken och där föddes även 

de två barnen. De står som utflyttade från 

Korsberga till Norra Sandsjö 1868 men 

återfinns samma år i Fröderyd och skrivna 

"på Socknen". De båda barnen föddes 

1856 och 1859. 

 

Den 20.4 
Var det tydligen någon form av års-

stämma. Då valdes till ordförande 

Christian Carlsson, Årset till ordförande 

och till vice ordförande Johan Åhlander, 

Fröset. Till ordförande i kommunalnämn-

den valdes Nils Eriksson, Hultatorp, med 

Johan Petersson som vice och till ledamot 

Bengt Lindqvist, Årset. 

 

Den 7.6 
Beviljades soldaten Samuel Falk i Röshult 

fattighjälp. 

 

Kommentar: Falk var  född 1820 och 

blev soldat när han var tjugo år. Han fick 

tillsammans med hustrun Lisa Stina Jo-

hansdotter fem söner av vilka tre blev sol-

dater. Två av sönerna omkom i en sprän-

golycka i Skiffergruvan. Falk avled 1888 

och hustrun 1891. 

 

Den 28.6 
Beviljades fattighjälp till Carl Magnus 

Svenssons son Olavus i Nackeström 

 

Kommentar: De bodde på torpet 

Strömslund under Nackeström Sonen Ola-

vus eller Olof som han står skriven som 

var född 12.10 1842 och det är noterat att 

han lider av fallandesot. 

 

Den 6.8 
Beslutade kommunalstämman att bygga 

ett sockenmagasin i Årset. Det skulle ha 

en längd av 14 alnar och en längd av 11 

alnar med en höjd av 7 alnar. 

 

Kommentar: Idag vet vi inte exakt var  

magasinet låg men Hembygdsföreningen 

har satt upp en skylt på den troliga platsen. 

Den gamla vägen söder ut från Årset mot 

Bäckaby har strax efter byn en liten backe 

som kallas Magasinsliden. I en annons i 

Hvetlanda-Posten 1926 finns en annons 

där kommunen annonserar ut magasinet 

till försäljning och rivning. 

 

Den 20.10 
Beslutades att sockengossarna Joh. Aug. 

Pettersson och Axel Gustav Nilsson skall 

bortauktioneras till lägstbjudande fram till 

1 maj nästa år. 

 

Kommentar: Under  rubr iken " I sock-

nen" finns en Johan August Petersson, det 

torde vara den ovan nämnde. Någon med 

namnet Axel Gustav Nilsson har jag inte 

kunnat finna. Johan August Petersson var 

född 26.6.1852. Han blev sedan skriven 

hos Anders Nilsson Lindqvist i backstu-

gan Dalen under Holmeshult. Så det var 

troligen han som gav det lägsta budet. 

Johan Augusts föräldrar var Peter Fred-

riksson och Lisa Håkansdotter boende i en 

backstuga under Angseboda. Båda föräld-

rarna avled 1853 med ett halvt års mellan-

rum. Två äldre bröder hade avlidit 1848. 

En äldre bror har noteringen ”går med 

handel” och en broder som placerades i 

Ingaboda efter föräldrarnas bortgång. 

 

Johan August står som utvandrad till Han-

nover i Tyskland 1870. 

 

Den 8.11 
Beviljades Sven Holm i Strömmen fattig-

hjälp. 

 

Kommentar: Strömmen är  detsamma 

som Nackeström. Sven Johansson Holm 

var född i Fröderyd men gift och tidigare 

bosatt i Hjärtlanda socken. Familjen, som 

då bestod av hustrun och tre barn kom till 

Fröderyd och Västerkvarn som statare 

1861. Där avled hustrun Johanna Maria 

Jonasdotter född 1827 och avled 1863. På 

gården fanns vid samma tid en piga, Stina 

Catharina Isaksdotter född 1840. Hon blev 

Holms andra hustru och samtidigt flyttade 

de från Västerkvarn till Nackeström. Hon 

födde en son Carl August 1865 som står 

som oäkta men av Holm erkänd som hans. 

I Nackeström får de en dotter 1867. Hust-

run avled 26.4.1868 och detta var sanno-

likt skälet att familjen beviljades fattig-

hjälp. 

 

Vad som händer 1869 få  du fö hoppnings-
vis verta i nästa å s Rötter  & F ön. 
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Sven Andersson Holmberg  
i Biskopsberg 
Text och foto Lennart Ekström 

Sven Andersson var min mormors mormors far, född i Ramkvilla 
socken 1781, son till Anders Persson (Viberg) och hans hustru 
Lisbeth Eriksdotter. År 1809 bodde Sven i Holma, Hultsjö sn, och 
flyttade samma år, eller 1810, till Biskopsberg i Bäckaby socken. 

T erttio å  gammal va  han d äng i Biskopsber g och ingick 1811 
äkternskap merd pigan Catha ina Per sdotter  samt köpter 1/6 mtl 
Biskopsber g av Johanners Jonasson och Lisa Per sdotter  i Slagsto p 
fö  1 333 Rd  16 s Banco "jämter öfv iga wilko ". Svern Ander sson 
vilkern sk erv sig som Holmber g ägder under  1820-1830-talert ävern 
1/4 mantal Holma. T oligern hä stamma  namnert Holmber g på der 
två gå dsnamnern "Holm" i Holma och slutlerdert "Ber g" i Biskops-
ber g. 
 

Bland ättlinga  i Amer ika ä  dert känt att han hader två gå da , ern i 
Holma och ern i Biskobsber g, och ern tolkning av namnert Holmber g 
ä  ernligt Rocherller Holmber g i Terxas USA (serxmänning till mina 
dött a ) följander: 
 

He had two farms near Hultsjö, one named Holma and one na-
med Berg, from which he took the name Holmberg. 

 

I ern ålder  av 24 å  gammal avlerd hust un Kata ina av b östferber  
1820. Svern Ander sson stod nu ernsam merd t er små ba n, Lisa 
Stina, Perter  och Anna Lisa, dern serna er d ygt 1 å  gammal. Boupp-
terckning blerv fö  ättad dern 2 maj 1820. Dert va  inter lätt fö  man-
nern att va a ernsam merd små ba n, så 1827 ingick han i nytt äkt-
ernskap, nu merd Ma ia Kata ina Nilsdotter  (1804-1876). 
 

Vid dotter n Anna Lisas föderlser 1818 nämns han i föderlserbokern 
under  namnert Holmber g. I Bäckaby sockerns vigserlbok fö  1827 
stå  följander antercknat: 
 

Enkomannen, Rusthållaren och Frelse Hemmans Egaren Sven Anders-
son Holmberg i Biskopsberg af Hultsjö Sn och Pigan Maja Catrina 
Nils Dr i Gammalstorp. 
Holmberg aflämnade 1). attest 1827-05-06 af Pontén i Hultsjö. 2). 
1826 års Debet Sedel andra art upgår till 2 Rdr 45 sk. 3). Upvisade 
arvskifte år 1821-01-03, förrättad af T Holm och undertecknadt af 
Sven Holmberg och Johannes Persson, förmyndare samt Tingsrättens i 
Komstad förmyndare förordnande för nämnde Johannes Persson, date-
rat 1827-05-03, samt afvittringsbevis daterat i Holma 1827-05-06. 
Giftomannabevis lämnades af Nils Hjertberg, fader till pigan Maja 
Catrina, daterat 1827-05-12. Vigde 1827-06-11 af Joh. Tellander, Cr 
i Bäckaby. 

 

Äldsta dotter n Sa a Lisa Svernsdotter  f ån äkternskapert merd Ma ia 
Kata ina Nilsdotter  ingick gifter mål merd Johan Magnus Pertter s-
son. I dertta äkternskap födders sonern Johanners Emil Flo én som 
serna er kom att bli ky koher der i F öder yd pasto at. Om Johanners 
Emil Flo én ha  jag ber ättat tidiga er i Rötter  & F ön. 
 

Dert ha  ber ättats fö  mig att i fö hållander till folkmängdern va  
Stocka yd sockern, och kansker ävern Bäckaby sockern, ern av der 
sockna  i Sver iger som hader flerst utvand a er. Jag ä  bernägern att 
t o dertta ty då man följer  husfö hö slängder na finns dert knappast 
någon sida som inter innerhåller  ”till N Amer ika”. 
 

Av Svern Holmber gs 10 ba n i hans båda äkternskap hader serx ba n 
själva ermig er at erller  der as ba n i sin tu . Ävern hust un i and a 
äkternskapert hader ertt ba nba n som ermig er ader till N Amer ika. 
Sonern Perter  Holmber g hader ertt ba nba n, Alf erd Holmber g, vil-
kern ermig er ader 1889. Dotter n Anna Lisa Svernsdotter  hader t er 
söner  vilka ermig er ader 1868 och 1869. Dotter n Sa a Lisa Sverns-
dotter  ermig er ader själv tillsammans merd sin man och familj 1874. 
Dotter n Johanna Kata ina Svernsdotter  ermig er ader merd man och 
familj 1868 samt fy a av hust uns Ma ia Catha inas ba nba n läm-
nader Sver iger fö  "lyckan" i USA. 
 

Fler a av Svern Holmber gs ba nba ns ba n, och ba nba n till 
Samuerl Holmber g i Rulla, Ramkvilla, ermig er ader till USA likaså 
hans ba nba ns ba nba n Svern Johan Holmber g i Hultsjö. Svern 
Johans hust u ermig er ader ävern hon och der as ba n någ a å  erfter  
makerns död och flyttader till Shernandoah i derlstatern Iowa. 

Död är gravstenen 

Denna historiskt intressanta sten stod på 
Hultsjö kyrkogård.  

Nu bortforslad och åsidosatt. 
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Astrid och Maggie samt  
en nitisk fotograf 
- en nykter reflektion över ett foto 
Text Per Frödholm samt urkunder i Blekinge läns folkhögskolas 
arkiv, Blekingearkivet 
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att datera och 
beskriva sina foton. Känns kanske överarbetat i närtid, men blir 
desto viktigare ju längre tiden går. 

Bildern nerdan ä  ertt bervis på viktern att komma ihåg tidern som 
fastna  på nergativ. Vad ber ätta  bildern utan dokumernter ad histo-
 ia? Tja, alla kan ju ser att dert ä  ern jä nvägsstation, t oligern 
svernsk. Dert bö  va a somma  merd tanker på klädserl. Och tidern bö  
nog va a tidigt 1930-tal. Mer  än så gå  inter att klämma u . Om 
inter annat kan bert akta ern berg unda dam- och her  modert. No-
ter a männerns byxlinning, nästan upp till hakan samt myckert terxtil 
i byxbern och  ocka . Damerns hatt i handern och dern and a dam-
hattern på huvudert lukta  nästan 1920-tal. 
 

Nu ä  dert lyckligtvis så att just dernna bild ä  väl dokumernter ad. 
Eller   ätta er sagt omständigherter na  unt bildern, va fö  dert ä  ern 
jä nvägsstation och va fö  dert ä  somma , ävern datum och jä n-
vägsstationerns plats ä  känd. Fotog af ä  också lätt att anger:  er-
daktö  Axerl Tager Valderma  Perter sson, G änna. 
 

Per soner na på bildern ha  p ercis avslutat Cernt alfö bunderts fö  
nykter hertsunder visning t erttonder allmänna utbildningsku s fö  
studier- och ungdomslerda er, p äster  och p erdikanter  merd fler a, 
ano dnad å B äkner-Hoby folkhögskola 7-23 augusti 1933. 

Rerdaktö  Axerl Perter sson f ån G änna ä  
ern av derltaga na, vilkern gå   unt merd ka-
mer a och knäpper  info merlla bilder  under  
ku stidern. Derssutom finns ertt officierllt 
g uppfoto på derltaga na. Utif ån dertta 
g uppfoto kan två per soner  på jä nvägs-
stationern iderntifier as, nämligern damer na 
nä mast kamer an. Damern merd kläder  och 
hatt i händer na ä  Ast id Herllg ern f ån 
Stockholm och damern merd kappa och hatt 
ä  Maggier Pertter sson f ån Öster sund 
(Maggier bernämns Jämtland på der info -
merlla bilder na). 

Axerl ha  monter at sina foton på pap-
per sa k samt merd maskin sk ivit  ub iker  
under  va jer bild. Derssutom ä  ertt tunt sil-
kerspapper  monter at ovanpå g uppfotot, 
på papp ert finns ern löpander num er ing vid 
va jer per sons huvud, samma löpander num-
mer  finns antercknader på derltaga listan – 
dokumerntationern kan inter bli bätt er. 
 

I kursdeltagarnas studentikosa tidning: 
Fallfrukten, officiellt organ för enskilda inbillningskonferensen i 
Bräkna-Hoby, står att läsa: 
 

Inför uppbrottet 
Den 6 augusti kommo vi. Efter en för många lång resa var 
det kanske inte så underligt om trötthetssymptomen 
kunde förmärkas då vi den första kvällen träffade sam-

man och kanske mönstrade varandra med en viss försik-
tighet. Det var väl samma fråga som vid det tillfället träng-
de sig på oss alla: hurudana äro kamraterna. Hur skall det 
gestalta sig att i tre veckor vara samman med alla dessa 
främmande människor från olika håll? Hur skall det bli 
med kamratandan? Idag vet vi att den där ängsliga frågan 
var tämligen onödig. Idag inför uppbrottet då vi söka få 
en samlad bild av det som under de oförgätliga veckorna 
tilldragit sig kunna vi ärligt och uppriktigt konstatera att 
kamratskapet har varit fullt och helt. Just nu, då inte så 
många timmar återstå till händerna skola tryckas för av-
sked, är kanske det djupaste intrycket just detta kamrat-
skap, denna samhörighetskänsla som svetsat oss samman 
till enheten. Vi kan inte här varit godtemplare, national-
templare, blåbandister, klubbister eller vildar, vi har varit 
kamrater. Detta kamratskap har jämnat gränserna mellan 
de olika lägren. Det har sopat undan titlar och etiketter. 
 

Inför stundens allvar 
3 veckor. Hur mycket rymmer ej denna tidsperiod. Hela 
bokhyllor skulle kunna fyllas med allt som har hänt, ta-
lats, pratats, observerats, skuggats, skojats, plåtats, diskute-
rats, upplevts, sjungits, ätits och druckits. 

 

Annonser 
Badlakan för uppsamling av avskedstårarna bäst och bil-
ligast i Hoby Bosättningsmagasin. 

 

 

 
 
 
 

(Forts. på sidan 22) 
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Om damerna på fotot samt om fotografen: 
Maggie Gunvor Linnea Pettersson 
Född 1911-02-04 i Gälliva er. Bosatt på B unflogatan 41, Öster -
sund å  1933. Utflyttad som Maggier Jönsson 1938-09-12 till 
Stockholm Herdvig, Skerppa gatan 21.  
Gift 1938-05-22 merd Ca l Jönsson Jutagå d, född 1909 i Sverdala. 
Maggier avlidern 1992-04-23. Källo : 
 SCB - Fö samlingsbokutd ag (1930), bildid: A0001330_00743 

(SVAR) och SCB vigserlbok Öster sund 1938 

 Öster sund AIIa:3er sid 1738 

 Gälliva er CI:12 sid 295 

 Öster sund BII:3 sid 186 

 Herdvig Elerono a BIa:97 sid 152 

 G avsatt på No  a berg avningsplatsern, kva ter  19B, g avnum-
mer  227, Solna, tillsammans merd maker, fö äld a  merd fler a. 

 

Astrid Karolina Hellgren 
Född 1910-12-25 i Stockholm Ma ia. Bosatt på Bi kagatan 24, 3 
t appo , Stockholm å  1933. Bö  va a gift König 1960-12-24. Bö  
va a avlidern 1992-08-31 i Vadsterna. Källo : 
 Stockholms stadsa kiv Rotermansa kivert 
 Sver igers dödbok 

 

Axel Tage Valdemar Petersson Grennfelt 
Typog af,  erdaktö , fö fatta er, född 1908-06-16 i Väster vik, bosatt 
i kva ter ert Två Liljo , n  120, G änna (1935). Anställd vid G änna 
bokt ycker i 1921 (äger  fö ertagert 1929). Innerhava er och ansva ig 
utgiva er av G änna Tidning ( erdaktö  1929). O dfö ander av God-
termpla logern i G änna. Serk erter a er i G änna Hantver ksfö erning. 
O dfö ander i D ätserlkamma ern. O dfö ander i Nykter hertsnämn-
dern. O dfö ander i Hög er Folkskolan. Lerdamot i Stadsfullmäktiger. 
Lerdamot i Ky kofullmäktiger. O dfö ander i Folkpa tierts lokalavderl-
ning. Serk erter a er i G änna Tu istfö erning. Aktiv i Termperl idda o -
dern RT Miner va. Serk erter a er i And éminnert och muserer na i 
G änna (1947). Avlidern 1986-06-27 i G änna, berg avd på G änna 
ky kogå d. Källo : 
 G änna AIIa:8 sid 389 
 G änna AIIa:8 sid 462 
  unerber g.o g/pgsmal/0098.html 
  unerber g.o g/sfl/4/0147.html 
  unerber g.o g/verma verm/gota48/0348.html 
 G ava .ser 

(Forts. från sidan 21) Rytteriet 1678 
Generalmönsterrulla uppå Smålands kavalleri och överste 
Peder Stålhammars regemente och Johan Stålhammars 
kompani, 1678-04-08. (Källa: Rullo  1620-1723 1678:2 
(1678-1678) sid 346) 
 

Fröderyd socken 

Gemena ryttare 
Rullo  1620-1723 1678:2 (1678-1678) sid 347 

 Bengt Persson och Sven Månsson, för Hökhult. Häst kass, 
fattas karbin 

 Måns Larsson och Måns Börjesson, för Fröderyd. Ingen 
mundering 

 Gudmund Karlsson och löjtnant Per Jonssons änka, för 
Kallsjö. Häst kass, ingen karbin 

 Olof Börjesson och Johan Hansson, för Fröset. Kommen-
derad 

 Måns Nilsson och Gise Mårtensson, för Hultaboda. Kom-
menderad, hemkom 

 Anders Jonsson och Sven Perssons son, för Ingaboda. Häst 
kass 

 Gunnar Olofsson och Joen Anderssons änka, för Flathult 
 

Bäckaby socken 

Gemena ryttare 
Rullo  1620-1723 1678:2 (1678-1678) sid 347 

 Simon Svensson ryttmästare och Johan Stålhammar, för 
Rösås 

 Måns Persson och Sven Persson, för Slageryd. Häst kass 
 Erland Olofsson och Måns Mattsson, för Tostatorp. Kom-

menderad 
 Gunnar Jönsson och Per Bengtsson, för Bäckaby 
 Per Svensson och löjtnant Måns Nilsson, för Knutstorp. 

Kommenderad (se nekrolog nedan vänster) 
 

Ramkvilla socken 

Gemena ryttare 
Rullo  1620-1723 1678:2 (1678-1678) sid 347-348 

 Simon Andersson och Per Andersson, för Höreda. Ingen 
karbin 

 Nils Olofsson och Per Simonsson, för Torp 
 Joen Nilsson och Nils Jonssons son, för Svinaryd. Ingen 

karbin 
 Simon Håkansson och Nils Håkanssons (?), för Söreskog. 

Kommenderad 
 Håkan Persson och Olof Persson, för Skärbäck 
 Joen Joensson och Per Nilsson, för Bränderyd. Ingen kar-

bin 
 Daniel Håkansson och Håkan Svenssons son och Sven (?), 

för Bosnatorp. Häst kass, ingen karbin 
 Jöns Sevedsson och Simon Simonsson, för Svinaryd. Häst 

kass, ingen karbin 

Döda Bäckaby 1695 
Ma ia bersökerlserdag. Löjtnant Måns Nilsson i Knutsto p, född i 
Solber ga sockern, hermma i 22 å , i tyska k igert  ytta er i 25 å , 
serder mer a  ytta tjänst i skånska k igert och i No ger, ko p al i 
någ a å , och löjtnant i å , gift merd Catha ina Hermmingsdotter  
i 30 å , 7 ba n, erfter  hernners död gift merd Elisabert Jönsdotter  
fö  14 å  serdan, sjuk av ålder domssvaghert i någ a å , död 29 
juni, 86 å , berg avd vid sånghusert.  
 
Se Rytteriet 1678 ovan... 

http://runeberg.org/pgsmal/0098.html
http://runeberg.org/sfl/4/0147.html
http://runeberg.org/vemarvem/gota48/0348.html
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Kartor inte bara Lantmäteriet 

Text Per Frödholm 

Min arbetsgivare Blekingearkivet har under perioden novem-
ber 2013 till mars 2014 hyrt ut mig till Boverket i Karlskrona, 
med arbetsuppgifter att avsluta Statens Planverks arkiv. Detta 
uppdrag gav mig unika kunskaper i ett specifikt statligt arkivs 
innersta väsen, särskilt en kunskap förmedlas härmed till dig 
som läsare och kartintresserad. 

Staterns Planver k ä  ern avslutad myndighert (1967-1988), vil-
kern a bertader merd plan- och byggnadsväsernder och hushållning 
merd natu  ersu ser . Som ertt lerd i ver ksamhertern samlader Planver -
kert in bland annat planka to  f ån herla Sver iger. Sålerders finns i 
myndigherterns a kiv ci ka 100 000 planka to  f ån alla svernska 
städer  samt stadsderla , kommuner  och kommunderla  (ävern in-
ko po er ader småo ter ).  

Planka to nas fysiska sto lerk ä  allt merllan A5 till dubberl A0. 
Ka tskåpern i a kivert innerhåller  ci ka 1 300 lådo  fyllda merd ka t-
blad. Till planka to na hö  ävern kungliga b erv och berslut om fast-
ställander av planka to na, packat i ertt antal hyllmerter  a kivka -
tonger . Via analogt ko t ergister  gå  dert att åter söka planka to na 
i ka tskåpern, dert finns ävern ern digital gerner erll a kivfö terckning. 
Planka to na ä  derlader i t er ser ier : Planka to , Histo iska ka to  
och Ka to  av sä skilt int ersser. 

 

Dert finns ern handfull 1700-talska to , bland annat över  Stock-
holm (1733), No  köping och Sim ishamn. Majo itertern av 
planka to na ä  dock if ån ci ka 1860 och f am till 1988. Gerner-
 erllt kan sägas att ju äld er planka ta dersto vack a er, fö er ci ka 
1920  itas planka to  merd ern annan terknik, mer  
individuerlla, dä erfter  ä  planka to na ganska 
likfo miga g afiskt sertt. 

 

Vissa planka to  ä  unika, sä skilt Sundsvall, sta-
dern som gick upp i  ök 1888, i a kivert finns 1870
-tals ka to  över  dern fö lo ader stadern – fö  dern 
som vill ser hu  dert såg ut fö er. En annan stad 
som kommer  att fö svinna och ernba t lämna 
ka to  erfter  sig ä  Ki una. And a städer  ä  väl 
dokumernter ader i ka tmater ialert, sä skilt Stock-
holm och Göterbo g, många hund a och åter  
hund a blad per  stad. 
 

Många planka to  ä  int erssanta då der visa  ern 
gammal o ergerlbundern stadskä na som skall 
moder niser as, vilkert visas gernom in itader  aka 
 öda linjer   akt över  tomter  och hus: nya gatus-
t äckninga  utan  ersperkt fö  gammal berbyg-
gerlser. Ett annat erxermperl ä  kuststäder  dä  dern 
gamla st andlinjern ä  in itad merd b yggo  och 
boda , uter i havert finns  öda  aka  ätvinkliga 
linjer  vilka visa  på nya tilltänkta kajer . 
 

Planka to na ä  kopio  och likalydander blad bö  finnas i  ersperk-
tiver kommuna kiv och erller  stadsa kiv. Mern i vissa kommuner  
och i vissa städer  ha  gall ingsvågern sverpt f am gernom a kiv-
magasinern, gall ad vid inaktualitert som dert herter . Planver kerts 
ka to  kan va a der ernda över lervander erxermpla ern. 
 

Staterns Planver k fanns f ån bö jan i Stockholm (Kungsholmern) 
fö er omo ganisation till Bover kert och utlokaliser ing till Ka ls-

k ona. Under  and a vä ldsk igert fattader Planver kerts fö ergånga er 
Byggnadssty erlsern berslut att herla ka ta kivert skuller sättas i sä-
ker hert i ertt skydds um, allt packaders ner  och flyttaders och erfter  
k igert tillbaka till o dina ier a kivmagasin på Kungsholmern. Under  
skydds umstidern fö kom vissa planka to  – stöld u  obervakader 
magasin (ernligt anterckninga  i ka toterkert). I bö jan av 1990-talert 
t anspo ter aders herla Planver kerts ka ta kiv: planka to  plus ka t-
skåp till Ka lsk ona. 
 

Utöver  ovan nämnda stadsplaner  finns ävern and a ka to  i a ki-
vert, till erxermperl: 
 Ekonomiska kartan Sverige, skala 1:10 000 (hela Sverige, 

cirka 10 000 blad). 
 Generalstabens karta, hela Sverige. 
 Geologiska kartan med beskrivningar, hela Sverige. 
 Topografiska kartan, hela Sverige. 
 Kartor över samebyar och renbeten. 
 Kustinventeringskartor. 
 Sjökort. 
 

Planver kert ä  ertt myndighertsa kiv och merd tanker på svernsk lag-
stiftning, bland annat offerntlighertsp incipern ( ättern till insyn), så 
ha  du  ätt att ta derl av ka to na, att titta på derm samt ävern ber-
ställa kopio , kopio  på din berkostnad. P oblermert merd just Sta-
terns Planver ks plana kiv ä  att dert inter finns någon ka tskanner  i 
Bover kert, planka to na måster t anspo ter as till ertt t ycker i som 
kan hanter a inskanning av sto a fo mat. Ett alter nativ ä  du fota  
merd digitalkamer a. 
 

Ha  du väga na fö bi Ka lsk ona, gö  ertt bersök hos Bover kert och 
ber att få bersöka Plana kivert. Kontaktper son ä  a kiva ier Ma ia 
Nilsson. 

Avslutningsvis, om du tycker  att 100 000 ka to  plus någ a 15 
000 till låter  myckert, då ska du verta att i T afikver kerts a kiv ingå  
bland annat 2 000 000  itninga . 
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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Fröderydbygdens Forskarvänner avger här verksamhetsberättelse för 2013 
 
Sty erlsern fö  F öder ydbygderns Fo ska vänner  ha  berstått av La s-Åker Ander sson, Landsb o, o dfö ander och 
kassö , Ma ier Danvall, Landsb o, serk erter a er och Per  F ödholm, Asa um,  erdaktö . 
 
Merdlermsantalert va  vid å erts slut 54 vilkert ä  ern ökning merd 3 merdlermma . Under  å ert ha  6 nya merdlerm-
ma  tillkommit. 
 

I kassan fanns vid 2013 å s bö jan 4 472:03 och vid å erts slut 5 334:03. Dert ger  ertt över skott merd 862 k ono . 
 

Å smöter och å erts t äff hölls i Å sert Bygdergå d söndagern dern 5 maj merd 17 derltaga er. Utöver  å smöter och 
anbyter gjo ders ern utflykt till F erd iksber gs g uvfält. 
 

Under  å ert ha  merdlermma na fått ertt nummer  av Rötter  & F ön, omfattander 20 sido , samt ertt serx sido  
långt Sernsomma b erv. I dertta b erv gjo ders till der som inter er lagt å savgiftern ern påminnerlser. 
 

Sty erlsern hoppas och ser  f am mot ertt nytt ver ksamhertså  och tacka  merdlermma na fö  visat int ersser under  
dert gångna å ert. 
 

Landsb o i ferb ua i 2014 
Lars-Åke Andersson 

Marie Danvall 

Per Frödholm 


