Två systrar och deras anmödrar

1720 - 2020
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Denna sammanställning är gjord med anledning av Ingrids 75-årsdag den 6 oktober 2020 och
baseras på släktforskning som Lars-Eric gjort.
Temat är ”två systrar”, dvs. begränsas till modern och hennes i ålder närmaste syster. Tidsperioden
omfattar 7 generation – förutom Ingrids – och går 300 år tillbaks i tiden med start år 172 0
De flesta är födda och har levt i socknarna Hörja, Önnestad och Vinslöv. En del systrar har levt nära
varandra hela livet, medan andra skiljdes åt tidigt. Anmärkningsvärt är att alla, med ett par
undantag, nådde hög ålder. Om man undantar de två som dog vid 31 resp. 40 års ålder så var
genomsnittsåldern över 80 år. Tre av kvinnorna blev över 90 år.
Det var inga rika familjer, men inte heller fattiga. Där fanns inga torpare, men däremot många
rusthållare.
Oäkta barn, dvs. barn födda utom äktenskapet förekommer endast i ett fall, men där gifter sig senare
föräldrarna med varandra. Däremot är det inte ovanligt med ganska korta graviditeter, dvs. det går
inte alltid 9 månader mellan giftermålet och då första barnet föds.
Vanliga förnamn i denna sammanställning är Anna, Elna och Karna. Bland efternamnen dominerar
Jönsdotter, Nilsdotter och Olasdotter. Det kan därför ibland vara svårt att hålla reda på vem som är
vem.
Samma sak gäller med orterna. T.ex. så är Ullstorp en by med flera gårdar och det går inte alltid att
skilja ut vem som har bott var.
För att förenkla läsandet finns inga källhänvisningar medtagna. De finns dock i Lars-Erics material.

Västerås oktober 2020
Leila och Lars-Eric
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Sammanställning över 8 generationers mödrar med systrar. Från 1720
Utgångspersoner
Leila (Bengtsson) Johansson f. 1942
Ingrid (Bengtsson) Svensson, f. 1945
Mor
Lisa Bengtsson 1914 – 1993
Syster
Ellen Aronsson 1916 – 2010
Mormor
Ruth Johansson 1890-1972
Syster
Ellen Johansson 1891-1983
Mormors mor
Anna Jönsson Lundberg 1864 - 1939
Syster
Elna Jönsdotter Åhlund 1854 - 1942
Mormors mormor
Karna Olasdotter Jönsson 1829 - 1919
Syster
Else Olasdotter 1827 – okänt, men före 1858
Mormors mormors mor
Elna Nilsdotter 1797 - 1881
Syster
Anna Nilsdotter 1786 - 1859
Mormors mormors mormor
Karna Andersdotter 1758 - 1815
Syster
Bengta Andersdotter 1751 - 1820
Mormors mormors mormors mor
Anna Jönsdotter 1726 - 1766
Syster
Nilla Jönsdotter 1720 - 1764
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Mor
Anna Elisabeth Lisa Aronsson Bengtsson
f.19141014 (i Rya, Hörja)– d 19930909 (i Hörja)

Lisa föddes i Rya som äldsta barn till Ruth och Aron. Före giftermål arbetade hon på Fridhem i
Hässleholm.
Gifte sig med Harry Bengtsson från Harabygget 19410705. I samband med giftemålet övertog de
arrendet av kyrkans gård i Hörja (Lönebostället).
Lisa arbetade på gården och under 60-talet började hon också arbeta som vårdare på
ålderdomshemmet i Hörja.
Hon tillhörde Baptistförsamlingen i Hörja.
Lisa och Harry fick 4 barn: Leila Ann-Margreth, f 1942, Rut Ingrid, f 1945, Sven Hasse Ingemar, f
1950 och Gert Ingvar, f 1952.
Då Lisas mor Ruth dött 1972, köpte Harry och Lisa det huset i Hörja och efter renovering flyttade
de dit där de bodde till sin död.
I samband med att Harry dog 19930605 blev Lisa sjuk och hamnade på Hässleholms lasarett där
hon dog tre månader senare.
Mors Syster
Ellen Linnea Aronsson
f.19160730 (i Rya, Hörja) – d. 20100904 (i Hässleholm)
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Föddes på gården i Rya som barn nr 2. Arbetade först hemma, men sedan under många år på
Fridhem i Hässleholm. Det var ett skolhem för barn med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.
Där arbetade hon till sin pensionering
Hon tillhörde Baptistförsamlingen i Hörja.
Ellen bodde i Hässleholm, gifte sig aldrig och hade inga barn. Hon var familjekär och ägnade sig
mycket åt syskonbarnen. Skaffade egen bil tidigt.
Mormor
Ruth Theodora Lundberg Johansson
f 18900227 (i Ullstorp, Önnestad) – d. 19721016 (i Hörja)

Föddes som barn nr 2 till baptistpastor Peter Leander Lundberg och hans hustru Anna i Ullstorp,
Önnestad. De hade en son, som dog några år efter det Ruth var född, så hon växte upp som äldsta
barnet.
Hemmet var inte något lantbrukarhem så det var inget 'arbete på gården'. Hon utbildade sig i
vävning och andra hushållsgöromål men hade ingen utbildning för egen försörjning. Gifte sig med
Aron Johansson från Bosabygget, Hörja vid 22 års ålder 1912 och flyttade då till gården Rya i Hörja
där hon blev 'bondmora'. Gården var stor och där fanns såväl pigor som drängar.
Ruth och Aron fick 6 barn mellan åren 1914 och 1925: Lisa (1914-1993), Ellen (1916-2010), Svea
(1918-2008), Ingvar, lärare och rektor (1921-2002), Ester barnmorska och missionär (1924-2016)
och Olle lantbrukare, metallarbetare och politiker (1925-2008).
Ruth, Aron och alla barnen var baptister.
Ruth blev änka 1943 vid 53 års ålder. Sonen Olle tog då över gården och Ruth lät bygga ett nytt hus
i Hörja by dit hon flyttade.
Till granngården i Rya flyttade hennes syster Ellen 1920. Ellen hade då gift sig med Georg, bror till
Aron. Ellen och George kom senare också att bygga hus i Hörja, strax intill Ruth och flytta dit.
Ruth och Ellen levde hela livet mycket nära varandra

5(12)

Mormors syster
Ellen Jeanette Lundberg Johansson
f. 18911228 (i Ullstorp, Önnestad) – d. 19830630 (i Hörja)

Var näst äldsta dotter till baptistpastor Peter Leander Lundberg och hans hustru Anna i Ullstorp.
Hon fick samma form av utbildning som Ruth. Det var genom Ruth som hon träffade sin man
Georg från Bosabygget, bror till Aron.
De gifte sig 1919 och bosatte sig i Rya by, granne med Aron och Ruth.
Ellen och Georg fick 5 barn mellan 1920 och 1928: Sven, folkskollärare (1920-2011), Anna (19222017), Elsa (1924-1942), Einar, lantbrukare (1926-2008) och Lennart, div.arbetare (1928-2012).
De sålde gården till sonen Einar och byggde ett hus i Hörja strax intill Ruths.
Mormors mor
Anna Jönsson Lundberg
f. 18640417 (i Ullstorp, Önnestad) – d 19390617 (i Rya Hörja)

Anna gifte sig 22 år gammal med den 11 år äldre baptistpastorn/söndagsskolmissionären Peter
Leander Lundberg 1864. De hyrde lägenhet i ett hus i Ullstorp, dvs. de drev inget lantbruk och det
är inte känt om hon arbetade utanför hemmet. Peter Leander var mycket på resande fot, så hon fick
nog vara mycket själv hemma. Av bouppteckningar att döma, så var de välbärgade.
Anna och Peter Leander fick 5 barn mellan åren 1888 och 1895: Emil, dog ung (1888-1895), Ruth
(1890-1972), Ellen (1891-1983), Gunnar, el-ingenjör, emigrerade till USA (1893-1992) och Martin,
jägmästare (1895-1964).
Anna blev änka 1924 och bodde därefter tidvis i Rya där hon hade sina döttrar.
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Mormors mors syster
Elna Jönsdotter Åhlund
f.18541130 (i Ullstorp, Önnestad) – d.19420821 i Gamlestaden Göteborg)

Elna gifte sig med folkskolläraren Anders Åhlund, som hade sin första tjänst i Ullstorp och de
bosatte sig i Viby församling, numera en del av Kristianstad.
Anders Åhlund var en hängiven Godtemplare. Detta var inte
populärt i Kristianstadstrakten, som var centrum för
brännvinsbrännerier. Han höll inte heller inne med vad han
tyckte om brännerier och detta gjorde att han stötte sig med
många i trakten. Inte minst skolrådet, som på alla sätt försökte bli
av med honom. Man anklagade honom för att vara hårdhänt mot
barnen och efter ett par varningar blev han avsatt efter 19 års
tjänst i socknen. Han hade då familj med 8 barn i åldern 1-19 år
och var tvungen att lämna bostaden som var i skolhuset.
De flyttade då till Åhus, där han var född. Men han fick redan
samma år en ny tjänst i Hårkrankeryd skola, Skrädarp, Tranås.
Dit flyttade han med hustrun Elna och 7 barn. Äldste sonen John hade lämnat hemmet.
I Skrädarp, Tranås hade man en helt annan syn på nykterhetsrörelsen än vad man haft i Kristianstad.
Av tidningsartiklar från hans 50-årsdag och begravning var han mycket omtyckt.
Lärarlönen var inte hög och familjen var stor. Dessutom var nog Anders dålig på att hushålla med
pengarna. Då han dog 1905, endast 52 år gammal, efterlämnade han mycket skulder. Både stora och
små. Och inga tillgångar.
Efter hans död flyttade Elna med de två yngsta barnen (12 och 9 år) till Ullstorp där hon hade sin
mor Karna och syskonen Nils och Anna. Hon dog 1942 och då bodde hon hos en dotter i Göteborg.
Av barnen nådde 8 vuxen ålder. 5 söner och 3 döttrar,
Barnen:
Johan, äldste sonen blev sjökapten i amerikanska handelsflottan. Han gifte sig i USA med en norska
och de fick 9 barn och många barnbarn. (Lars-Eric har kontakt med några ättlingar där)
Sven Alfred, blev kapten i tyska handelsflottan. Osäkert om han också var i krigstjänst. Han gifte
sig med en tyska och de fick en dotter. De bodde först i Lubeck men sedan i Hamburg. Sven Alfred
dog 1963 i Hamburg. Inga ytterligare spår av honom eller dottern har hittats.
Bror Adolf, även han sjöman. Han dör, ogift, i Bristol, England 36 år gammal 1923.
Axel Theodor går till sjöss en kort period. Han blir mentalsjuk och omyndigförklaras. Dör på
mentalsjukhus i Västervik 43 år gammal.
Döttrarna Sigrid, Olga och Agda stannar i Sverige och gifter sig. De bosätter sig i Göteborgstrakten.
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Det är bara Agda, som har ättlingar i livet idag. Ett barnbarns barn – Maria Ulrika Niklasson i
Biskopsgården, Göteborg. Hon är född 1972 och samma generation som Ingrids och Leilas barn.
(Vi har inte försökt kontakta henne)
Malte Arvid yngste sonen (1889-1976). 1915, vid 18 års ålder emigrera han till USA. Som kontakt
där har han sin äldre bror John. Han bosätter sig i Texas och ändrar namnet till Mack Ohlund. Gifter
sig och får en son – Charlie (Charles Albert 1937-2019). Charlie får två barn – Melinda, f 1983 och
Jennifer f.1985.
Charlie visste inte så mycket om sina svenska rötter, Melinda däremot var mycket nyfiken på dessa
och började därför släktforska. Hon lade ut det hon visste om sin släkt på släktforskarsidan Ancestry
och hon lovade sin pappa på hans dödsbädd att hon skulle hitta släkten i Sverige. Och hösten 2019 –
ett par månader efter faderns död hittade vi varandra på nätet. Sedan dess har vi utväxlat
information och hon har fått veta mycket om sina svenska anor. På så sätt kunde vi hitta mycket
gemensamt mellan hennes far Charlie och hans farfar Anders Åhlund. Båda var ensambarn, lärare,
hängivna Godtemplare och envisa.
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Mormors mormor
Karna Olasdotter Jönsson
f. 18291216 (i Härlöf, Norra Åsum) – d. 19190907 (i Ullstorp, Önnestad)

Karna föddes i Härlöf, Norra Åsum, men växte upp hos sin moster Anna Nilsdotter och hennes man
Lars Svensson i Ullstorp 6. Lite oklart varför. De hade fått två barn, som dött unga. Det var samma
gård som hennes morföräldrar ägt och hennes mor var född där.
Då hon gifte sig med Jöns Jönsson köpte de gården och på så vis kom den att stanna kvar i släkten.
Tillsammans fick de 7 barn mellan åren 1854 och 1871. Endast 3 nådde vuxen ålder: Elna Åhlund
(1854-1942), Nils, lantbrukare (1858-1933), Pehr (1861-1874), Anna Lundberg (1864-1939), Sven
(1866-1868), Sven (1869-1870) och Nilla (1871-1877).
Jöns far, Jöns Svensson, gifte sig med Nilla Andersdotter från Attarp1 Ignaberga. När de tog över
gården Attarp 1, var Nilla var 6:e generationen där. Den hade varit i familjens ägo sedan 1651 då
Jens Frennesson köpte den.
Släkten är beskriven i boken ”De brukade arvejorden i Ignaberga socken”. Boken är slutsåld från
förlaget, går att låna på bibliotek men Lars-Eric och Leila har kopierat berörda delar.
Jöns Jönsson var också en av de första baptisterna i
trakten och var med och grundade Ullstorpförsamlingen. Peter L Lundberg skriver i Minnesskrift
1860-1910 om honom (sin svärfar). ”..Bland dem som
grundlade församlingen och således varit med från
början äro Pål Jönsson och hans hustru samt Jöns
Jönsson, under flera år församlingens
föreståndare....Jöns Jönsson innehade under många år,
utan något biträde, denna befattning och har även
sedan mer eller mindre måst, trots försvagad hälsa,
intaga en ledande plats. Denne broder deltog under sin
krafts dagar mycket uti möten och särskilt inom Vendes
missionsförenings styrelse, som han tillhörde, var han,
med sitt stilla, lugna och sansade framträdande, en
värdefull ledamot”.
Elnas och Anna levnadsbeskrivningar finns i detta dokument. Vad gäller brodern Nils, så har hans
dottersons sonson Göran Ekberg (f 1974) gjort en del släktforskning. (Lars-Eric har kontakt med
honom).
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Mormors mormors syster
Else Olasdotter
f. 18270514 (i Härlöf, Norra Åsum) – d. Okänt datum, men före 1858 (i USA)
Else föddes i Härlöf No12 i Norra Åsum och familjen flyttar till Vanneberga No 10 i Vinslöv 1841.
1847 föder hon som ogift sonen Nils, ingen anteckning om vem fadern är. (Ref. Vinslöv (L) CI:6
(1823-1848) Bild 1800 / sid 319).
18531103 får hon sonen Anders. Hon är fortfarande ogift, men Nils Abrahamsson i grannbyn är
noterad som fader. Eftersom förste sonen fått namnet Nils, är det möjligt att han är far även till
honom.¶
18540626 emigrerar Else med sönerna till Amerika (Ref. Vinslöv (L) B:3 (1843-1861) Bild 85 / sid
120). Nils Abrahamsson hade rest till Amerika året innan. Förmodligen för att tjäna pengar för Else
och barnens emigration. I Amerika gifter sig Else och Nils.
1858 flyttar Nils Abrahamsson med sonen Anders tillbaka till Sverige. Fadern har avlidit och Nils
tar över gården. Eftersom inte Else följer med hem är hon troligen död. Förmodligen också sonen
Nils.
I Sverige övertar Nils Abrahamsson fädernegården – Vanneberga No 9 - där han var född.
Sonen Anders tar värvning som artillerist vid artilleriregementet i Kristianstad. I samband med det
tar han sig namnet Rosengren. Fadern Nils dör 1876, endast 48 år gammal. Han hade gift om sig i
Sverige och hade fått 2 barn - ytterligare ett föddes ett par månader efter hans död.
I bouppteckningen efter honom (Ref.Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIa:103 (1876) Bild 1130 /
sid 199) är barnen Nils, 15 år och Hanna 13 år antecknade. Dessutom att han testamenterat 1000 kr
till sin son - artilleristen Anders Rosenqvist (ska vara Rosengren) - som han har i äktenskapet med
framlidna Else Olsdotter. Anders får inget av arvet utöver dessa 1000 kr. Nils efterlämnar
fastigheten Wanneberga No9 taxerad till 14.200 kr.
Anders gifter sig med Martha Carlsson, familjen får två barn och flyttar till Amerika 25/3 1880. Där
tar han sig namnet Andrew. Där får de ytterligare 4 barn.
Ättlingar till Andrew (Anders) Rosengren Nilsson och Martha Carlsson finns idag i Amerika och
finns dokumenterade i Ancestry.com. Det är en stor familj med många idag levande ättlingar. (LarsEric har inte etablerat någon kontakt med dem.)
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Mormors mormors mor
Elna Nilsdotter
f. 17970408 (i Ullstorp 6, Önnestad) – d. 18810509 (i Wanneberga, Vinslöv)
Elna var född på Ullstorp 6 och yngst av 4 syskon. Brodern Ola tog livet av sig genom hängning
1811, 30 år gammal. Det blev Anna – äldsta dottern – som övertog gården. Då hon gifte sig 1814
var Elna 17 år och hon stannade kvar på gården som piga. Där blev hon till hon gifte sig 1826 med
Ola Svensson på Vanneberga 10 och flyttade dit.
Elna och Ola fick fem barn: Else (1827 d ca 1858). Hon flyttade 1854 till Amerika med sina två
barn, hennes trolovade hade rest året innan. Hennes vidare öde är inte kända.
Karna (1829-1919) kom att bli Ruths mormor (se ovan). Hon växte upp i Ullstorp hos sin moster
Anna
Per (1832-1881). Han övertog gården. Dog i smittkoppor 1881 och efterlämnade 8 minderåriga
barn.
Hanna Olasdotter Åstrand (1835-1905). Gifte sig 1857 med Nils Olof Åstrand. De emigrerade till
USA och fick tillsammans 6 barn Hon dog i Irving Dallas, Texas.
Bengta Olasdotter (1838 -okänt). Bengta gifte sig med Nils Torkelsson, son till en riksdagsman
Torkel Nilsson. Denne kom på obestånd och åtalades för förfalskning. Han undgick straff genom att
fly till Amerika. Han tog inte med sig sin fru, däremot sin svägerska och några av barnen som var
små.
Nils och Bengta flyttade till Finja men 1869 emigrerade också de med två barn.
Det har inte gått att spåra någon av dess personer i Amerika. Förmodligen har de bytt namn.
Elna avslutade sin dagar i en undantagsstuga hos sin Per. De dog båda 1881.
Mormors mormors mors syster
Anna Nilsdotter
f 17860718 (i Ullstorp, Önnestad) – d.18590704 (i Ullstorp, Önnestad)
Anna gifter sig med Lars Svensson från Isgrannatorp. Eftersom hennes äldre broder Ola inte lever
(tog livet av sig), blir det Anna och Lars som tar över gården i Ullstorp.
Annas yngre syster – Bengta – gifter sig med Lars bror Pehr, och de bosätter sig på gården i
Isgrannatorp. Detta är en parallell till hur senare Ruth och Ellen Lundberg kom att gifta sig med
bröderna Aron och Georg från Bosabygget.
Då Anna och Lars gift sig, stannar yngsta systern Elna (hon var 11 år yngre än Anna) kvar på
gården som piga några år.
Anna och Lars får två barn, som båda dör unga – Pehr 12 år och Hanna 2 år. Nu finns inga barn på
gården och de tar då Elnas dotter Karna Olasdotter som fosterbarn och hon växer upp där.
Då Karna senare gifter sig med Jöns Jönsson köper de gården och bosätter sig där. Hon bor då på
sina morföräldrars gård.
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Mormors mormors mormor
Karna Andersdotter
f. 17580729 (i Wanneberga, Vinslöv)– d. 18150508 (i Ullstorp, Önnestad)
Karna gifter sig med Nils Jönsson från Ullstorp1780. Han är arvtagare till Ullstorp 6 och
Rusthållare.
De får 4 barn: sonen Ola (1781-1811), begår självmord genom hängning, Anna (1786-1859) som
kommer att ta över gården då hon gifter sig, Bengta (1792-1852), gifter sig och flyttar till
Isgrannatorp samt Elna (1797-1881). Hon stannar kvar på gården några år efter det att Anna och
hennes man tagit över gården.
Anna och Bengta gifte sig med bröderna Lars och Pehr Svensson från Isgrannatorp.
Mormors mormors mormors syster
Bengta Andersdotter
f.17510126 (i Wanneberga, Vinslöv) - d. 18200218 (i Röinge, Stoby)
Gift med Bonne Ingemarsson i Röinge, Stoby. 4 barn mellan 1781 och 1790. Inga ytterligare
uppgifter om Bengta
Mormors mormors mormors mor
Anna Jönsdotter
f.17261016 (i Wanneberga, Vinslöv) – d. 17660122 (i Wanneberga, Vinslöv).
Anna var gift med den 20 år äldre Anders Hansson född i Vankiva
Då hon dog, 40 år gammal i lunginflammation, efterlämnade hon 2 söner och 2 döttrar i åldern 8-17
år. Mannen gifter om sig efter 8 månader med Bolla Nilsdotter, 35 år gammal. Han behövde säkert
hjälp med både barnen och gården. De fick inga barn.
Från bouppteckninge kan man utläsa att det var en välbärgad familj. Man hade många djur och
förhållandevis stort kapital, bl.a. bundet i obligationer
Mormors mormors mormors mors Syster
Nilla Jönsdotter
f 17200424 (i Wanneberga, Vinslöv)– d. 17640414
Nilla gifter sig år 1742 med Rusthållare Åke Påhlsson i Östra Ejare, Nävlinge socken. Under åren
1748-1762 får de 8 barn. Hon dör 1764, 44 år gammal, i lunginflammation.
Det var ett välbärgat hem.
Åke Påhlsson dör 1772 60 år gammal i ålderdomssvaghet.
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