D

etta är den tredje fotoboken jag producerat. Fokus
ligger nu på min far Algot Blid och det Ånimskog
han älskat i sitt hela liv. Måhända förbryllar boktiteln.
Den enkla förklaringen är att hade inte farfar tagit värvning
hade jag haft Jakobsson som efternamn.
Boken är uppdelad i två delar. I den första beskrivs
släktförhållandena. Denna har min hustru Marianne kartlagt på ett beundransvärt sätt. I ett av släktlederna är vi
tillbaka till tidigt 1600-tal.
I en gemensam artikel ger bröderna Olle och jag vår
bild av vår far Algot. Artikeln unik så till vida att vi aldrig
samarbetet om ett projekt trots att vi arbetat som journalister under sammanlagt 90 års tid.
Den här delen avslutas med en artikel om fäderneshemmet Jakoberud i Slobol, Ånimskog. Här har fem
generationer Jakobsson Blid, troligtvis sex, i rakt
nedstigande led haft sin bostad. Det är första gången
fäderneshemmet beskrivs och med helt nya fakta. Inom
släkten talade man aldrig om Jakoberud.
I del 2 beskrivs Algots älskade bygd med två stora
genomgångar av byarna Slobol och Bollsbyn. När det
gäller Bollsbyn presenteras hittills okända fakta byggd
på forskning av förre banvakten Nisse Larsson, Solhem,

Bollsbyn, Hembygdsforskarnas ordförande Lars Lundin
och undertecknad.
Lars Lundin, ja - utan hans medverkan hade boken
inte kommit till i det här genomarbetade skicket. Hans
kunskaper och hjälpsamhet är imponerande. Under drygt
ett halvt års tid har vi ofta haft dagliga kontakter. Att
materialet om Slobol och Bollsbyn kan komma Hembygdsföreningen till nytta förringar inte hans stora insats.
Min bror Olles stöd och hans kunnande har känts gott
i ryggen. Men framför allt handlar det om Mariannes stöd,
det stora arbete hon lagt ned på släktbeskrivningen och
att hålla rätt på bildarkivet, som omfattar 500-talet bilder.
Bokens bildmaterial är hämtat från vårt egen samling.
Kartorna, som tål tio gångers förstoring, har levererats
av Lantmäteriet, Historiska kartor. Lars Lundin har också
bidragit.
Min usla syn har försvårat. Ha överseende med stavfel
här och där.
Malmö och (telefonledes) Ånimskog augusti 2013
Nisse Blid
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Erik Magnus Blid, din farfarsfarsfar

E

rik Magnus Jakobsson - skomakaren
och fältjägaren som tilldelades efternamnet Blid. Hans väg gick från ett torp
inne i den dalsländska skogen till hjärtat
av Stockholm.
Erik föddes i Slobol, tre kilometer
söder om f d Ånimskogs station. Hans
föräldrahem var med största sannolikhet
Jakoberud, en gård granne och norr om
den så kallade ”Hesselbommaren”; dalslandskonstnären Otto Hesselboms barndomshem. Mellan de två gårdarna rådde
ett nära släktförhållande. Erik Magnus var
exempelvis kusin med Otto Hesselbom.
Jakoberud är rivet för långe sedan; två
grindstolpar är allt som återstår.
Erik Magnus levde i föräldrahemmet
fram till 25 april 1873 då han antogs till
fältjägare (Nr. 2, 2:a kompaniet).
Erik gjorde rekryten i Edsvalla. Här
inträffade, vilket berättats av hans son
Algot, att ett befäl röt efter Jakobsson
varvid halva truppen kom rusande. Detta
gick ju inte an så Erik tilldelades namnet
Blid och brodern Johan blev Munter.
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Erik Magnus Blid

Hilma Sofia Nilsdotter

1980 finns Erik antecknad såsom ogift
fältjägare i Slobol.
Från Jakoberud via Trossnäs i Edsvalla
leder spåren till liten stig öster om gården

södra Bollsbyn och som ledde till ett torp
i inägan Pål. Här vet man att skomakare
Blid bodde. Torpet finns inte kvar men
grundstenarna ligger kvar på en berghäll.

Vid sina vandringar till ”civilisationen”
via södra Bollsbyn träffade han Hilma,
domaren på Bollsbyns dotter. Här inträffade detta att Hilma hoppade ut genom
ett fönster och rymde med Erik.
Den här historien har berättats av
Ragnhild Lindberg (”Ragnhild på
Bollsbyn”), som skötte Hilma på hennes
äldre dar. Mellan dom rådde ett nära
förhållande. Sanningshalten behöver inte
betvivlas.
Spåren leder vidare till Slobol, en
tättbebyggd del av Ånimskog, och troligtvis till torpet Bockerud II, även kallat
Skraperud. Här gifter sig Erik och Hilma
15 februari 1881. Dagen efter föds Elof
som avled samma dag.
Samma år flyttade Erik och Hilma till
Blideryd (senare Blideberget) i Knollen.
Här anar jag att domaren i Bollsbyn har
ett finger med i spelet. I en senare inlaga
om försäljningen av Knoll begär nämligen
domaren att Blideryd undantas försäljningen p g a att marken var friköpt.
Nionde oktober 1884 antecknas Erik
Magnus såsom inflyttad skomakare i
Ladugårdsland, Stockholm. Detta är enda
gången Erik benämns som skomakare i

de officiella handlingarna. 1890 flyttar
familjen till kv. Bäfvern nr. 9 i Stockholm.
1893, 13 november, bryter familjen
upp från Östermalm och återvänder till
Slobol i Ånimskog tillsammans med flyttlasset. Nu blev Erik fältjägare igen. Inte
fullt ett år efteråt gick ett minimerat
flyttlass tillbaka till Stockholm, nu till
Adolf Fredriks församling. Lasset var inte
stort, det mesta auktionerades bort (se
nästa sida).
Här delas familjen. Skilsmässa sker
någon gång före 1910. Erik Magnus gifter
sig med Emma Palm 1909. Hilma
antecknas 1910 såsom frånskild hyresgäst hos brodern Jan Magnus Nilsson i
norra Bollsbyn.
Erik och Hilma satte tio barn till
världen. Fyra nådde vuxen ålder; Hildegard, Algot, Ella och Ragnar. Fyra barnbarn förde namnet Blid vidare.
Man vet inte mycket om människan
Erik Magnus annat än att han var politiskt
radikal. När August Palm talade i Södertälje var han på plats med sonen Algot
som sällskap. Ånimskog låg i hans hjärta.
Under sina 25 år i Stockholm återkom
han många gånger till hembygden, senast

Erik Magnus spår i Ånimskog. 1/
Jakoberud, Slobol. 2/ Norra Påål, södra
Bollsbyn. 3/ Bockerud II (Skraperud),
Slobol. 4/ Blideryd, Knollen.
Karta: Torpruiner i Åmåls kommun
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ett år före sin död. Erik Magnus avled 6
mars 1930 och ligger begravd på Haga
norra kyrkogård i Stockholm (gravplats
17213, tämligen oansenlig).
Surbrunnsgatan togs över av sonen
Algot. Denne tröttnade dock på hanteringen av hyresgäster. Lägenheten såldes
1961 för 30.000 kronor - ett normalt pris
på den tiden.

När konstnären Otto Hesselbom gästade Stockholm bodde han för det mesta
hos kusinen Erik. Som betalning fick Erik
tavlor. Var dessa har tagit ivägen vet man
inte.
Nils Blid
Fotnot: Rubriken på sidan 4 är beräknad efter
yngsta generation Blid år 2013.

Bohaget bort

I

en kungörelse kallar N F Eriksson
till aktion på Bollsbyn i Ånimskog.
Annonsen i helhet:
I avseende till afflyttning från orten
låter skomakaren E. M. Blid å frivillig
auktion, som förrättas i Bollsbyn,
Ånimskogs socken, torsdag den 4
nästa oktober klockan 3 eftermiddagen, försälja sitt från Stockholm
inköpta lösörebo, bestående af 1
Chifonier, 1 skrifpulpet med stol, 1

resårsoffa med stolar, 1 matbord på
rullar, 1 väggur, 1 större spegel 2:ne
toalett-speglar, 1 divanbord, 1 större
ljuskrona, 1 tvättkommod, 1 gungstol,
väggtaflor, allt af bättre beskaffenhet,
1 ny kokspis, 1 symaskin, 1 lampa,
koppar och porslin, krukväxter, 1
bredsläde m. m.
Vid samma tillfälle säljes 1/27: dels
mantal af hemmanet Slobol.
Ånimskog, Bollsbyn 22 sept. 1894
N. F. Eriksson
Utsikt från en lägenhet i Stockholm.
Teckning av Ragnar Blid 1918.
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Ovan: Under sina 25 år i
Stockholm hade Erik Magnus
fyra adresser. Bilden från ett
kafferep september 1916 i en
av lägenheterna. Vilken är
okänt. Fr v Emma med Algot
Blid bakom sig, Erik Magnus,
David Munter med dottern
bakom sig och hustrun
bredvid, samt Ella Blid.
Vid sidan: Vårutflykt på
Djurgården i Stockholm. Fr v
Emma, Erik Magnus, David
Munter och hans maka,
Hildegard och okänd. Uppflygna bröderna Ragnar (t v)
och Algot.
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Erik Magnus Blids förfäder
på sin mors sida

Fjärde ledet
Olaus Svenonius
f.? - d. ?
g.m.
Margareta Svensdotter
f. ? d. ?.
Barn Kerstin

Till följd av att nya uppgifter inkommit under
tryckprocessens gång har flertal uppgifter tagits bort. Detta innebär att ett stort arbete har
lagts ned i onödan och att sidans utseende
påverkets.

Femte ledet
Kerstin Olofdotter.
f - d, Inga uppgifter.
g.m
Barn::
Niclaus Nicolai Cyneus
f.1620 - d 1667.
Margaretha Nilsdotter
Cygnaca f 1667- d 1718.
1 var född i Svanskog,
Niclaus
kyrkoherde i Tösse 1653, riksdagsman 1664.Niclaus avled i
Tösse(hans farheter Nils finns
inga uppgifter om, liksom för
hans mor).
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Sjätte ledet
Margareta Nilsdotter Cygnaca
f 1667 - d 1718-04-09.
g.m.
Georg ( Göran) Salton.
f 1668 - d 1724.
Barn: 1, Margareta Solton, 1682-1762.
2, Anna Christina,1688.
3, Christina 1688.
4, Nils, 1691-1754.
5, Helena, 1693.
6, Georg, 1695-1696.
7, Britta 1696-1696.
8, Göran 1698.
9, Birgita 1705-1735.
Göran Solton var gästgivare i
Torpane, Tösse, från 1692. Han
var dessutom kapten och herredagsman vid riksdagarna 1713
(14 -19). Fadern Georg Solton,
född 1636, död 1668, var kapten vid Gust. Otto Stenbocks
tyska regemente 1656 - 1657.
Sibylla Roos var Göran Soltons
mor. Hon finns antecknad som
änka 1698-1692.

Sjunde ledet
Margareta Solton.
f 1682.
d 1762-01-06
g.m, 1708-10-18.
. Olof Silfvertelning
f 1680.
d.1762.
Barn: 1 Kristina 1709 - 1760.
2 Abraham 1714-1798.
3 Jonas 1718.
4 Jacob 1719.
5 Anna 1721.
6 Margaretha 1723-1801.
7 Helena 1726-1726.
8 Anna 1727-1729
9 Beata 1731-1797.
Margareta föddes omkring 1682
i Skog, Arvika, och vigdes i
Hallebol, Tösse 1708-10-18 med
Olof. Denne var karolin och
fältväbel. Efter fångenskap i Sibirien återkom han och blev gästgivare i Torpene, Tydje.

Åttonde ledet
Kristina Silfvertelning
f. 1709 - d.1760-09-18.

g. m.

Sven Hansson
f, 1701
d, 1776
Barn: 1Hans, 1731-173.
2. Britta, 1732-1732.
3. Maria, 1735-1811
4. Sven, 1738-1806.
5. Brita, 1740.
6. Stina, 1742.
7. Margareta, 1744-1824.
8. Jean, 1746.
9. Olof, 1748-1833.
10.Andreas, 1750-1750.
11. Jonas, 1752-1836.
Kristina föddes i Torpane, i
Tydje. Hon bosatte sig före 1757
i Tomasbol, Tössö. Kristina avled 18/9 1760 i Tomasbol.
Sven Hansson gifte andra
gången med Kristina 1728-06-10
i Tomasbol.
Sven avled i frossa och begravdes 1778-06-30 bredvid sin
hustru på Tydje kyrkogård. 1972
sökte man efter graven men hittade ingen sten.
Svens föräldrar var Hans
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Persson var född i Ånimskog,
död 1724-12-13 i Tomasbol) och
Börta Hansdotter. Bröllopet
hölls 1693-10-22 i Nygård,
Tydje.
Börta föddes c:a 1648 och avled i april 1726 i Tomasbol. Begravning skedde 13 april.
Paret hade åtta barn varav
Sven Hansson var den femte i
ordningen. Hans far var kyrkovärd och bonde, bosatt i Östra
Sjögar 1693-1696, därefter i
Tomasbol.

Asken på Jakoberud, Slobol. Kanske
planterad som vårdträd.
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Nionde ledet
Maria Svensdotter
f. 1735-08-29, d. 1811-07-22
g.m
Erik Eriksson
f.1744-04-29, d 1806-05-09.
Maria Svensdotter född i Tomasbol döpt 2/9 död 1811-07-22 i
Slobol, Ånimskog.
G 1 1752-09-29 m.Hans Hansson i hans andra gifte f 1718-021752 i Slädekärr, döpt 16/2, död
1772-01-04 i Slädekärr ”rödsot”,
begravd 12 jan. var son till Hans
och Elin i Slädekärr.(I sitt första
gifte 1739 - 12-28 m, Malin
Eriksdotter från Rolfsbyn i hennes andra gifte).
G 2, 1773-01-07 i Slädekärr med
bonden Erik Eriksson f. 174404-09 i Slobol Ånimskog död
1806-05-09 i Slobol var son till
Erik Månsson och Marit Guldbransdotter, var bosatt i Slädekärr, sedan i Slobol.
Barn: 1 Jean f 1754-07-11 i Slädekärr
död 1754-08-14.

2 Lisa f 1758-08-14 i Slädekärr
döp 14/8 död späd.
3 Stina f 1762-02-02 i Slädekärr
g 1779-10-21 i Ånimskog m
Måns Eriksson.
4 Olov f 1765-02-16 i Slädekärr.
5 Lisa f 1767-07-20 i Slädekärr
g 1788-13-11 m Sven Eriksson.
6 Margareta f 1770-08-29 i
Slädekärr döpt 1/9, död 177112-28 i ”rödsot” begravd 1772
-01-01.
7 Sven f 1774-04-06 i Slädekärr,
döpt 7/4 död 1776- 09-16 i
Slädekärr begravd 22/9.
8 Maria Greta f 1776-02-23 i
Slädekärr, g 1795-11-20 m
bonden i Slobol Jonas Nilsson
9 Petter f 1778 eller 1780,
död ung.
Maria Svensdotter är numer tre
i hennes pappas Sven Hanssons led.

Tionde ledet
Maria-Greta Eriksdotter
f 1776-02-23. d 1848-01-11.
g 1776-11-20 m
Jonas Nilsson
f 1767-12-14. d 1844-04-03.
Maria-Greta var dotter till Maria
Svensdotter. Maria-Greta föddes
i Slädekärr, Tydje. Avled i Slobol
1848 11/1. Gift 1795 20/11 i Ånimskog med bonden i Slobol, Jonas Nilsson som var son till Nils
Månsson och Maria Persdotter.
Barn: 1 Peter f 1796-20-09 i Vallarne
Slobol.g 1823-01-12 m Johanna
Persdotter.
2 Erik f 1799-02-14 i Slobol, död
1870-10-03 i Slobol.
3 Maria f 1802-06-22 i Slobol
g 1823-03-22 m Magnus Person.
4 Stina f 1805-12-09 i Slobol.
g 1829-03-24 m Johannes
Hesselbom.
5 Nils f 1708-03-27 i Slobol
död 1808-05-05.
6 Nils f 1811-12 02 i Slobol

g 1836-01-03 m Anna-Maria
Pärsdotter.
7 Cajsa f 1814-06-24 i Slobol, g
1839-01-15 m Jakob Jakobsson
8 Fredric f 1816-11-06 i Slobol
död 1817-12-16.
9 Fredric f 1817-12-11 i Slobol
g 1841-09-15 m Johanna
Magnusdotter.
Maria Greta flyttade som mycket
liten, troligen i slutet av 1777,
från Slädekärr till Slobol i Ånimskog. I dopboken står namnet
Maria-Greta men i de första husförhörslängderna används namnet Margareta.
I senare husförhörslängder
står dock åter namnet MariaGreta. Maria-Greta var 19 år när
hon gifte sig med bonden Jonas Nilsson 20 nov. 1795. Jonas
föddes 14 dec. 1767 i Slobol.
Han var son till Nils Månsson
och hans maka Maria Persdotter.
Maria-Greta avled i Slobol 1
nov. 1848 och blev således 72
år. Hon hade då varit änka i fyra

år - hennes make dog 3 april 1844.
Maria-Greta födde nio barn
varav sex uppnådde vuxen ålder
och gifte sig.

Maja-Gretas barn, frånsett Cajsa, redovisas utförligt på sidorna 70 - 72.
Barnen är: Peter, Erik,
Maria, Stina, Nils och
Fredric.

Elfte ledet
Cajsa Jonasdotter
f 1814-06-24. d 1877-22/12.
g. 1839-01-15 i Ånimskog m.
Jakob Jakobsson
f, 1809-11-02 i Slobol, d, 189010-12 i Slobol.
Jakob var son till Jakob Hansson och hans maka Chirsti Jonsdotter.
Barn: 1 Maja Cajsa f 1839-03-14 i Slobol
g.1875-05-16 m. Carl Larsson.
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2 Christina f 1842-13/11 i Slobol
död 1843-03-16
3 Johan Jakob f 1844-03-15 i
Slobol g. första gången 187412-27 g. Anna Cajsa Nilsdotter.
4 Christina f 1849-04-20 i Slobol g. 1888 m. Karl Jonsson.
5 Erik Magnus f 1853-05-26 i
Slobol g. första gången 188102-15 m. Hilma Sofia Nilsdotter
6 David f 1859-07-19 i Slobol,
g. 1883-11-25 m. Amanda
Mathilda Ekvall.
Marias sjunde barn Cajsa gifte
sig 1839 med Jakob Jakobsson
från Slobol-gården Jakoberud.
De fick sex barn och deras tre
pojkar Johan, Erik och David
kom till Trossnäs och fick sig tilldelat sig efternamn. Johan fick
Munter, Erik fick namnet Blid,
David fick Dahlgren.
Johan Munter gifte sig och
bodde några år i Slobol, flyttade
sedan något av de sista åren av
förra seklet till Kvantenburg i
Bolstad i södra Dalsland för att
1911 flytta vidare till Alingsås där
12

1974 skrev Algot på baksidan av fotot ovan fr v: Pappa Erik Magnus. faster Kristin
och farbror David Dahlgren.

många av hans ättlingar fortfarande bor.
Erik Blid och David Dahlgren
flyttade åren 1883/84 till Stockholm.

Erik fortsatte som skomakare. Han siktade in sig på måttbeställd tillverkning
av skor till finare familjer. Bl a var huset Bonnier storkund hod honom.

Tolfte ledet
Erik Magnus Blid
f 1853-05-26. d 1930-03-06,
född i Slobol.
Gift första gången 1881-02-15
med Hilma Sofia Nilsdotter
f. 1856-01-13 i Bollsbyn,
d. 1935-03-23 på Lilla Mossen,
Ånimskog, dotter till häradsdomaren i Bollsbyn Nils
Fredrik Eriksson och Johanna
Christina Jansdotter.
Gift andra gången 1909-06-19 i
Ånimskog med Emma Charlotta Palm, f 1862-04-30 i Östergyllen, Jonsberg, Ög, Avled
1933-04-30 i Johannes fs, Stockholm.
Emma var dotter till kusken på
Broxvik Johan August Palm och
Johanna Sofia Persdotter. Erik
var fältjägare, flyttade till Stockholm 1884-10-09.
Barn:1 Elof f. 1881-02-16 i Slobol, d.
1881-02-16.
2 Karl Elof f. 1882-08-01 i Knoll,
d. 1885-04-07 i Hedvig Eleonora

En Stockholms-bild: Fr v Ella, Hildegard, Folke och Algot,

fs i Stockholm.
3 Erik Rudolf f. 1844-04-05 i
Knoll, d. 1884-06-03 i Knoll.
4 Hildegard Kristina f.1885-0505
i Hedvig Eleonora fs. G. 193707-10 m Mats Erik Torsten
de Bourg.
5 Knut Erik Folke f. 1887-07-04
Hedvig Eleonora fs. d 189508-01, i Johannes.
6 Algot Henry f.1889-03-27 i
Hedvig Eleonora fs. d.1889-

07-08 i Hedvig Eleonora.
7 Algot Fredrik Henry f. 189003-07. i Hedvig Eleonora fs.
g 1926-10-22 m Viola Margareta Harnesk.
8 Ellen (Ella) Alice Maria
f 1892-04-05 i Hedvig Eleonora
fs, d. 1983-02-11. Ella var småskollärarinna under 25 år i Tisselskog. Skolan lades ner på
grund av barnbrist. Ella flyttade
till Årbols skola i Ånimskog
där hon tjänstgjorde fram till
pensionen.
9 Ragnar Karl Folke
f. 1895-08-14 i Johannes fs. d.
1969-03-01 i Stockholm,
Begravd i Ånimskog.
G. 1922-12-26 m Rut Pihlström
(tvilling), f 1991-05-23 i Lund,
dotter till med lic August
Nicolaus Pihlström och
Karolina Ekblom.
10 Gert Erik Konstantin
f. 1899-05-20 i Johannes fs.
d.1899-10-28. Algot såg vid nio
års ålder hur Gert dog i knäet
på Hilma.
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Trettonde ledet
Algot Fredrik Henry Blid,
f. 1890-03-07 i Hedvig Elenora
fs., Stockholm, d. 1978-08-05.
G. 1926-10-22 i Hedvig Eleonora
fs med Viola Margareta Harnesk
f 1905-05-30 i Nacka, dotter till
Viktor Harnesk och Karolina

Algot, 9 år, och som flottist - som han
aldrig var.
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Andersdotter.Viola avled 199303-04.
Algot var folkskollärare i Nynäshamn.
Barn:1 Henry Erik Magnus
f 1927-12-07 i Engelbrekts fs
Nynäsham, d 2005-02-21,
g 1955-12-04 m Irina Petersson
2 Olof (Olle) Jan Sven
f 1930-02-09 i Engelbrekts fs
Nynäshamn, g 1 1952-01-09 m
Elisabet Söderlind.g 2 m Elly
Josefsson.g 3 m Lena Jonsson.
3 Nils Elof Ingmar f 1934-10-14
i Engelbrekts fs Nynäshamn
g 1964-06-13 m Marianne
Andersson.
4 Åke Gunnar Viktor f 1937-0114 i Nynäshamn, g 1963-06-13
m Karin Stjernholm.

Fredagen 22 oktber 1926 gifte sig
Algot och Viola i Stockholm.

Från torpare och gästgivare till bonde i Bollsbyn

E

rik och Greta (Erik Magnus Blids
farföräldrar) flyttade 1842 den 11 juni
från Brevik i Tösse, där Erik var Brukare,
till Lund (Ånskolund) i Ånimskog. Erik
var till en början arrendator där, men redan
1845 är han noterad som gästgivare.
Han blir dock inte kvar i Lund längre
än till 1849, då familjen slår sig ner i
Bollsbyn, där Erik noteras som bonde i
husförslängden (hfl).
Erik Nilsson blev kyrkvärd. Han och
sonen, häradsdomaren Nils Fredrik Eriksson, har var sitt stort järnkors på kyrkogården i Ånimskog, nordost om kyrkan.
Enl hfl föddes Erik Nilsson 14 april
1802 i Åmål. Enligt födelseboken föddes
ingen Erik i Åmål denna dag.
Ende Erik som föddes detta år med
en far med förnamnet Nils föddes den
24 nov i Torsbyn. Föräldrarna hette Nils
Eriksson och Stina Persdotter. Stina
uppges i hfl vara född i Torsbyn 1765,
medan Nils uppgavs vara född i Hesselskog (nuvarande Edsleskog). Samma
föräldrar fick också en son Erik den 12

Kafferep på södra Bollsbyn 1878 (?). I högsätet bakom kaffepannen Erik Nilsson och t. h.
Greta. Övriga fr. v.: Adolf Karlsson, Kingebol, hans hustru Sofia, sonen Erik (Kignell),
Erik Gustav Eriksson, Årbol, och syskonen Elise Jansson, Karl Linus (Amerika), Adolfine
samt Erik och Gretas son Karl Petter Eriksson och dottern Matilda Eriksson.

okt 1800, men denne har uppenbarligen
avlidit i späd ålder.
Enligt hfl för 1798-1803 var Nils Eriksson bonde på gården Torsbyn i Åmål.
Titeln bonde bör innebära att han var
jordägare. Återstår att ta reda på familjens

vidare öden i Torsbyn samt när flytten
till Tösse ägde rum.
1818 flyttade Nils och Stina från från
Torsbyn i Åmål till Ödegården under
Strömsberg i Tösse, där Nils blev torpare.
1829 flyttade de till Wännsberg, där de
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slog sig ner som inhyseshjon, samtidigt
som sonen Erik flyttade som dräng till
Hesselbacka och dottern Margareta till
Törrud under Amnerud för att gifta sig.
Man kan fråga sig varför de gamla inte
blev omhändertagna av sonen Erik som
1832 blev brukare i närbelägna Brevik.
Nils hann bli åttio år innan han avled
1836. Nils var ju född i Edsleskogs församling, vars kyrkoarkiv till stora delar
tyvärr har förkommit på ett eller annat
sätt. Dock vet man att Nils far var Erik
Nilsson, född 1734(?) i Slobol, Ånimskog och att Eriks far Nils var gift med
Marit Gullbrandsdotter.
Då är vi väldigt nära 1600-talet, kanske i.
För att komma vidare med Erik Nilssons förfäder krävs i första hand en genomgång av hfl för Torsbyn i Åmål för åren

Då morfars föräldrar voro gamla togs
barnen Erik och Greta var sin av
föräldrarna till sig. Men det var fattigt
hos Greta så en söndag när morf.
drängar kommo hem från kyrkan stod
den gamle vid grinden och grät och sa;

kring 1800. En sådan genomgång visar att
förste sonen Erik föddes 1800 och att den
andre sonen Erik föddes 1801, samtidigt
som att den förste sonen avled 1802. Detta
kan inte stämma, eftersom den förste Erik
måste ha varit död när den andre Erik föddes.
Annars hade de inte fått samma namn.
Det mesta talar för att ”vår” Erik Nilsson
är den Erik Nilsson som föddes i Torsbyn
i Åmål den 24 nov 1802. Hur detta datum
blivit den 14 april kan väl bero på någon
slarvig präst. I hfl 1826-1830 för Hesselbacka i Tösse är Erik noterad som dräng
med födelsedatumet 14 nov 1802. Det
visar sig senare att Erik och en yngre syster
bor tillsammans med sina föräldrar i
Strömsberg på torpet Ödegården i Tösse
fram till 1829, då Erik flyttar som dräng till
Hesselbacka i Tösse för att 1830 bli bruk-

”Arbete orkar jag inte och tigga blyges
jag.” Från den stunden tog morfar sin
gamle far hem till sig i Brevik, Tösse, som
han då brukade. Båda dogo i Tösse.
Nedtecknat av barnbarn till Erik och Greta.

Erik, Greta samt ung Nils Fredrik 1877.

are i Brevik i samband med giftemålet
med Greta Nilsdotter. Föräldrarna hade
således flyttat från Torsbyn i Åmål till
Tösse någon gång före 1826.
Vid en bortauktionering av fattighjon
den 29 dec 1874 ”ropade Erik in”
drängen Lars G Gustafsson från Hult,
som Erik åtog sig försörja under fyra
terminer för 20 kronor.
Jan-Erik Kignell
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Antavla
Hilma Sofia Nilsdotter
förfäder
Första ledet I
1-2 Nils uppgifter saknas
g.m
Marit Gullbransdotter.
_
3-8 uppgifter saknas helt.
_
9-10 Erik
g, m
uppgifter saknas.
_
11-12 Jon
g.m
uppgifter saknas.
_
13-14Olof
g.m
uppgifter sakns.
15-16 uppgifter saknas.
_
17-18 Börje Gunnarsson Årbol

f 1708 d 1779
g.m
Malin Månsdotter
Yttre Bodarne,
_
19-20 Hans uppgifter saknas.
g.m
Helena Svensdotter
f 1703. d 1785. St Kilane
_
21-22 Jon Larsson
g.m
Anna Esbjörnsdotter
_
22-24 Nils Jonsson
g.m Elin Larsdotter.
_
25-26 Jan uppgifter saknas.
g.m uppgifter saknas.
_
27-28 Lars Jonsson, Eskekärr
g.m
Anika Olsdotter
_
29-30 Per Andersson
g.m
Britt Mattsdottre
_

31-32 Petter uppgifter saknas.
g.m.
uppgifter saknas

Andra ledet II
1-2 Erik Nilsson i Slobol
f. 1734
g, m
uppgifter saknas.
3-4 Per uppgifter saknas.
g.m
uppgifter saknas.
5-6 Olof Eriksson
g.m
Anna Jonsdotter.
7-8 Sven Olsson
g.m
uppgifter saknas.
9-10 Lars Börjesson
f 1743-11-24.
g.m
Märtha Hansdotter
f 1739.
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11-12 Erik Jonsson
f. 1748-06-13 i Eskekärr.
g.m
Inger Nilsdotter
f.1750-03-09 i Åsen,
Ånimskog
_
13-14 Per Jansson
g.m
Kerstin Larsdotter
f. 1747-03-30.
_
15-16 Jon Pärsson
f. 1720.
Lena Pettersdotter
f. 1737. d.1785.

Tredje ledet III
1-2

3-4
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Nils Eriksson
f.1756. i Edsleskog
Bonde i Torsbyn, Åmål lf
g.m
Kristina Persdotter
f. 1756 i Torsbyn.
_
Nils Olsson
f. 1773-11-27 i Hult
g, m

Ingrid Svensdotter
f. 1777-08-09 i Edsleskog.
_
5-6 Magnus Larsson
f.1778-04-10 i Stora Kilana
g. m
Anna Eriksdotter
f. 1783-06-18 i Vassviken
d.1839-06-07.
_
7-8 Jan Pärsson
f. 1776-11-27 i Eskekärr
d. 1828-11-29 mördad.
Bonde i Lilla Mossen.
g.m
Cajsa Jonsdotter.
f. 1769-03-15 i Knollen.
d. 1860-10-20.

Fjärde ledet IV
1-2 Erik Nilsson
f.1802-11-24 i Torsbyn
d.1880-02-04.
Bonde i Bollsbyn, kyrkovärd
i Ånimskog. Avled i Bolls-

Erik och Greta 1877.

byn av Halssjuka.
g. m
Greta Nilsdotter
f.1812-07-05 i Sannerud
Fröskog.
d.1887-02-03 i Bollsbyn
av Kräfta.
_
3-4 Jan Magnus Magnusson
f. 1807-06-10 i St Kilane
d.1853-09-01.
Bonde i Knollen
g.m
Lena Stina Jansdotter
f.1807-04-01 i Lilla Mossen.
d.1888-12-07 i Knollen av
Lungiflamation.

Femte ledet V
1-2 Nils Fredrik Eriksson
f. 1834-22-02 i Brevik
d. 1901-12-16 i Bollsbyn.

Nils Fredrik och Johanna Kristina

Nils var brukare, nämndeman
1876, häradsdomare 1881
till sin död.
g.1855-12-02 i Ånimskog, m.
Johanna Kristina Jansdotter
f. 1832-04-01 i Bolet,
d. 1909-06-13 i Bollsbyn av
Hjärnslag. Nils och Johanna
fick tio barn och Hilma
var barn nr. ett i skaran.
Barn: 1 Hilma Sofia, f. i Bollsbyn
f. 13/1 1856 - d. 23/3 1935 i
Lilla Mossen kl 03.45
2 Lena Matilda
f. 22/9 1858 - d. i USA
3 Erik Wilhelm
f. 2/2 1861 - d 19/4 i Bollsbyn
2 1/2 mån gammal.
4 Johan (Jan) Magnus
f. 5/3 1862 - d 1935.
5 Erik Ferdinand
f. 9/7 1864 - d 2/2 1944.
6 Karl Petrus f, i Bollsbyn.
f. 4/9 1866 - d 19/11 1871 i
Bollsbyn, 5 år 2 mån.
7 Anna Charlotta
f. 28/4 1869 - d 19/11 1871 i
Bollsbyn 2 år 7 mån.

8 Greta Karolina
f. 1/9 1871 - d 24/8 1872 i
Bollsbyn 11 mån 24 dagar.
9 Kristina Charlotta i Bollsbyn.
f. 31/5 1873 - d 12/11 1930 i
Lilla Mossen.
10 Olga Maria f. i Bollsbyn
f. 24/11 1875 - d.

Hilma Nilsdotter
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Erik Magnus Blids förfäder
på sin fars sida
Första ledet
Uppgifter saknas helt.
_
3-4. Uppgifter saknas helt.
_
5-6. Jöns.
Uppgifter saknas helt.
_
7-8. Jon.
Uppgifter saknas helt.
_
9-10 Halvard.
Uppgifter saknas helt.
_
11-12 Jon.
Uppgifter saknas helt.
_

g.m
Börta Hansdotter.
f. 1678. d. 1726
Hans var Kyrkvärd ,bonde
i Östra Sjögar 1693-1696,
från 1996 i Tomasbol och
i Tydje sn.
_

g.m
Britta Nilsdotter
_
17-18 Anders
Uppgifter saknas helt.
_

1-2.

13-14 Arvid Johansson.
g.m
Kristin Olufsdotter
_
15-16 Per Persson.
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19-20 Uppgifter saknas helt.
_
21-22 Uppgifter saknas helt.
_
23-24 Uppgifter saknas helt.
_
25-26 Måns Wäl.
g.m
Elin Eriksdotter.
_
27-28 Gulbrand Halvardsson.
g,m
Elin Eriksdotter.
_
29-30 Hans Persson
f.1650. d.1724-12-13.

31-32 Olof Silfvertelning
f.1680. d 1762.
g.m
Margareta Solton
f.1682 i Skog,Arvika sn.
d.1762-01-06 i Torpane
Tydje sn.

Andra leder II
1-2

Jacob.
Uppgifter sakns helt.
_

3-4

Per Jönsson.
g.m
Karin Jonsdotter.
_

5-6

7-8

Arne Halvarsson.
f.1735.
g.m
Karin Jonsdotter
f 1740.
_
Johan Arvidsson
f.1723-09-13 i Bolet.
g.m
Elin Persdotter
f.1734 i Säljebyn
Ånimskog.
_

f.1711-02-01 i Slobol
d.1765-07-24 i Slobol.
_
15-16 Sven Hansson
f.1701-10-25. d.1776-06-24
g.m
Kristina (Stina) Silfvertelning
f. 1709 d. 1760-09-18.

Nils Månsson
f.1723-11-02 i Slobol var
bonde i Slobol
g.m
Maja Persdotter
f.1737.
_

7-8

Erik Eriksson
f.1744-04-09 i Slobol.
d.1806-05-09 i Slobol.
g.1773-01-07 m
Maria Svensdotter
f 1735-08-29 d.1773.
_

Tredje ledet
1-2

9-10 Måns Andersson
g.m
Elin.
_
11-12 Per
Uppgifter saknas helt.
_

Hans Jacobsson
f. 1739-06-28 i Fröskog
d. 1809-04-16 i Slobol av
Ros och Gickt.
g. m.
Marit Persdotter
f. 1743-05-31 i Slobol.

Fjärde ledet
1-2

_
3-4

13-14 Erik Månsson
f.1716-09-10 i Slobol.
g.m
Marit Gulbrandsdotter

5-6

Jon Arnesson
f. 1757-05-18 i Anolfsbyn
g. m.
Kerstin Jonsdotter
f. 1757-12-04 i Bolet

3-4

Jacob Hansson
f.1772-09-30 i Slobol
d.1809-06-01 i Slobol av
magsjuka.
g.m
Chirsti Jonsdotter
f.1785-08-16 i Anolfsbyn
_
Jonas Nilsson
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f.1767-12-14 i Slobol
d.1844 04-03 i Slobol
g.1895-11-20 i Ånimskog
Maja Greta Eriksdotter
f.1776 i Slädekärr.
d.1848-11-01 i Slobol.

Hilma avledd lördagen
1935-03-23 i bostaden på Lilla

Mossen i Ånimskog.
(Se vidare sidorna XXXX

Femte ledet
1-2

Jakob Jakobsson
f.1809-11-02 i Slobol
Bonde i Slobol, Ånimskog
d.1890-10-12 i Slobol av
svaghet.
g,1839-01-15 i Ånimskog
m Cajsa Jonsdotter
f.1814-06-24 i Slobol
d. 1877-12-22 i Slobol

Sjätte ledet
Erik Magnus Blid
(Jakobsson).
f.1853-05-22- torsdag.
d.1030-03-06-torsdag.
g.1881 02 15 tisdag m
Hilma Sofia Nilsdotter
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1932 träffade Hilma Sofia barn och barnbarn heemma hos Viola och Algot Blid i
Nynäshamn. Detta är också sista bilden på Hilma innan hon avled tre år efteråt. Fr.
v. Viola med Olle i famnen, Ella, Hilma, Henry, samt Hildegard och Algot.

Från Algot in i 1500-talet

S

läkttavlor är medlet man använder sig
av för att redovisa släktled bakåt i
tiden. Dessa tenderar att bli väldigt omfattande. De nedtecknade tavlorna blir
därför på papper nödvändigtvis mycket
stora och svårgenomträngliga.
För att kunna redovisa Algot Blids
släktled bakåt i tiden har Marianne Blid
konstruerat fem tavlor som ger en god
bild av vandringen genom århundraden;
från 1900-talet in i 1500-talet.
Bakom tavlorna ligger en omfattande
faktainsamling. Marianne har haft hjälp
av det omfattande material som EskekärrTomasbols släktförening tagit fram under
50 års tid samt andra källor, mycket
sökande på de s k nätet samt i det egna
materialet, som Hildegard, Ella och Ragnar Blid forskat fram..
I redovisandet av släktleden bakåt i
tiden har Marianne utgått från; dels Algot
Blid, dels hans mor, Hilma Sofia.För att
underlätta vandringen genom århund-

raden har blåa spår lagts upp i de efterföljande fem tavlorna.

1I led 6 möter ni skomakaren Erik Magnus Jakobsson Blid, född i Jakoberyd,
Slobol, Ånimskog. Här delar sig det blåa
spåret; dels mot hans fars sida, dels mors
sida. I led 2 ”Jacob” tar det stopp. Varför
vet vi inte. Däremot kan vi gå vidare
genom Margareta Solton i led 1.

2 Nu går vi rakt vidare mot Margareta
Soltons förfäder och hamnar i början av
1500-talet. Okände Nils är så långt tillbaka
vi kan komma.
Men det finns en annan väg. Leta rätt på
Kristina Silfvertelning i led 2, tavla 1.
Börja med ett gå framåt i tiden så finner
ni kopplingen till Cajsa Jonsdotter, skomakarens mor.

tillbaka i tiden följ blå spåret.

4 För att knyta ihop 1, 2 och 3 till nutid
så ta en grundlig titt på tavla 4. Den startar
med Maria Greta Eriksdotter (led 4, tavla
1). Med släktforskaren P O Bergmans
hjälp vandrar vi framåt i tiden till 1975.
Det blir en resa genom sju generationer,
eller från mor till barnbarnsbarn-barnsbarbarsbarn. Maria Gretas barn redovisas på sidorna 70-72.

5 Hittills har vi gått i Algots fotspår på
sin fars sida, nu tar vi steget över till hans
mors Hilma Sofias sida. För att markera
detta betecknas släktleden med romerska
siffror. Här finner ni i led IX Erik Nilson,
som kom till Bollsbyn 1849. Erik var
Algots morfarsfar.

3 Här finner ni åter Maria Svensdotter
(tavla 1, led 3). För att komma längst
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Smedjan som
vandrade runt

K

an en brunn ha någon betydelse? Ja
- åtminstone den som finns på
Bokullen, fritidshuset mellan Solhem och
Södra Bollsbyn.
Brunnen är den enda mät-punkten man
kan använda i 1845 års karta som berättar
om Bollsbyns historia (se sidan 75).
- Här stod Bollsbysmedjan, sa alltid
min far Algot. Han vet; han drog blåsbälgen sex år gammal, 1896.
Bollsbysmedjan har vandrat. Den
tidigast kända låg 200 meter nordöst om
f d torpen på Långås (bilden pil 1).

Bollsbysmide. Foto: Carina Svärd

Smedjan beskrevs i laga skiftesprotokollet 1848 så här:
”Smedja. 7 1/2 al. lång 6 1/2 al. bred 2
1/4 al. hög (d v s 4,4 X 3,8 X 1,3 meter),
uppbyggd af timmer ny före: (föregående) år utan tak med något mursten uti
nedtages bortföres uppsättes”
Den nya platsen (pil 2) var strategiskt
synnerligen lämplig; i direkt anslutning till
dåvarande stora vägen och en bra plats
ur brandsynpunkt. Den stenlagda brunnen bör ha anlagts tidigt. Var exakt smedjan
stod på tomten vet vi inte.
1878 lät N F Eriksson uppföra en
”källa med stuga”. Det bör vara byggnaden öster om huvudbyggnaden vid
skogskanten. När Södra Bollsbyn såldes
1922 upphörde smedjans roll som central
bollsbysmedja. Verksamheten flyttades
över till ”stugan” (pil 3) som senare
omvandlades till tvättstuga. Spår av
smidesverksamheten finns fortfarande
kvar.
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Rödsot, nervfeber med mera

R

ödsot eller dysenteri var under 1700och 1800-talen en mycket vanmlig
och allvarlig sjukdom i Sverige. Dålig
hygien och dåliga avlopp bidrog till dess
spridning. Sjukdomen orsakades av shigellabakterier. I tredje världen är shigellainfektioner fortfarande en allvarlig sjukdom och orsakar många dödsfall, framför
allt hos barn.
Dysenteri dyker ofta upp i samband
med svält då befolkningens näringsläge
är dåligt och mottagligheten för infektioner stor.
Bakterien utsöndras med avföringen
och sprids numera genom smittade födoämnen, t ex. grönsaker som sköljts med
avloppsvatten. Infektionsdosen är låg och
det behövs inte många bakterier för att
starta en infektion. Inkubationstiden är
vanligen 2-3 dygn (1-7 dygn).
Sjukdomen debuterar vanligen med
måttlig feber och diarré. Avföringen blir
inte sällan blodtillblandad och detta är
förstås orsaken till den gamla benämningen rödsot. Vätskeförlusterna kan bli
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stora, speciellt hos barn och äldre personer. Detta bidrog till den stora dödlighet
som man såg förr i tiden. Numera kan man
behandla sjukdomen med antibiotika.
Frans Bergman skrev i en avhandling
från 1869 om sjukdomens härjningar i
landet: ”Af alla de farsoter, som efter
pestens sista härjning i norden hemsökt
vårt land, är det, så vidt våra statisiska
uppgifter gifva vid handen, ingen, som
tidtals förorsakat en så utomordentlig
dödlighet, som rödsoten (dysenteri). Icke
ens kopporna, choleran och typhusfebrarne kunna vi härvid undantagna.”
Vidstående diagram visar hur stor andel
av landets alla dödsfall som berodde på
dysenteri från åren 1749 till 1829. Data är
hämtade från tabellverkets sammanställningar. 1773, efter två års misslyckad
skörd, orsakades nästan vart fjärde svenskt
dödsfall av dysenteri (ca 24000 av totalt
97000 dödsfall). Den sista stora dysenterivågen kom i slutet av 1840-talet.
Rödsoten kunde drabba alla åldrar vid
stora epidemier som följd av svält var det

Rödsotens härjningar i procent av
rikets alla dödsfall.

vanligt med flest dödsfall hos barnen.
Rödsot var en avde sjukdomar som
man rätt enkelt kunde skilja från andra
tarm- och infektionssjukdomar. Tyfus
kunde ge olika sjukdomsbilder och
kallades därför ibland nervfeber och
ibland fläckfeber.Vidstående tabell visar
en modernare sammanställning som
kunde vara vara aktuella förr i tiden.
Smitta från människa till människa

berodde i allmänhet på dålig hygien.
Smitta via djur förutsätter att djuren finns
på plats, alltså utan råttor blir det ingen
pest och utan malariamyggor blir det
ingen malaria.
Lars Edvard Larsson
http://www.landberga.se/medicinhistoria/

Nervfeber, brännsjuk med mera
1858 skriver dr A T Wistrand följande
om några av de olika febersjukdomarna i
sin ”Handbok för Husmedicin”:
Hetsig feber, Inflammatorisk feber
igenkännes därav, att den vanligen kommer
hastigt och utan och utan förebud, med
stark kyla och därpå följande hetta, med
rött uppdrivet ansikte, livliga, glänsande
ögon, stark huvudvärk med bultningar i
tinningarna, samt annan flygande värk.
Nervfeber, Svaghetsfeber. Härmed
förstås en sådan feber, där hjärnans och
nervsystemets förrättningar är företrädesvis störda, och den igenkännes av
svaghet och kraftlöshet.
Rötfeber, Tyfusfeber. Den utgör i
själva verket endast en svårare art av
nervfeber och utmärker sig, liksom

nervfebern, med svaghet och kraftlöshet,
men därjämte med ett upplöst tillstånd i
blodet, varav de naturliga avsöndringarna,
utdunstningen och även andedräkten, bli
rötaktigt stinkande, och fläckar i huden,
mattande blödningar, ymniga svettningar,
samt vattenaktig diarre uppkomma.
Tyfusfeber går ofta som farsot, är då
gemenligen mycket smittosam och får
namn av Brännsjuka, Fläckfeber,
Fältfeber, Lantvärnssjuka och så vidare.
Ofta övergå andra febersjukdomar, under
dålig vård eller för rötfeberns uppkomst

gynnande förhållanden, i synnerhet hungersnöd, i tyfus.
Gastrisk feber utmärker sig huvudsakligen genom tecken till oordningar i
de till matsmältningen hörande vätskor
och organ: ökad avsöndring av slem i
tarmkanalen, oordningar i levern och
gallavsöndringar, maskar och mera dylikt.
De gastriska febrar som förekommer om
sommaren kallas ofta Gallfeber, Augustifebrar och Rötmånadsfebrar. Vid Slemfeber ser man avsöndringar från kroppen
inre delar, mun, svalg, mage med mera.
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Fyra syskon: Vi är fr v
Ella, Ragnar, Algot och
Hildegard. Bilder under
berättar.

Familjen på Älgstigen 3
i Nynäshamn och dessförinnan Fredsgatan 3 i
samma stad. Fr v:
Nisse, Viola, Henry,
Algot, Olle och Åke
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Strejkledaren, 19 år, som kapitalet hjälpte

D

et är en märklig väg Algot Blid
har gått genom livet; från
ungdomens radikala politiska uppfattning, som präglades av anarkisten, marxisten ”Hinke” Bergengren,
via politiska uppdrag inom socialdemokratin och folkbildningsarbete till
hans tre kärlekar:
Makan Viola.
Esperanto.
Ånimskog, hembygden.
Algot kunde ha blivit riksdagsman,
men hoppade tidigt av sina politiska
uppdrag. Istället gick uppdraget till
nynäshamnaren Sven Hedqvist - känd för
att han satt i riksdagen i 30 års tid utan
att säga ett ord.
Det omdömet skulle aldrig ha drabbat
Algot. Han lär dessutom ha haft en
snitzlad väg in i Riksdagshuset.
Som tolvåring fick jag (Olle) följa med
honom till Folkets hus i Nynäshamn där
ett möte skulle ske om skolfrågor med
politiker, lärare, föräldrar. Min far domi-

Bröderna Olle och Nisse Blid
har tillsammans arbetet som
journalister i elva olika tidningar under 90 års tid – Olle i
huvudsak på Expressen, Nisse
på Arbetet. Här möts de för
första gången i spalterna i en
artikel om sin far Algot Blid.

nerade fullständigt föreställningen; snabba
repliker, anföranden utan manuskrift,. Det
var en överraskad men påtagligt stolt son
som sedan vandrade hem.
Algot Blid föddes 7 mars 1890 i
Hedvig Eleonora församling i Stockholm.
Han fick en tidig politiskt kontakt då hans
far, skomakaren Erik Blid, tog med
honom till Södertälje där August Palm
talade.
Sommaren 1906 började han arbeta på
Primus i Stockholm. Efter ett års anställning fick han, i enlighet med fackets

regler, inträde 13 juli 1907 i Svenska Järnoch Metallarbetareförbundet avdelning 9.
Arbetet bestod i att borra munstycken
till Primus-köket, ett tämligen avancerat
arbete. Under spårvägsresorna till och
från jobbet pluggade Algot esperanto.
Redan tidigt ville han förverkliga esperanto till ett världsspråk. Språket var lätt
att lära sig; innehöll inte ens 20
grammatiska regler.
Samtidigt drogs han till ”Hinke”
Bergegrens extrema politiska uppfattning.
Han tillhörde då den grupp som kallades
ungsocialisterna, de s k ”unghinkarna”.
Slokhattar var deras varumärke, har Algot
berättat. Men redan 1909 svek han
”Hinke” och anslöt sig till dennes
motståndare Hjalmar Branting.
4 augusti 1909 bröt storstrejken ut.
Algot utsågs till strejkledare för
Primus Verkstadsklubb - därmed
också landets yngste strejkledare blott 19 år gammal. Hans uppträdForts. sidan 35
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Silsupen på Kôl

D

en kallades för Silsupen på Kôl en 150-årig tradition,
som höll på att få ett brådraskat slut.
Kôl är en bergsknalle mellan Violas och Algots
Bokullen och södra Bollsbyn. Den gamla landsvägen
går rakt över bergsknallen. På södra sidan växer ett
urgammal apelträd, vilket tyder på att här kan det i forntid
ha stått ett hus.
Här utvecklades en tradition, som enligt min far Algot.
går tillbaka till 1860-talet; ”domaren på Bollsbyns” barn
och den s k Silsupen på Kôl.
När korna var nymjölkade på södra Bollsbyn. tog
man med en mjölkkanna och barn och gick till Kôl. Där
hälldes mjölk upp i locket och så tog man silsupen.
Mellan bergskanten, där min mor Viola sitter, och
väggen finns en liten bergsformation, som påminner
om en stentrappa. När man passerade den torkade man
alltid fötter på den. Traditionen lever vidare än i dag.
I slutet av 1970-talet blev det känt att dåvarande
Banverket planerade en ny väg öster om järnvägen
genom Bollsbyn och Slobol. I planerna ingick också
att man skulle spränga sig igenom Kôl. När jag fick
reda på detta skrev jag till länsstyrelsen och berättade
om Silsupen och stentrappan på Kôl. Beslutet blev:
Ingen sprängning, dra vägen bredvid Kôl.
Nisse
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ande då, eldande tal o. s. v. måste ha
uppmärksammats av ledande socialdemokrater - ung, ambitiös medlem
med talets gåva, använde inte manuskrift, bildad och med viss magi.
Strejken ebbade ut i september.
Spårvagnarna började rulla och de
strejkande hade trötta fötter. En och en
återgick till spårvagnarna, dock inte Algot
som envist stod kvar ensam på barrikaden till dess storstrejken var definitivt
slut.
Envishet har alltid, in i det sista, varit
ett kännetecken.
I oktober 1910 skrivet Karl-Erik
Forslund - författare, skapare av Brunnsviks folkhögskola, och hedersdoktor vid
Uppsala universitet - till Algot och
meddelar att han är antagen som elev 15
oktober 1910 till 1 maj 1911. Under sin
tid blir han god vän med diktaren Dan
Andersson och blev den förste som fick
höra ”Hej och hå jungman Jansson...”.
Detta är min (Olle) berättelse om
Jansson:
Min far hälsade ofta på hos oss, Lena
och Olle, för en pratstund. Radion var
på och visan ”Hej och hå jungman

Algot och två olika tider. Kepsen har ersatts av käppen Melker.

Jansson”. Då sa far överraskande: ”Den
visan var jag den förste som hörde.”
Inför en häpen son berättade han: ”Det
var måndagsmorgon i Brunnsvik då det
plötligt knackade på min elevrumsdörr
och in kom Dan Andersson. Denne be-

rättade för Algot, att under tiden han gått
hemifrån Grangärde hade diktat en visa:
”Ville Algot höra den...?” Varpå Dan
Andersson läste upp hela visan.
Det finns anledning att undra över
varför Dan Andersson valde Algot. Vi tror
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att det fanns ett band mellan dem, som
Algot aldrig var medveten.
Senare fråga jag (Olle) far hur nära han
stod Dan Andersson. Svaret: ”Inte särskilt, Dan höll sig mest för sig själv”.
Hur fick han råd med Brunnsvikskursen? Häri kan man bara spekulera, men
troligt är att i botten låg ett stipendium
från facket, som i Algot såg en framtidsman.
Vid återkomsten till Stockholm fick
Algot under tre veckors tid leva på understöd från facket - 84 öre om dagen.
I april året därpå tvingades han in i
lumpen - ”exercis” enligt medlemsboken
i facket. 1 mars 1913 händer något; Algot
behöver inte betala medlemsavgift till
facket. Han anmäls som arbetslös under
tiden 9 juni 1913 till 23 juli och fick i ersättning 1,49 kr om dagen.
14 februari 1914 händer något igen.
Algot beviljas utträde ur Järn- och
Metallarbetareförbundets avdelning 9.
Troligt är att han överförs till Svenska
Metallindustriarbetareförbundet avdelning
1 med medlemsboken 4320. En uppgift
säger att han fick anställning i LM
Ericsson.
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Redan 8 augusti tvingades Algot in i
exercisen igen - en hatad period som
varade till 15 oktober.
Under sina år på verkstadsgolvet och
den politiska verksamheten studerade
Algot flitigt på egen hand, vilket framgår
tydligt av det rekommendationsbrev som

en medicine doktor och professor med
oläslig namnteckning författat. Professorn skriver också att han känt Algot
under några år under hans tid på
verkstadsgolvet.
Så kom vändpunkten i hans liv. Han
klarade inträdesproven för folkskole-

lärareseminariet i Uppsala. Hans tid där
omgärdades av följande märkliga historia,
som han berättat för mig (Olle) ett flertal
gånger:
6 juli 1917 skriver Algot ett brev adresserat till Stockholms Enskilda Bank och
ber om ett lån för att kunna fullfölja studier
vid folkskollärarseminaret i Uppsala.
9 juli 1917 får han följande svar:
Herr Algot Blid
Odengatan 46 n.b.Stockholm
Edert bref af den 6 dennes jämte
bilagor har jag mottagit och anhåller
innan jag lemnar svar å Eder framställning få veta:
Är ni säker på att få anställning som
folkskollärare om ni genomgår seminariet i Uppsala?
Hvilket understöd behöfver ni under
studietiden?
Har ni vänt Eder äfven till andra
personer med denna anhållan?
Högaktningsfullt
K A Wallenberg
(K A Wallenberg är grundaren av
Wallenberg dynastin, och grundaren av
Stockholms Enskilda Bank.)

22 augusti 1917 skriver K A
Wallenberg:
Herr Algot Blid
Stockholm
Edert gårdagsbref mottagit. Besök
mig i morgon torsdag i banken antingen
1.45 f m eller 2.30 e m.
Högaktningsfullt
K A Wallenberg
Beväpnad med brevet begav sig Algot
Blid till banken. Vid ingången möttes han
av en barsk vakt, som behandlade Algot
mindre högaktningsfullt. När K A Wallenbergs brev visades upp blev tongången en annan och Algot eskorterades direkt
in till bankmannen.
Ett ”löpande” lån beviljades vilket
innebar att Algot fick begära direkt av K
A Wallenberg hur mycket han behövde
under studietiden. Detta skedde i sju
omgångar från 25 augusti 1918 till 17
januari 1919. Lånet uppgick slutligen till
3.275 kronor.
Efter studietiden sökte Algot upp
K A Wallenberg för att göra upp en
avbetalningsplan. Svaret blev av finansmannen:

- Vi stryker ett streck över skulden.
Det enda jag önskar i gengäld att Blid
ger en hjälpande hand till en behövande om så blir aktuellt.
Vi (Olle, Nisse) vet att Algot uppfyllde
löftet. Flera fick hjälp och stöd.
Under hela den långa studietiden behöll
Algot medlemsskapet i facket. Först den
12 juli 1919, efter avslutad studietid,
begärde Algot utträde ur Svenska Metallarbetareförbundet. Han har sedan dess
omsorgsfullt bevarat sin tre medlemsböcker. Han har berättat för oss, inte så
mycket om tiden som ”unghinkare”, som
om hans tidiga år som metallarbetare
under 13 års tid.
Han fick tämligen omgående lärartjänst
i en skola utanför Nynäshamn, men fick
en ny tjänst i köpingen. Här stannade han
kvar till pensionen, fick f ö erbjudande
att bli överlärare men tackade nej. Han
tjänstgjorde på övertid några veckor
utanför Stockholm, men den tjänsten tog
raskt slut när en elev drämde en kniv i
katedern.
Nu gled han in i den politiska vardagen.
Ganska snart utsågs han till sekreterare i
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arbetarekommunen och sedan följde två
perioder i fullmäktige. Men den tiden tog
raskt slut när han, enligt uppgift, kom i
kant med partiet vid en omröstning.
”För mycket käbbel”, sa far till mig
(Nisse).
Fritiden fylldes upp föreläsningsverksamhet, fredsrörelsen och, väsentligast
för Algot, esperanto som obligatoriskt
språk i folkskolan. Han var även i övrigt
mycket aktiv under många år inom
folkskollärarkåren. men också inom ABF,
som han aktivt följt sedan dess start i
Brunnsvik.
Algot var mycket aktiv när det gällde
kulturella verksamheter. Under en tid var
han ordförande för Sotholms härads
hembygdsförening (Nynäshamn). En
styrelsekamrat lämnade följande omdöme:
- Algot gjorde mer för föreningen under
sin relativt korta tid som ordförande än
vad föregångaren gjorde under tio års tid.
Vid den tiden fanns en Viktor Pettersson, som samhället uppfattade som
en kuf. Han rände runt i gårdarna och
samlade gamla bruksföremål. Han lade
grunden till dagens museum i Nynäshamn.
Algot stödde och uppmuntrade honom.
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Han var ofta hemma hos oss (Olle). Efter
Viktors död fann man ett papper med
instruktioner inför begravningen. Där stod
bl a: ”Ingen får tala vid kistan för så vitt
inte magister Blid vill säga några ord”.
Resor i esperantos anda följde. 1925
gick färden till Moskva. Enligt uppgift,
som en av de första privatpersonerna
efter ryska revolution. Färden gick också till Venedig.
- Enda maten jag kunde beställa var
wienerschnitzel, berättade han för mig
(Nisse). Jag åt wienerschnitzel genom
hela Europa.
I samband med en kurs i Brunnsvik
träffade han Viola vilket ledde till ett
livslångt äktenskap. Resultatet blev också
fyra söner; Henry, Olle, Nisse och Åke.
Viola lärde sig esperanto och fler resor
följde - men framför allt styrdes kosan till
Ånimskog där han 1933 lät uppföra det
andra fritidshuset, som Åmåls Sågverks
AB tillverkat. Ånimskog låg honom så
varmt om hjärtat att han under sina sista
år skrev sig där till Violas ilska.
Han var ofta ute på promenader - i
Ånimskog tillsammans med käppen
Melker. Överallt träffade han folk. När jag

(Olle) var ute på stan med far uppstod
det ofta små grupper av bekanta. Han
kände många och helt klart var att han
var centralgestalten i dessa möten.
I Ånimskog vandrade han runt,
pratade och inhämtade fakta. Han
gjorde ingen skillnad mellan folk. Hans
kunskaper om hembygden blev med
åren stora, lika stora som hans samling
i gamla foton. Kanske det var anledningen till att han utsågs till hedersledamot i den omfattande Tomasbol-Eskekärrs släktförening - utan att han någon
gång var styrelseledamot.
Dock var nog uppsatsskrivning inte
hans främsta ämne. Det var bara i några
sällsynta fall att han skrev ner vad han
visste. De hundratalet bilder han lämnade efter sig är i stort sett anonyma.
Min mor berättade (Olle) att ”Alle”
plötsligt sa:
- Vet du Viola, att jag levt ett lyckligt
liv.
Algot ligger begravd i Ånimskogs
kyrkogård tillsammans med Viola, sina
syskon Hildegard, Ella och Ragnar.
Olle och Nisse Blid
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Hilma Blid, här hos Rundstedts foto,
Wallingatan 13, Stockholm..
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Skolpojken Algot Blid, också hos
Rundstedts fotoataljé.

Kristina, Hilmas syster, försvann till
USA. Här fotograferad i Duluth.

Algots syskon:
Hildegard

H

ildegard, äldsta överlevande barnet
till Hilma och Erik Magnus Blid, kom
till världen 1885, bröt politiskt med sin
far, bror och fästman. Hon gick sin egen
väg – framgångsrikt måste man nog säga.
Redan tidigt blev hon ”bästis” med
Lisen Bonnier. Var det via skolgången i
Stockholm – eller var det via familjen
Bonniers kök där skomakaremästare Blid
tog mått på familjens fötter?
1906 tog Hildegard studenten, och året
därpå avlade hon folkskollärareexamen i
Kalmar. Den ekonomiska delen gissar vi
att familjen Bonnier hade ett finger med i
spelet.
Från Småland gick färden till Uppland
och Prins Gustafs folkskola i Uppsala.
Där träffade hon en blivande socialdemokratisk riksdagsman och minister,
nämligen Arthur Engberg. Det blev

Hildegard 1898 med syskonen Ella och
Ragnar.

Hildegard, konfirmand i Stockholm
1901.

förlovning, men Hildegard tvekade och
1912 avslutar Arthur Engberg ett brevkort
till Hildegard med ordet: ”Farväl”.

Det kan nämnas att Engberg införde
den sjuåriga folkskolan och engelska som
andraspråk.
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I Uppsala följde många aktiva år, tog
stor del i folkpartiets arbete, gick med i
IOGT och SSUH – nykterhetstanken
vägde tungt. När SSUH 1918 började sin
hjälpverksamhet för tuberkuloshotade
barn var Hildegard en av initiativtagarna.
Hon ingick i kolonistyrelsen ända fram
till 1942. Under kolonistyrelsens första år
var hon också föreståndarinna för Tisselskogskolonin i Dalsland. När kolonin
flyttades fortsatte hon arbetet där under
ferierna. Det har uppgetts att huset Bonnier
ekonomiskt stödde koloniverksamheten.
Under Uppsala-tiden hade hon en rad
olika uppdrag. Hildegard var också en av
de äldsta medlemmarna i Dalslands gille
och mångårig styrelseledamot i den omfattande dalsländska Eskekärr-Tomasbols
släktförening.
Här träffade hon också Mats de Bourg.
Färden gick nu till Södertalje där Mats
var rektor för Högre folkskolan och Tekniska yrkes- och lärlingsskola. Det blev
giftemål i Ånimskogs kyrka.
Sedan följde 20 år i Södertälje fram till
dess Mats avled 1955 då flyttlasset gick tillbaka till Uppsala. Hildegard avled 20 dec
1970 på väg till bussen med julklappar.
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Studenten 1906.

Hatten m. 1908 och brölloppet 1937
med assisterande Olle Blid.

Algots syskon:
Ellen (Ella)

Å

ret var 1911 då Ella Blid
avlade småskollärareexamen i Uppsala. Hennes
första arbete blev i Fällnäs,
norra Uppland. Därifrån gick
vägen 1818 till Tisselskog i
Dalsland. Där blev hon kvar
under 25 års tid till dess Kyrk-

skolan lades ned. Därifrån gick
flyttlasset till Årbol i Ånimskog
varifrån hennes släkt härstammade från. Här mötte hon elever under nio års tid innan
flyttlasset gick på nytt, nu till
stationssamhället.

Ella Blid 1910 i en uppsats om sin skoltid 18991907 i Stockholm:
”När jag tänker tillbaka på min egen småskoletid,
så kommer den tanken för mig, att jag då jag blir
lärarinna, skall anordna allting så, att barnen få så
ljusa och glada minnen som möjligt från sin
barndom.”
Uras Pekurinen 2013 om sin skoltid 1943-1950 i
Årbol, Ånimskog:
”Det var så roligt att gå till skolan varenda dag.
Fröken Blid var så modern. Vi gjorde mössor av
kräppapper och spelade teater. Jag fick traktera
ett avancerat instrument – triangeln.
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Marken försvann - och kom tillbaka

A

v alla de resor, jag fått företaga,
minns jag särskilt en, där jag
sommaren 1900 reste sjövägen till Dalsland. Jag minns, hur jag veckor i förväg
började att packa mina saker. Aldrig
tyckte jag den dagen kom, då jag skulle
få resa.
Men äntligen kom den. Det var en
vacker sommardag. Klockan 12 skulle
båten gå. Min mamma och mina syskon
följde med mig ned till hamnen. Där var
en farbror till mig, som också skulle till
Dalsland, och som hade lovat att se om
mig. Sedan jag hade mottagit förmaningar
att ha väl på mig och att ej sträcka mig

S/s Göta kanal.
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Sommaren 1900 reste 8-åriga
Ella Blid sjövägen från Stockholm till Dalsland. 10 år efteråt
minns hon resan i en uppsats
under seminarietiden i Uppsala.

för långt över båtkanten, var tiden inne för
avresan. Jag fick då säga farväl till mamma
och syskonen.
Båten gled allt längre och längre från
land, och i nästan 10 minuter kunde man
stå och vifta och urskilja varandra, men
därefter var det omöjligt att kunna se
varandra. Båten hette ”Göta kanal” och
var mycket stor, tyckte jag. Till en början
var ju lite ovanligt att färdas i en ny sådan
stor båt, men detta tänkte jag sedan under
färden ej så mycket på.
Den första stad, vi foro förbi, var Södertälje, och jag minns, hur en mängd gummor stodo vid stranden och sålde kringlor,
vilka voro mycket goda. Att vi skulle fara

genom Göta kanal, förstod jag av
båtens namn. Det dröjde ganska länge,
tills vi kommo dit, och där var det natt,
varför jag ej fick se så mycket av av
Göta kanals östgötaled.
När vi kommo ut på Vättern, fick
jag lära känna sjösjukan, så att jag till
största delen måste ligga. Sjön var
mycket orolig, och stora vågor slogo
mot båten, så att jag var rädd för att
det skulle bli någon olycka. Sjösjukan
varade ej så länge, men det oaktat kunde
jag ej sova många timmar på natten.
Från Vättern kommo vi åter ut i Göta
kanal och så till den stora sjön Vänern.
Det, som där föreföll mig mest märkvärdigt, var att jag ej kunde se motsatta
stranden. Jag kunde ej riktigt få klart
för mig, om det ändå skulle finns land
där, och huruvida det var just dit, som
jag skulle.
Något som jag även fann märkvärdigt
var alla de s. k. sjömärkena, vilka liksom
dansade på vattnet. Efter några timmar
fick jag se något vid horisonten, som

Småråttor och
klassamhälle

liknade land. Jag kunde ej fatta, att
marken på det sättet kunde försvinna och
liksom komma tillbaka igen.. Men så var
det ändå.
När vi kommo till Vänersborg, fingo
vi säga farväl till båten och så fortsätta

Hattmode i Uppsala, Ella t h.

Ella (t v) som konfirmand.

resan med tåget. Då jag hörde att vi
äntligen voro inne i Dalsland, började jag
bli nyfiken och frågade, om vi ej snart
voro framme. Varje röd stuga, vi foro
förbi, trodde jag vara den, som jag skulle
till. Jag hade nämligen hört, att det skulle
vara en röd stuga, som låg bredvid
järnvägen. Min farbror blev riktigt trött
på alla frågor. Men äntligen voro vi vid
resans mål, och då var jag riktigt yr i
huvudet. Men det var ju ej att undra på,
när jag hade rest så länge.

Man kallade oss för småråttor och
under rasterna levde klassamhället.
Det berättar Ella Blid i en uppsats
1910 om förstaklasslivet i Johannes
folkskola i Stockholms utkanter.
Glädjen av att få lära sig bokstäver
och ord är påtaglig. I en av lätoböckerna fanns en tupp och varje morgon
skulle man se om tuppen hade värpt.
Men den värpte bara när man var bra i
skolan. Då kunde man hitta en tvåöring
eller femöring i boken.
Man var inte lite stolt när man fick
berätta för lärarinnan att tuppen värpt.
På rasterna gick de som såg sig som
rikare och bättre åt ett håll. Det märktes inte minst när man lekte.
Förstaklassarna kallades av de äldre
för småråttor och drömmen var då att
vara lika gamla som de.
Ordning var en dygd och skötte man
sig inte kunde det bli aga.
Nästa sida: Skolklassen

45

Johanners folkskola i Stockholm under
1900-talets första år. Ella vid pilen.ohannes folkskola i Stockholm
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Algots syskon:
Ragnar

H

an hade en juridisk examen,
men offrade den för folk
livsforskning. Det blev en katastrof,
såväl ekono-miskt som mentalt.
Ragnar Blid fick tillbringa 40 år
av sin tid i mentalsjukhuset Beckomberga.
Ragnar föddes 1895 i Stockholm där han så småningom avlade
studentexamen. Han visade tidigt
talanger för ritning och målning.
Vid 16 års ålder ritade han av sin
far (här bredvid).
Så blev det dags för universitetsstudier i Uppsala. Ragnar ville
satsa på folklivsforskning – men i
det läge styrde hans äldre syster
honom in på juridik-utbildning.
Detta blev möjligtvis ett steg, som
kom att utveckla hans kommande
depression.

Ragnar, 5 år.

Ragnar klarade juristexamen,
vilket gav honom rätt att kalla sig
notarie och att tjänstgöra och döma
i mindre mål,
Han gifte sig med Rut Pihlström
1922. Äktenskapet förgiftades av
ekonomiska problem och Ragnars
ofta instabila utbrott.
Ragnar gav sig helt hän åt det
som han uppfattade som sin
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livsuppgift; nämligen att skildra det gamla
folklivet. Kort efter juristexamen ställde
han kosan till Dalsland - landskapet som
han älskade och som han vägrade lämna.
Möjligtvis tjänstgjorde han under kort
tid i tingsrätten i Bengtsfors, kanske också
i Färgelanda.
Hela tiden fram till Beckomberga omgärdades av ekonomiska problem. Han,

Södra Bollsbyn, Ånimskog, 1923

kort och gott, levde på syskonen, framför
allt av systrarna. Modern Hilma och
Dalsland älskade han, för hustrun Rut och
närmaste familjen i övrigt gick det mestadels snett. Utbrott av olika slag var vanligt,
familjelivet förpestades.
Samtidigt utvecklades han som folklivsforskare. Han inbjöds att hålla föredrag, han tecknade ner gamla gårdsmiljöer,
han tog tag i släktforskning – en del i den
här boken har han grundlagt. I sina
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målningar var han påtagligt präglad av
släktingen och dalslandskonstnären Otto
Hesselbom.
De dagliga problemen och
konflikterna flydde han ifrån fram till
dess situationen blev ohållbar. 1926
togs han i Beckomberga mentalsjukhus
i Stockholm. Där levde han till sin död
1969.
Olle och Nisse Blid

Ragnar Blid var som tecknare och målare både mångsidig och egensinnig. På sidorna 47-51 redovisas ett urval av hans verk under perioden 16 år till 30 år.
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Ovan ungdomsverk av Ragnar Blid. T. h. självporträtt 1913 (18 år). Vinterlandskap och blommer vid 15 års ålder. T. v. Segerstaskrinet, dokumentation i anteckningsbok.
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Jakoberud, fäderneshemmet som inte fanns

D

är låg vårt fäderneshem.” Så sa alltid
min far Algot när vi passerade
Slobol i Ånimskog. Algot pekade då på
en stor ask på en kulle väster om
dåvarande riks-45:an.
Där låg en gång Jakoberud - ett
märkligt hus som formellt inte fanns.
Men märkligare var att huset var det
enda överlevande när Slobol-stan - ett
slags tättbebyggt samhälle inom ett strikt
begränsat litet område - raderas ut till följd
av 1800-talets enskiften och klyvningar
(se artikel om Slobol sidorna 54 . 72).
Målningar av Otto Hesselbom jämte
en enda karta är bevisen att huset funnits.
Jakoberud låg så nära gränsen till
Slobol-stan som möjligt. Huruvida
Jakoberud tillhörde Slobol-stan är en
knivig juridisk fråga.
Hit kom vid 1760-talet Hans Jakobsson
från Nedre Strand i Fröskog. Han sökte
sin far Jakob Nilsson - tidigare bonde
och ägare i Nedre Strand - och fann
honom i Karin Jonsdotters hus som gift.
I huset fanns också flickorna Marit och
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Jakoberud, Slobol, Ånimskog;
min fars och hans farfarsfars
hem sedan 1700-talet.
Efter ett omfattande sökande berättas för första gången historien om fäderneshemmet och
människorna som levde där.

Elin samt deras halvsyster Britta.
1767 gifter sig Hans och Marit, 25 och
24 år gamla. Året därefter kommer första
barnet, Ingrid, och två år efteråt Jakob.
Familjen bygger ett hus på gränsen till
Slobol-stan - inne i ”stan” fanns inget
utrymme. Möjligtvis fanns Jakoberud
tidigare. 10-20 år senare är Hans Jakobsson markägande bonde i Slobol
Hur gick detta till? Om detta kan man
bara spekulera. Kanske så här:
Karin Jonsdotter gifte sig med den
jordägande bonden Per Jonsson och fick
i äktenskapet systrarna Marit och Elin.

Per avled dock i 50 års ålder 1751. Änkan
gifte om sig 1758 med Johan Eriksson.
Denne dog 30 år gammal 1763. Den
tvåfaldiga änkan gifte om sig med ovan
nämnde Jakob Nilsson, som avled 1766
vid 72 års ålder.
Den trefaldiga änkan levde då med
barn och tjänstefolk i Slobol men flyttade
troligtvist 1796 in till Hans och Marit i
Jakoberud. Karin Jonsdotter ströks ur
förhörslängden 1770.
En gissning är att Karin fick ärva Per
Jonsson och sedan i tur och ordning
Johan och Jakob. När Karin avled ärvde
Marit marken. Det fanns ju ingen son som
kunde ärva.
Hans och Marit fick sonen Jakob
Hansson, som dock avled 1909 vid 37
års ålder. Samma år föddes Jakobs son
Forts. sidan 54

Vidstående sida: Jakoberud 1909,
originalmålning. signerad Otto Hesselbom och 14-årige Ragnar Blid.

Se även Ella Blids kopia efter Otto Hesserlboms målning av Jacoberud
(okänt årtal) på sidan 3.
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Jakob Jakobsson och samma år avled
Hans Jakobsson.
Problemet med Jakoberud är att själva
huset är obefintligt. Lösningen finner man
i protokollen över 1800-talets enskiftesoch klyvningsprotokollen. I dessa benämns
Jakoberuds tomt för ”Gamla ladugårdstomten” och som troligtvis inte hade
någon ägare. Medan markägarna i själva
Slobol-stan tvingades flytta ut fick Jakobsson bo kvar på tomten
I kartan från 1823 års enskifte är
Jakoberud inritad (norr om vägkorsningen). Det kan bero två två orsaker:
 Kartritaren tyckte att Jakoberud
tillhörde Slobol-stan. Några andra hus hus
- förutom Soldat-Stommen, 300 meter
öster om ”stan” - fanns inte inritade i
Slobol. Jakoberud ritades in av misstag.
 I de gamla kartorna från 1790 och
senare har ”Gamla ladugårdstomten”
ingen ägodels beteckning. Var tomten en
form av något slags ”reservat”?
Men det kanske var så här enkelt: Den
slutna Slobol-stan betraktades som en
juridisk ”adress”, så icke den Gamla ladugårdstomten. Jakobsson var ”adresslös”
- och då gick det inte att flytta bort honom.
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Konsekvensen var att Jakoberud fick leva
vidare till skillnad mot övriga gamla hus i
Slobol-stan.
Hans Jakobsson avled 1809. I det läget
var sonen Jakob Jakobsson omyndig. Först
i klyvningsförhandlingen 1845 träder han
fram. Då är han gift med Cajsa Jonasdotter, dotter till storbonden i Slobol Jonas
Nilsson.
Paret fick barnen Maja-Cajsa (g m Carl
Larsson), Kristina (avled ett år gammal)
Jakob Johan (Munter), Kristina (g m Karl
Jonsson), Erik Magnus (Blid) och David
(Dahlgren).
Från 1790 och genom 1800-talet följde
en rad skiftes- och klyvningsförhandlingar.
Slobol-stan försvann hus för hus. 1871
inleds en strid om ägor mellan ägarna Erik
Andersson och Jakob Jakobsson. Striden
slutar 27 november 1869 till den sistnämndes nackdel. Jakobsson överklagar
- utan att nämna vad det är han överklagar.
I husförhörslängden 1866-1870 stryks
Eg (= ägare) över och ersätts med ”Inh”
(= inhyses). Vad som hände mellan 27
november och 31 december 1969 har vi
inte lyckats klara ut - förmodligen någon
form av familjebeslut. Hemmavarande var

då hustru Cajsa och vuxna barnen
Kristina, Erik Magnus och David.
Från och med husförhörslängden
1876-1880 betecknas Jakob som ”Fattige”.
1877 avlider hustrun Cajsa och barnen
försvinner en och en.
Fattige Jakob lever nu ensam i tre
års tid till dess att fattiga enkan Katrina
Olsdotter flyttar in följd av fattiga Britta
Kajsa Ström och hennes tre oäkta barn.
Fattige Jakob avlider 1890 till följd
av ”Allmän svaghet”.
16 maj 1892 inleds en klyvningsförhandling om två ägodelar i nordligaste Slobol. Helt överraskande framträder
Erik Magnus Blid som ägare med
”domarn på Bollsbyn”, N F Eriksson
som ombud. Striden förloras och Blid
får som plåster på såret ”7 lass gödsel,

oblandad och innehålla 3,30 hektoliter
lasset och betalas med 1 krona och 25
öre lasset om gifvaren underlåter att lemna
gödseln”.
Under åren 1892 - 1896 pågick den
stridiga förhandlingen om Rotö skog.
Mitt under pågående förhandling säljer
NF Eriksson Blids del av skogen till J A
Tisell.
I samma veva lämnar familjen Blid
Stockholm med adress Jakoberud, Ånimskog, och flyttar in 13 september 1893.
Medföljande barn var: Hildegard, Folke,
Algot och Ella. Man blir inte kvar längre
än till 5 april 1894.
Samma år, 1894, flyttar Johan August
Tisell, med hustru Stina Johannesdotter
och de fem odöpta barnen Hanna, Georg,
Edit, Johan (?) och Johan, in i Slobol.
4 oktober 1894 går Blids ägodelar i
Jakoberud inklusive 1/9-dels mantal av
Slobol på auktion. Vem som ropade in
vad vet vi inte, men en grov gissning är
att Tisell kommer över marken - och
därmed Jakoberud. (Se också sidan 6)
Här slutar spåren efter Jakoberud.
Nisse Blid

Gömd i björkslyn finns fortfarande Jakoberuds grindstolpen av sten. Hur många år
har den vaktat huset? Ingen vet.Möjligtvis är grindstolpen det enda minnet av Slobolstan.Grannstenen lutar betänkligt. Stenarna står precis vid Gamla landsvägens kant.
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Del 2
Slobol,
Bollsbyn
och mordet
Föregående sidor: Lantm. auscultanten i Elfsborgs län Axel Th.
von Sneiderns sockenkarta över Ånimskog 1854. Kartan beskuren
av utrymmesskäl så att östsidan är borta liksom delar av kusten
mot Vänern.
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Slobol - stan som försvann

I

Slobol, en betydande del av
Ånimskog, växte sedan urminnestid
upp en tätbebyggelse, som i folkmun fick
namnet Slobolsstan och som kartlades
1790.
100 år efteråt var staden nästan spårlöst
borta.
Slobol är en märklig del av Ånimskog;
man föddes i Slobol, man avled i Slobol,
man flyttade in till Slobol, man flyttade
från Slobol. Men var bodde man? Ytterst
få fakta är kända, dessutom tveksamma.
Slobol behandlades som en anonym
enhet.
Först lite orientering: Slobol ligger inte
fullt tre kilometer söder om f d Ånimskog
station. Genom Slobol löper inte bara E
45:an och järnvägen utan framför allt den
gamla landsvägen från Skållebyn till
Gläsan/Bollsbyn. Gamla landsvägen
genom Slobol utgår från E 45:an. 250
meter därifrån på en bergsrygg låg Slobolstan. Här ligger bl a ”Hesselbommere”,
Dalslandskonst-nären Otto Hesselboms
fädernehem.

Slobol är i allra högsta grad
förknippat med namnet Blid.
Här har jord ägs i närmare
150 års tid och här har förfädrerna spelat stor roll under storoch enskiftets samt klyvningsprocessernas omvälvande 1800tal.

Slobol är omringat av Skållebyn,
Gläsan, Bollsbyn och Vänern. Byn mäter
1,8 kilomter från norr till syd, från väst
till Vänern 3,5 kilometer.
Slobolsstan var en mycket liten del av
hemmandet - 250 meter lång och 60 meter
bred. På den ytan trängdes enligt 1790
års välritade karta 15 bostadshus och
uthus samt sju ladugårdar.
I en interjuv med gamle Abram på
Abramslotten ger J.L. en målande beskrivning av Slobolsgatan en bit in på
1800-talet: ”Här gick massor av höns,
svin och gäss och betade. De livnärde

av gräset på dikeskanten och vad de
kunde komma över. Gässen höll rent från
kreatursspillring med en effektiv vakthållning. Grisarna drog sig också fram.
De var mer vinthundsliknande med oprortionellt stora huvuden till de slanka
kropparna. Ej heller hönsen var sparsmakade.”
Jordbruksmarken var en röra av
olika ägolotter och storlekar. En av
ägorna var exempelvis inte större än
6 X 2 meter - och dessutom insprängt
i annans äga. Det fanns mindre.
Vår berättelse nöjer sig med att ta sin
början 1714. I november flyttade Måns
Andersson Wall in till Slobol sedan han
köpt mark. Han gifte sig också då med
Elin Eriksdotter, dotter till bonden och
jordägaren Erik Bryngelsson i Slobol.
Erik Bryngelsson hade dock avlidit ett
halvt år tidigare, men hustrun levde vidare
till 1726 då hon testamenterade gården
till Måns och Elin.
Måns Andersson Wall blev således
dubbel jordägare.
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Under 1700-talets senare hälft flyttade en främling in i
hemmet; Hans Jacobsson, född 1742 i Fröskog (se sidorna 52-56, Jakoberud). Han bosätter sig på Gamla
Ladugårdstomten några meter norr om Slobolsstan.
Tomten har troligtvis ingen ägare, kan kanske kallas för
allmänning.
Under 1700-talet präglas livet i Slobol av ett antal
konflikter men också av ”kontakter” inom byn. Inom
byn utvecklades ett spindelnät av affärer.
Måns Andersson Wall hade en bror, Erik Månsson Wall,
som 1739 gifte till sig en gård i Slobol genom hustrun
Marit Guldbrandsdotter, dotter till bonden och ägaren i
Slobol Gullbrand Halfvardson. Måns hade sonen Nils
Månsson, Erik hade sonen Erik Eriksson - således kusiner,
som ägde vardera 1/4 av Slobol. Och nu väntade storskiftet för Slobol bakom dörren.
Nu tillåter vi oss att spekulera på faktagrund. Erik hade
bara ett barn, dottern Maria, född 1776. Det är inte orimligt
att tänka sig, att kusinerna gjort upp att Maria, när hon
uppnådde giftasålder, skulle gifta sig med en av Nils
sönder. Det var viktigt att behålla egendomar inom släkten.

Slobol i södra Ånimskog. Kartan ritad 1992-93 och underlag för 1800-talets många kartor. Bokstäverna hänvisar till markägare (se längre fram). Siffrorna är ägodelar. Området under kompassen är Rotö skog. Måttlinjalen nertill är 1.000 alnar lång = 593 meter.
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Så skedde. 20 november gifter sig 19åriga Maria Greta med 19-årige Jonas
Nilsson. Paret får så småningom nio barn,
av vilka fem bor i Slobol vid sin död. En
av döttrarna gifter sig med Johannes
Hesselbom och blev mor till Otto Hesselbom. En annan av döttrarna, Cajsa,
gifte sig med Jakob Jakobsson, ende
sonen till den inflyttade Hans från
Fröskog.
Nu är det dags för storskiftet i Slobol.
Förhandlingarna inleds 8 november 1790.
Följande jordägare var kallade: Nils
Månsson, ägare till 1/4 av Slobol, Eric
Eriksson 1/4-del, Swen Andersson, Swen
Olsson och Olof Bryngelsson, tillsammans 1/8-del, Hans Jacobsson 1/6-del
samt Bryngel Nilsson 1/6.
Men när förhandlingarna avslutades 12
augusti 1793 hade jordägarna utökats
med en Eric Eriksson till. Förklaringen
var att Eric delat sin 1/4-del i två delar, 1/
6-del + 1/12-del och förklaringen till detta
var sannolikt bröllopsaffären ovan.
Ett udda beslut var att Nils Månsson
skulle ta bort sin svinstia så att en väg
kunde dras fram genom Slobolsstan.
Därmed är det inte svårt att gissa att Nils

Månsson ägde Ner-Slobol, som, när
detta skrivs, ägs av Kerstin och Kjell
Kasås. (Se 1790 års storskifteskarta)
Storskiftets betydelse var att ägorna
systematiserades i viss grad. Slobolsstan
berördes inte nämnvärt annat än att åren
efteråt tillkom några byggnader. Men en
viktig betydelse var att inför förhandlingarna uppmättes Slobol mycket noggrant. En karta ritades som kom att ligga
som grund under 1800-talets svåra
förhandlingar.
Resultatet av storskiftet var att
marken delades upp i 174 ägodelar
som i sin tur fördelades mellan sex
markägare. Alla ägodelarna mättes
upp och markens beskaffenhet bedömdes. Fördelningen var en komplicerad historia eftersom ingen skulle
äga mer eller mindre efter förrättningen av skattepliktig mark än före.
Några exempel:
Ägodel 139: På båda sidor om bäcken
god mark.
77: Västra Lycka någorlunda god lera.
54: ”Nohl Gerdet god lera.”
55: Dito dels sämre.
56: Dito ännu sämre.

Ett imponerande arbete som tog lång
tid och som slutligen godkändes av alla
inblandade.
I protokollen från sekelskiftet 17001800 nämns ett stort antal namn på ägor.
Här ett antal exempel: Västra Ängen,
Dammhagen, Damgärdet, Lyckorna/
Lyckan/Lycka, Vallhagen, Stallyktan,
Östra Vallen, Basterud. Två namn finns
kvar än i dag: Utängen, lika vattensjukt i
dag som på 1700-talet och Velösa (mot
Listetorp).
20 år efter storskiftets införande
kom den stora revolutionen till Slobol
i form av 1823 års enskifte. 528 ägodelar slogs ihop till nio skiften, några
jordägare tvingades flytta.
Slutet för Slobolsstan skönjdes.
Enskiftet innebar bl a att jordbruket
kunde rationaliseras. Samtidigt ägde en
befolkningsexplosion rum, torp och
backstugor började uppföras, med tiden
också utflyttning. Kaserne, exempelvis,
växte fram.Vid tiden för storskiftet bodde
drygt 50-talet personer i Slobol, 20 år
efteråt hade befolkningen fördubblats.
Utvecklingen fortsatte i samma takt framemot mitten av 1800-talet.
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Befolkningssiffrorna kan man bl a få
fram genom husförhören. Dessa löpte i
4-8-årsperioder. Under mellanperioderna
avled några, andra flyttade ut. Som en tumregel kan man använda 25 procent. Några
exempel på befolkningsutvecklingen:
Perioden 1787-1792 redovisades 66 boende, 1841-1849 257 och 1891-1895 145
boende. Alltså inga exakta siffror men ger
en god bild av en dramatisk förändring.
Vid enskiftesförhandlingen 1823 var
Slobolsstan som störst när det gällde
antalet byggnader inom det begränsade
området (250 X 60 meter) med 11
ladugårdar samt 19 bostadshus och uthus.
22 år efteråt: Tre ladugårdar och åtta andra
byggnader! Men antalet markägare i stort
sett detsamma. Anledningen var enkel och
brutal: Man tvingades genom beslut i skiftesförhandlingarna flytta ut.
Anmärkningsvärt är, att i 1790 års karta
och 1823 års reviderade finns bara två
hus utanför Slobolsstan; nämligen
Jakoberud på Gamla ladugårdstomten på
andra sidan den öst-västliga vägen som
begränsar Slobolsstan. Huruvida Jakoberud tillhör Slobolsstan är en juridisk fråga.
Detsamma gäller Soldat-Stommen, kallad
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Soldatkôl, 200 meter öster om Slobolsstan. Huset har anor sedan 1600-talet
- och finns än i dag!
Ett annat hus som bör ha existerat
utanför Slobolsstan under 1800-talets
tidigaste år är Dammen. Stina Jonasdotter,
mor till Otto Hesselbom, föddes enligt
uppgift 1805 på Dammen. Man kan därför
med säkerhet fastslå att den ena av Erik
Erikssons fastigheter var just Dammen.
Men nuvarande Dammen beräknas ha
uppförts 1860-65. Dammen har inte ritats
ut i någon av de gamla kartorna vad vi
kunnat se.
Det finns ytterligare en uppgift som
vidimerar att Dammans historia går långt
tillbaka i tiden. Uppgifter vi har berättar
att Stinas yngste bror Fredrik, född 1817,
kallades för Fredrik på Dammen och att
han var spelman. Fredrik gifte sig 1841,
bodde på Dammen och tilldelades vid
1845 års klyvning södra skiftet i Slobol.
Slobolsstan 1790 -13 boningshus/uthus
och 8 lador, allt inom ett begränsat
utrymme om inte fullt 250 X 60 meter.
Det vita området möjligtvis stans ”juridiska” område.

Slobolsstan 1790

I takt med att Slobolsstans gamla hus
försvann uppfördes nya. Gamla NerSlobol blev nya Ner-Slobol, Hesselbommere uppfördes med samma teknik,
troligtvis några år tidigare. Cirka 100
meter norr om Hesselbommere på Gamla
vägens västra sida uppfördes gissningsvis 1840-1850 ett hus som tillhörde Nils
Bryngelsson, son till Bryngel Nilsson,
slobolsbonde på 1700-tal och in i 1800talet. Huset är borta sedan länge men finns
med på en målning av Otto Hesselbom.
Under 1800-talets skiftesförhandlingar
ingick i besluten att några skulle få bo
kvar, några flytta ut men Jacob Jakobsson fick hela tiden behålla Gamla ladugårdstomten. Detta innebär att vi vet att
huset på tomten fanns redan på 1700talet - och inte nog med det; 1909 avmålades Jakoberud av Otto Hesselbom
tillsammans med Jacob Jakobssons
sonson Ragnar Blid. Huset är rivet sedan
länge, vi vet inte när, men där huset stod
finns i dag, i skuggan av en stor ask, två
grindstolpar av sten - det kanske enda
minnet av Slobolsstan.
Allt eftersom Slobolsstan försvann
ryckte en brännhet fråga närmare; laga

skifte om Rotö skog. Först 1898 kunde
förhandlingen inledas - och den inleddes med
en präktig skandal: Kartan, underlag för hela
förhandlingen, var sönderriven och ofullständig.
Dessutom saknades be-skrivning. Fortsättning
gick i samma stil med ständiga protester och,
förmodar vi med gräl bakom lyckta dörrar. Laga
skifte om skogen var inget populärt inslag i livet
i Slobol. Först fyra och ett halvt år efter kartskandalen avslutades förhandlingen.
Hur betydande var då Slobol på 1800-talet?
Ett sätt är att mäta i antalet boskap och djur. I
Ånimskog-boken del 1 redovisar Axel Th. von
Sneidern boskapen i Slobol 1854: 9 häster, 4
oxar, 45 kor, 10 ungboskap, 100 får och 14 svin.
I det här fallet kan inget by i Ånimskog hävda
sig mot Slobol. Men markägarna var många och
utan större makt i socknen och därmed minskar
betydelsen. Å andra sidan utvecklades i byn ett
kraftfullt nätverk med stöd av bl a ingifte.

Slobolsstan 1823

Nils Blid med stort stöd av Lars Lundin

Slobolsstan som störst. I förhållande toll 1790 har
sju nya bostäder/uthus och två lador tillkommit.,
fyra byggnader och en lada har försvunnit.
Jakoberud - huset norr vägkorset . inräknat.
Gamla landsvägen har byggts.
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Så omvandlades byn
Storskiftet 1790 och 1800-talets skiften
och klyvningar innebar en våldsam
ommöblering av Slobol. Denna går att
följa i kartorna över hela Slobol här
bredvid. I efterföljande text finns de
uppgifter som behövs för kunna följa
utvecklingen.
I kartorna - 1790 (sid 60) och 1823
(sid 65) - har de tilldelade ägorna försett
med bokstäver samt delägosiffror. I slutet
på den här artikeln finns anvisning hur
man kan ta del av fler kartor.

1790 års storskifte (Lantmäteristyrelsens arkiv, karta finns)
A 1/4-dels mantal: Nils Månsson får
delägorna 1-31 = 1/4-dels mantal.
B 1/4: Eric Ericsson får 32-48 = 1/12.
C 1/6: Swen Andersson, Sven
Olofsson, Olof Bryngelsson får 49-76
= 1/6.
D 1/6: Hans Jacobsson får 77-112 =
1/6.
E se B: Eric Eriksson får 113-144 = 1/6.
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F 2/6: Bryngel Nilsson får 145-171 = 1/6.
I den här förhandlingen har ingen tvingats
avflytta. Förklaringarna till de dubbla
mantals finns i föregående artikel ”Slobol
- stan som försvann”.

1823 års enskifte på inägor
(Lantmäteristyrelsen, karta finns)
A 3/8-dels mantal: Jonas Nilsson
avflyttar från mangårdsbyggnaden på
gamle Tomterne, får 1-170.
B 1/8: Bryngel Andersson bor kvar på
gamla Tomten, får 171-240.
C 1/9: Jacob Hansson behåller gamla
Ladugårdstomten, får 241-300.
D 1/9: Nils Bryngelsson (1/9) och
Anders Andersson (1/18) bor kvar på
Slobolsstan 1845 - enskiftets lie har gått
hårt fram. .Av 1823 års 30 byggnader återstår åtta byggnader och fyra lador. Kartan ritad av G. E. Enander 1826 men kompletterats.

Slobolsstan 1845

gamle Tomterne, får 301-424.
E 1/18: Isac Olsson avflyttar, får 425-461.
F 1/18: Sven Andersson avflyttar från gamla Tomten, får 462483.
G 1/18: Johannes Johannesson, Eric Andersson, Johan Persson
(?), som med ny tomt erhåller 484-528.
Här börjar den påtvingade utflyttningen och slutet för Slobolstan. Man kan också tydligt se hur mindre områden förs samma
till större. Ett exempel är A/ Jonas Nilsson som tilldelats mark,
som enligt 1990 års storskifte tilldelats B/ Eric Ericsson. Därmed
äger Jonas Nilsson nästan hela södra Slobol.
Antalet delägor har utökats från 1700-talets 171 till 528.
En landsväg har tillkommit genom Slobolsstan och sju
byggnader har försvunnit.
Bakgrund: Någon gång under 1700-talets första hälft flyttade
Måns Andersson Wall in till Slobol. Sonen Erik Månsson föddes
1723 och avled 1797. Nils Månssons son hette Jonas Nilsson.
Måns Andersson Wall gifte sig fem gånger. I ett av äktenskapen
föddes sonen Erik Månsson som i sin tur fick sonen Eric
Ericsson. Dennes dottern Maria Greta gifte sig med - Jonas
Nilsson.
Därmed är de första två namnen tämligen säkert identifierade.
En storbonde, Jonas Nilsson, är på väg att skapas.
Tredje namnet på listan är Jacob Hansson vars far, Hans
Jakobsson flyttade in till Slobol under 1700-talet. Han bosätter
sig på gamla Ladugårdsgärdet (Jakoberud?). Tomten har ingen
ägosiffra. Nils Bryngelsson är ytterligare ett känt namn. Hans
far, Bryngel Nilsson, var bonde i Slobol i slutet på 1700-talet.
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A 3/24 mt: Jonas Nilsson får 1-17.
B 3/24: Bryngel Andersson får 18-37

Andersson. Sistnämnde, som med ny
tomt, erhåller 484-528.
H: Soldatstommen.
Jonas Nilsson äger nu cirka 1/3-del av
Slobol.

1827 års enskifte
(Lantmäterimyndigheten, ingen
karta)

1839 års klyvning
(Lantmäterimyndigheten, karta
finns)

A 3/8-dels mantal: Jonas Nilsson
avflyttar från mangårdsbyggnaden från
gamla Tomten, får 1-170.
B 1/8: Bryngel Andersson bor kvar på
gamla Tomten, får 171-240..
C 1/9: Jacob Hanssons omyndiga barn
behåller gamla Ladugårds Tomten, får
241-300.
D: Nils Bryngelsson får 1/9 och Anders
Andersson 1/18. Bor kvar på gamla
Tomtarne, får 301-424.
E 1/18: Isac Olsson avflyttar till ny
tomt, får 425-461.
F: 1/18: Sven Andersson, flyttar från
gamla tomten.
G 1/18: Johan Jansson, Erik
Andersson, Isac Svensson, Lars

A 1/72 mt: Erik Andersson. Skyldig
avflytta.
B 1/72: Förmyndaren för Anders
Nilsson i Gläsan. Skyldig avflytta.
C 1/36: Eric Svensson. Får bo kvar.

1825 års enskifte för Utjorden
(Lantmäteristyrelsen, karta finns)
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1845 års klyvning
(lantmäterimyndigheten, karta
finns)
Svårt ge besked om delägorna som i
många fall går in i varandra.
A 3/88-dels mantal: Jacob Jacobsson
får 1-170.
B 3/88: Johannes Hesselbom med
skyldighet att utflytta.

C 3/44: Erik Jonasson blir
kvarboende i gamla Torperne.
D 3/44: Nils Jonasson.
E 3/44: Fredric Jonasson..
F 3/88: Magnus Persson i Orrebol..
G 3/44: Petter Jonasson.
Jonas Nilsson avled 1840. Sönerna
Erik, Nils, Fredric (Fredric på Dammen)
och Petter (Peter) samt Magnus Persson
gift med Maria, dotter till Jonas ärver
Nilsson.. Dessa delar på Jonas Nilssons
mantal.
Jakob Jakobsson får bo kvar på gamla Ladegårdstomten. Han tilldelas nu
skiftena som gränsar mot Gläsan.
Arealen har minskat drastiskt. Försäljning?
Kartan utvisar nu nio byggnader
väster om gamla vägen, fyra öster om
(jämför 1823: fem byggnader väster om
vägen, 17 öster).
Uppgifterna när nuvarande ”Hesselbommere” byggdes varierar. Lisa
Maria var äldsta barnet som föddes i
Slobol, 1832. Kjell Kasås uppger att
hans bostadshus, granne till ”Hesselbommere”, byggdes 1850 med samma byggteknik som dagens ”Hessel-

bommere”. Muntlig uppgift gör gällande
att ”Hesselbommere” byggdes 1829,
men varför skulle då Johannes flytta ut
enligt beslutet 1845?

1845 års klyvning
(Lantmäterimyndigheten karta
finns)
A 3/64 mt: Omyndiga flickorna
Johanna, Lisa och Stina
Bryngelsdöttrar Nils Eriksson i Slobol.
B 1/64: Johanna Bryngelsdotter.
C 1/64: Soldaten Magnus Sörqvist.
D 1/32: Anders Bryngelsson i Gläsan.
E 1/64: Lars Larsson.
F 1/64: Enkan Cajsa Bryngelsson.
DEF 1/16: Anders Bryngelsson, Lars
Larsson och enkan Cajsa Bryngelsson.
Nils Eriksson är förmodligen förmyndare
till de tre flickorna. Dessa skola enligt
beslutet avflytta.
Förhandlingen handlade om ägorna
runt Soldat-Stommen och ägor mot
Listetorp.

Befolkningsutvecklingen i Slobol. Uppgifterna är hämtade ur husfören som löper
under pertioder (översta raden). Samtliga personer har räknats varefter 25 procent dragits ifrån - en snittsiffra när det gäller avlidna och utflyttade.
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1871 års klyvning
(Lantmäterimyndigheten
A 1/27 mt: Jacob Jacobsson
B 2/27: Erik Andersson
Affären började med att Erik Andersson
begärde uppskov av mätningarna med
hänsyn till grödan, vilket Jacob Jakobsson
var missnöjd med.
Affären avslutades, efter diverse
skrivelser, med att EA skulle ersätta JJ
med 8 lass långved av björk 8 fot lång 2
fot hög okänd bred, Gödsel och odlingsersättning.
Båda fick på kvar på sina tomter.
Nio byggnader väster om gamla vägen
1845 har blivit fem byggnader 1871.

1893 års klyvning
(Lantmäterimyndigheten karta
finns)
A 1/27 mt: Carl Pettersson
B 1/27: E M Blid genom NF Eriksson
En stridig affär. Bakgrunden inte känd.
Eftersom åbyggningarna nämns bör den
handla om de två skiften i Slobols
nordvästra hörn och som gränsar till
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Gläsan. Genom skiftena rinner det s k
floddiket.
Striden handlar inledningsvis om rätten
till södra området. Carl Persson åberopade
att hans åbyggnader gränsar till södra
området. Manbyggnaden (värd 313 kr)
delas till hälften medan ladugårdsbyggnaden, bod och smedja ägs av CP
och värderades till 465 kr.
Beslutet blev, att CP:s byggnader betingade ett högre värde än Blids icke definierade byggnader, varför södra delen
tillföll CP.
Dragkampen om området slutade med
att NF E begärde gödselersättning för
norra delen vilket CP bestred. Beslutet blev
att CP skall lämna 7 lass oblandad gödsel.
Varje lass skall bestå av 3,30 hektoliter.
Underlåter CP att lämna gödseln skall han
betala 1,25 kr per lass.
Ett antal skrivelser och beslut omgärdar
ärendet.
Två byggnader kvarstår väster om
gamla vägen.

1898 års laga skifte, Rotö skog
(Lantmäterimyndigheten karta
finns)
Ytenheten i hektar (10.000 kvm),
avrundad siffra.
A 3/22 mt: Richard Pettersson. Areal:
24 hektar
B 97/432 Karolina Janson. Areal: 40
C 3/44: Erik Pettersson. Areal: 12
D 73/576: Carl Nilsson: Areal: 24.
E 34/324: J A Tisäll. Areal: 22. Anm.
köpt av E M Blid under pågående
förhandling.
F 5117/67392: Alfred Jansson och
Johanna Bryngelsdotter tillsammans.
Areal: 14
G 8/1053: Gustafva Pettersdotter.
Areal: 1
H 1/81: Gustaf Elg. Areal: 2
L 11/108: Gustaf Nilsson. Areal:15
M 1/36: Anders Pettersson. Areal: 6
Totala arealen: 185 hektar. För att göra
siffran mer begriplig skulle Grane IK
kunna anlägga 280 fotbollsplaner på
samma område.

Laga skiftet inleddes 16 maj 1892 och
avslutades 12 nov. 1896 och krävde tio
förrättningar till en kostnad av 459,29 kr
(motsvarande 27.000 kr år 2009).
Förhandlingen inleddes med att
kommissionslantmätaren O Bäfverfeldt
förklarade (§ 4) att storskifteskartan var
sönderriven och ofullständigt och att
beskrivning saknades. Han anmodade
skiftesdeltagarna att från generallantmäteriets kontor utläsa kartor och
beskrivning. Detta vägrade samtliga ägare
gå med på.
Fortsättningen (§ 5) gick i samma stil:
Ägarna vägrade att ingå i laga skifte - de
var nöjda med sina lotter och fruktade
att skogen skulle huggas ut.
Dock (§6) fronderade EM Blids
ombud, häradshövdingen NF Eriksson
och yrkade att laga skiftet skulle genomföras.
Alla skulle få fördel av det, ansåg han.
Nästa steg (§ 7) skedde i form av
överläggning mellan kommissionslantmätaren och dennes gode män.
Beslutet som fattades fick den här
innebörden: Laga skifte skall genomföras, bl a på grund av att flera ägare har

större antal skiften än som gällande
författningar tillåta.
Protokollet lästes upp men nu gick det
grus i maskineriet igen. Ägarna, bortsett
från NF Eriksson, vägrade underteckna
”af skäl att de äro missnöjda”.
27 augusti 1892 hade samtliga ägare
krupit till korset. Förhandlingarna löpte
vidare avbrutna av rågskörd och genomdränkt skog. Det blev lite muller om
Kaserne, vilket löstes på följande sätt:
Karolina Jönsson och Gustaf Söder skulle
ersättas med 4 lass gödsel av Carl Pettersson och Alfred Jansson med tre lass
av J A Tisell.

Personlig kommentar
Beslutet i 1893 års klyvning innebar att
Jacob Jacobsson fick bo kvar på gamla
Ladugårdstomten. Han avled 1890 på
grund av ”allmän svaghet”. Fastigheten
övertogs då av E M Jacobsson-Blid men
förvaltades av häradsdomaren NF Eriksson. Förmodligen såldes hus och mark i
samband med försäljningen av skiftet i
Rotö skog. Byggnaden, Jakoberud, fanns
kvar så sent som 1909 och var då möjligt-

vis sista resten av Slobolsstan från 1700talet.
Alla inblandade i det stora enskiftet har
nämligen endera tvingats bort från sina
tomter eller flyttat. Genomgående i den
här drygt 100-åriga processen var att inga
bostäder namngavs med undantag för
jacobssonska ”gamla Ladugårds Tomten”. Märkligt; enligt reglerna för enskiftet
skall det anges varifrån man flyttar, vart
man flyttar.
Slobol var under 1700- och 1800-talen ett spindelnät av personliga kontakter, oftast knutna genom giftemål.
Vad som var viktigast; kärleken eller
marken, går inte att utreda.
Men det går att gå vidare - och det är
inte särskilt svårt.
Gå in i Goole, förutsatt att datorn är
uppkopplad på nätet. Skriv in i sökrutan:
Historiska kartor. När ni kommer in där
läs i tips-texten till höger, bl a skall en
speciell fil hämtas hem och laddas in i
datorn.
Nästa steg är att fylla i sökrutan. Ovan
redovisa två arkiv; Lantmäterimyndigheten och Lantmäteristyrelsen. Myndigheten är den vanliga, men äldsta arkiven
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ligger i styrelsen (se rubrikerna ovan).
Börja med att välja Avancerad sökning,
det är faktiskt lättast. Klicka på bocken
efter Arkiv. Välj Lantmäterimyndigheten
och gör det samma med Län och
Kommun. Skriv in efter Traktnamn:
Slobol. Gå sedan direkt till Sök längst ner.
I Lantmäteristyrelsen är det enklare; bara
att klicka på bockarna och välja vad som
kommer fram. I
Upptill i rutan som nu kommer upp - i
allmänhet en karta - finns en grå list. I
Anpassad sida väljer ni förstoringsgrad.
Strax till höger kan det stå 1/14. 1 står
för sidan 1 och 14 för hur många
intressanta protokollsidor som finns att
läsa.
Ovan kan ni exempelvis se 1/18-dels
mantal. Det här är en synnerligen
viktig uppgift. Vill ni göra det svårt
för er studerar ni ämnet Mantal i uppslagsböcker eller via Google. Vill man
göra det lätt för sig översätter man det
till 1/18-del av Slobol - man äger alltså
en 1/18-del av byn. En by, Slobol exempelvis, kan uppdelas i ett antal hemman.
Nils Blid
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Så gick det för barnen

H

on kom från Tydje till Slobol som
mycket liten 1977, Maria Greta
Eriks-dotter. Hon gifte sig som 19-åring
med den jordägande Slobols-bonden
Jonas Nilsson. När hon avled 1848
sörjdes hon av 37 barnbarn och 110
barnbarnsbarn.
Maria Greta och hennes sex barn är
en viktig del i Slobols historia. De
återkommer ofta i olika dokument.
Ett av Maria Gretas barn avled namnlös i tidig ålder.
Vad hände med vuxna barnen, vart
tog barnbarnen ivägen?
Med betydande hjälp av den 50-åriga
Tomasbol-Eskekärrs släktförening skall
vi försöka ge ett svar hur Slobolsstan
fördes ut i världen.
Men först huvudpersonen själv.
Maria Greta - även kallas Margareta föddes 23 februari 1776, dotter till Maria
Svensdotter och bonden Erik Eriksson.
Maria Greta och Jonas gifte sig 20
november 1795. Jonas föddes f ö i
Slobol 1767, son till Nils Månsson och

Vad hände med de efterlevande i Slobolsstan? Här ger
vi ett exempel av många; Maria
Greta Eriksdotter, gift med Jonas Nilsson.

Maria Persdotter. Maria Greta avled
1 november 1848 efter fyra år som
änka.

1.
Peter, äldste sonen, gifte sig 1823
med Johanna Persdotter, Orrebol.
De bosatte sig i Slobol. De fick sex
barn. Alla utom ett uppnådde vuxen
ålder.
Endast ett av barnen har man kunnat
följa - äldste sonen Erik som gifte sig
med Sophia Andersdotter från Gläsan,
norr om Slobol. Bröderna flyttade till
Norge, systrarna till Åmål.
Ett av Eriks barn, Gustafva, blev

småskollärarinna och fick tjänst i Hallsberg. Hon gifte sig med snickarmästare
Gustaf Welin. Systrarna Kristina-Sofia
och Johanna flyttade till Göteborg och
gifte sig där.

2.
Maria var Maria-Gretas andra barn.
Maria föddes 1802 och gifte sig 1823
med Magnus Persson från Orrebol. De
bosatte sig i Orrebol och fick fyra barn
varav tre blev vuxna.
Hennes äldsta dottern Anna-Stina,
föddes 1824, gifte sig 1849 med Carl
Olsson från Åsrönningen i Ånimskog
och fick med honom nio barn. De
bosatta sig först på Ylingebol, flyttade
sedan till Slobol och därefter till
Orrebol.
Barnen for ut till Stockholm, Norge
och till Amerika. Ingen av dem har
hittills kunnat följts fram till nutid.

3.
Stina, Maria-Gretas tredje barn, föddes
1805. Gifte sig med Johannes Hessel-

bom och fick nio barn, varav sju uppnådde vuxen ålder och sex gifte sig De
bodde på Anneberg i Ånimskog och
sedan i Slobol.
Stinas äldste son, Erik Magnus,
föddes 1830 och gifte sig med Johanna
Kristina Jansdotter från Resbyn, Ånimskog. De fick två barn vilka båda emigrerade till Amerika.
Deras äldsta dotter Maja gifte sig
med fältjägaren och torparen Carl
Fredrik Stomberg i Slobol och fick med
honom fyra barn varav äldsta barnet,
Elsa, gifte sig med soldaten Anders
Resberg i Resbyn.
Stinas femte barn, Gustaf, gifte sig
med Charlotta Jansdotter från Knollen
och fick med henne fyra barn. Tre av
dem gifte sig och fick barn. Sjätte
barnet Stina gifte sig med smeden
August Sandberg. Dom fick två barn.
Sjunde barnet, Josef, flyttade till
Stockholm, blev restaurangtör samt
husägare på Lidingö. Han gifte sig med
Maria Grafström från Härnösand och
fick med henne tre barn.
Stinas åttonde barn var konstnären
Otto Hesselbom. känd för sitt verk

”Vårt land” och som visar en utsikt från
Vingenäsbergen, väster om Ånimmen.
Han har också skildrat Slobol.

4.
Nils, Maria-Gretas fjärde, barn, föddes
1811 och gifte sig med Maja Pärsdotter
från Åsen i Ånimskog. Han bosatte sig
i Slobol med sin hustru och fick sju
barn
De två äldsta barnen flyttade till
Stockholm. Jan Fredrik, äldst, gifte sig
och fick många barn, varav de tre äldsta
blev bildhuggare
Äldsta dottern till Nils, Maja Sopia,
gifte sig med Lars Gustaf Resberg,
skräddaren i Hult, Ånimskog (senare till
Slobol) och fick med honom nio barn.
Två av dessa utvandrade till Ame-rika.
Femte barnet Märta Hedvik gifte sig
med Nils Johannesson och bosatte sig
på Åsen. Senare flyttade de till Fröskog.
Två av deras barn utvandrade till Amerika.
Sjätte barnet gifte sig men har inte
kunnat följas vidare.
Det sjunde och yngsta barnet. Johanna
Kristina gifte sig med soldaten på
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Vingenäs Johan Lennart Wall och fick
med honom sju barn, Hela familjen
utvandrade till Amerika i början på
1900-talet.

5.
Femte barnet, Cajsa (född 1814), gifte
sig med Slobol-bonden Jakob
Jakobsson. De fick sex barn och 31
barnen.
Deras tre pojkar. Johan, Erik och
David, hamnade i Trossnäs och tilldelades namnen Munter, Blid och
Dahlgren.
Johan gifte sig i Slobol och flyttade
under 1800-talets sista år till Kvantenburg i Bolstad för att 1911 flytta vidare
till Alingsås.
Erik, som var skomakare, gifte sig
med häradsdomaren Nils Fredrik Erikssons dotter Hilma. Paret flyttade till
Bliderud (Blideberget) och därifrån till
Stockholm där Erik fick sällskap av
brodern David. Hilma födde tio barn
varav fyra nådde vuxen ålder.
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Cajsas äldsta dotter Maja fick tre
barn, Johan sju, Christina blev barnlös,
Erik nämnd och David fem.

6.
Slutligen sjätte barnet, Fredrik. Han
föddes 1817 och gifte sig med Johanna
Magnusson från Vassviken. Han var
speleman och kallades Fredrik från
Dammen eftersom han bodde på Dammen.
Paret fick fem barn. Äldste sonen
Mauritz flyttade till Stockholm och gifte
sig där med en flicka från Gläsan. Dottern Anna gifte sig med August Svensson
från Skållebyn
Yngsta dottern, Laura, gifte sig med
gästgivaren på Torpane, August Magnusson. De fick sju barn av vilka tre; Lars,
Pontus och Johanna, gifte sig. Lars fick
sex barn, som alla gifte sig, Pontus ett
och Johanna tre.

Bollsbyn; maktcentrat som spegelvändes

U

r historiens dimmor stiger nu det
okända Bollsbyn i Ånimskogs
socken fram. Gamla protokoll och kartor
berättar om en gård som storleksmässigt
jämförs med Henriksholm. Här fanns en
byggnad, ägd av adeln och på kartan stor
som ett slott.
Men verkligheten var en mindre
byggnad; en stor mangårdsbyggnad med
flygel, tegeltak, tolv rum och sex
kakelugnar och förmodligen byggd på
1600-talet.
Storhetstiden varade långt in i 1800talet. Åldern tog ut sin rätt, rötan härjade
och under 1800-talets senare hälft försvann Södra Bollsbyn för att byggas upp
igen - spegelvänt!
Det gamla Bollsbyn hade sin gårdsplan
vänd mot norr, under 1800-talets senare
hälft vändes gårdsplanen söderut men
mangårdsbyggnaden låg kvar på samma
plats.
Det äldsta dokumentet vi har är utdrag
ur Ånimskogs brandstods förteckning
1825:
”Caractairs Byggning bestående af fyra

Bollsbyn, en kilometer söder f
d järnvägsstationen. Drar man
en linje från öster till väster
tvärs över socknens mitt hamnar Södra Bollsbyn prick på
linjen.
Att orientera sig i byn är svårt.
De flesta kartorna delar nämligen Bollsbyn tvärs av.
Här ger vi en bild av det okända
Bollsbyn och låter en över 200årig historia träda fram.
rum och kök under tegeltak.
En flygelbyggnad bestående af fyra
rum under tegeltak öster om gården...
En spannmålsbod med tvänne
bottnar öster om gården.
Ladugårdsbyggnad med bundet
halmtak och sex röst bestående af en
loge med tvenne lador. Fähus för 20
kreatur. Stall för nio hästar med lada
samt vagnbod i söder om gården.

Ett redskapshus öster om gården.
Kreatur: 4 st häster, 10 st kor, 6 st
ungboskap, 15 st får och 6 st svin.”
1848 genomförs laga skifte för Bollsbyn. Ur protokollet framstiger tven-ne
byggnader vars skick är lika under-måligt
som protokollets handstil. Lars Lundin,
Hembygdsföreningens ordför-ande, har
översatt dokumentet men tvingats att i
vissa fall ge upp.
(Hjälpmedel: 1 aln = 0.59 meter, Contor
= kontor, litet förrådsutrymme, jämf.
vindskontor, öfs = takskägg, swillar/
swillor = understa timmerlagret, syllen,
fönsterlufter = öppningsbara.)
Manbyggning
24 al. lång, 15 al. bred, 5 1/2 al.
hög uppförd af trä under torf och näfver
samt tegeltak, innehållande 4 rum utom
kök och förstuga samt ?? med inforad?
trappa till de sistnämnde jämte 2:ne
Contor. Utom köksspis och bakugn
befinnes i de 3:ne ?? rummen 2 Tegel
och en kakelugn jämte spis i salen. På
huset är anbragt 11 fönsterlufter jämte
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farstu-guqvist. Byggningen åldrig men genom väl omsedd
brädfodring äro väggarna, utom några smärre rötor under
fönstren och på swillorna i godt skick. Kakelugnarna äro
gamla, men för närvarande i brukbart skick -? Omkring
öfs och gaflar uprutna. Öfrige ? af ? skorstensmuren
bräckligt skick – Alla fönsterbågarna på nedre ändarne
skadade men och ??. Brädforingen på åtskilliga ställen
skadad. Fönster och dropplister uppruttna.
Flygelbyggnad (Contor)
14 alnar lång, 10 3/4 alnar bred, 8 al. hög, uppförd af
timmer under näfver, torf och tegeltak,innehållande brygghus med bakugn trenne rum med tegelkakelugnar ?? utan
brädforing. Wäggarne af röta ??? Dessutom finnes förstuga
med tvenne Contor och vind samt trappa. Taket som i Nr 1
nemligen ett öfs med gafvelforningen? upprutten. Fönster
och dropplister ? rutor dels borta. Tvenne af kakelugnarna
i brukbart, och en i obrukbart skick. Brygghuset utan golv
samt söndriga dörrar i undre våningen. Fönsterbågarna i
nämnde wånimg uprutne och de mesta i den öfvre skadade
af röta. Ett Contor och ett skåp på wästra kammaren. 8
fönsterlufter är å huset anbragt.
Övriga byggnader redovisas i korthet:
Drängstuga 9 aln lång, 8 1/2 bred.
Svinhus och skjul 14 aln lång, 8 1/2 bred.
Hemlighus 7 aln lång, 6 bred.
Stallbyggnad 26 aln lång, 13 3/4 bred.
Fähus 26 aln lång, 13 1/2 bred.
Ladugård 42 aln lång, 14 bred.
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Smedjan 7 1/2 lång, 6 1/2 bred.
Smedjan spelar en mycket viktig roll.
Smedjan är borta men den stenlagda
brunnen finns kvar. Platsen vet vi med
bestämdhet; Blids sommarhus i Bollsbyn. Smedjan finns inritad i 1847 års karta
eftersom den ingick i laga skiftes-förhandlingen.
I samma kartan finns en liten byggnad
inritad, som inte tillhör förhandlingen.
Platsen går att identifiera med hjälp av
den gamla vägen, markförhållandena och
höjdkurva. Det är en bergsrygg som
skjuter upp mellan Norra och Södra
Bollsbyn. På berget finns den gamla
vägen fortfarande kvar. Dessutom växer
en urgammal vildapel där.
Nu mäter vi på kartan avståndet mellan
brunnen och den gamla huvudbyggnadens mittpunkt, överför måttet till
kartans måttlinjal. Sedan räkna om från
aln till meter. Därmed vet vi hur långt det
är mellan brunn och huvudbyggnaden.
Steg 2 är att fastställa det lilla torpets
läge i förhållande till brunnen och slutligen
torpets till mangårdsbyggnaden.
Steg 3: Med hjälp av Eniro kartors
mätverktyg i flygfoto lägger vi ut

avståndet från brunn och torp mot nya
mangårdsbyggnaden. Facit: Punkterna
sammanfaller vid mangårdsbyggnadens
baksida eller dess norra tak.
Betydelsen är att häradsdomaren
på Bollsbyn uppförde 1886 den nya
mangårdsbyggnaden på i stort sett
samma plats där den gamla låg.
Detta intygas av Nisse Larsson på
Solhem via dottern Birgitta Solhemmer.
Nisse Larsson har berättat, att när Dagmar och Axel Magnusson på Södra Bollsbyn renoverade östra salen bestod väggen
av en gammal timmervägg. Denna har
sparats.
Innan nybyggnaden av nuvarande
mangårdsbyggnaden hade N F Eriksson
uppfört nya byggnader: Råglogen i Haget
1872, första svinhuset 1876, hemlighuset
1877, tröskverket 1877, källa med stuga
(nya smedjan?) 1878, stall 1880 fähuset
1881, tak på magasinet 1881, skafferiet
1886, nya mangårdsbyggnaden 1886, ny

Detaljförstoring 1845 års karta. 1/ Bollsbysmedjan. 2/ Lilla torpet. 3/ Gårdsplanen.
4/ Trädgårdslandet.
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rågladugård 1890 och nya svinhuset 1891.
Mitt under alla byggerierna brann ladugården ner 1884. Först fem år efteråt utlystes entreprenaden för nyuppförandet.
Enligt den gamla kartan låg byggnaderna och trädgårdslandet norr om
den gamla huvudbyggnaden. I dag
ligger allt söder om nuvarande mangårdsbyggnad.
Resonemanget ovan har en hake som
heter uppfartsvägen. Mäter man med
utgångspunkt från vägkorset gamla/nya
vägen och uppfartsvägen hamnar den
gamla mangårdsbyggnaden 32 meter
söder om backstugan på Södra Bollsbyn.
Men detta är under förutsättning att
uppfartsvägen inte ändrats Å andra sidan
kan en felritning ha skett.
Området söder om backstugans tomt
är synnerligen intressant. I flygbilden här
bredvid kan man se att det är stort. Här
finns röser, spår av markhöjning och
rester av gissningsvis grundmurar. Är
röserna rester efter ett hus var det stor 19 meter X 6 (jämför den gamla
mangårdsbyggnadens 14 X 9 meter).
Kanske en forntida ladugård?
I 1875 års karta har flygeln försvunnit
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Detalj Södra Bollsbyn enligt 1875 års
karta. Pilarna: Den gamla huvudbyggnaden och deläga 54 (”Bergligt”).

och mangårdsbyggnaden flyttats norr om
deläga 54 (bergligt). Det innebär att
byggnaden placerats ungefär vid vårdträdet på Södra Bollsbyn eller strax framför nya mangårdsbyggnaden.
Om- eller nybyggnad? Allt talar för
nybyggnad eftersom röta ingripit syllen
enligt besiktningen 1845. Man har helt
enkelt flyttat över timret på en ny syll.
Det är fastslaget att flygelbyggnaden låg
öster om huvudbyggnaden - men söder

eller norr om? Fältet är fritt för
gissningar.
Här en teori: Utifrån antagandet att
huvudbyggnaden legat enligt ovan är
söderläget intressantast. I beskrivningen
ovan framgår att byggnaderna hade
olika höjder; flygeln var 1,5 meter
högre. Den nuvarande ladan ligger lägre
i förhållande till planen och den tänkbara platsen för huvudbyggnaden. En
placering där nuvarande ladan ligger
skulle kunna innebära att taknockarna
kommer i samma höjd - estetiskt att
föredra.
I sin tur betyder detta att uppfartsvägen ledde fram mot byggnadernas framsidor - ett för besökande
adelskap trevligare alternativ än att
mötas av svin- och fähus, kanske
också av ett dass.
Bollsbyn var på 1700-talet ett frälsehem - det vill säga att brukaren av
jorden, frälsebonden, betala skatt till
adeln, i det här fallet Wählborne Herr
Liweutnant Georg Belfrage vars farfar
hamnat i Riddarhuset. Frälsehem fanns
på många ställen i Ånimskog. Däremot
var det ovanligt att adeln bebodde

frälset. I sällskap med prästerskapet utvecklades en grogrund mot makten i
socknen.
Tidigt utvecklades ett system i vilket
kontraktsbundna torpare betalade skatt
till ägaren i form av dagsverken. Torpen
låg direkt under gården och registrerades
särskilt i kyrkoböckerna. Under 1700talet låg två sådana torp i Pål plus ett
Långås och ett i Grönhult.
Anmärkningsvärt är att endast nutida
kartor redovisar Norra Bollsbyn. Vi vet
inte med bestämdhet när det kom till. Vi
vet att Peter Timell bodde där 1840. En
inte verifierad uppgift säger att det fanns
boende där 1805. Problemet med Norra
Bollsbyn är att fastigheten inte omfattades
av laga skifte 1848 och klyvningsprocessen 1875 och inte dokumenterades.
Under 1800-talet tog brukarna över
ägandet av Bollsbyn. Det var människor
som kunde ta för sig inom socknen och
som hade tunga uppdrag och stark
koppling till kyrkan. Maktens folk var
framför allt Härads Skrifvaren Peter
Timell med hedertiteln Landskamrerare,
Esbjörn Json Bergman på Norra Bollsbyn, häradsdomaren Nils Fredrik Eriks-

son på Bollsbyn och framför allt hans
son Jan Magnus Nilsson, som inrättade
ett slags kommunkontor i ett litet hus på
Solhem i Bollsbyn.
Bollsbyns period som maktcent-

rum i Ånimskog varade från 1700talets slut fram till 1937 då Jan Magnus Nilsson avled. Sedan rättade
Bollsbyn in sig i ledet.
Nils Blid

Södra Bollsbyn 1959: Pilarna: 1/ Område värt att undersökas. 2/ Tänkbar plats för
flygeln. 3/ Skafferiet (under magasinet), byggt 1886.
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Norra Bollsbyn i slutet av 1800-talet. Vi tror att mannen med den rundkullriga hatten är Nils Fredrik Eriksson, som ägde
Norra Bollsbyn (jämte Södra) från 1881 till sin död 1901. Vilka övriga är avstår vi ifrån att gissa.
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Adel, myndigheter och bönder

H

an titulerades för Wählborne Herr
Liutenant Georg Belfrage, var av
adlig ätt och härskade över frälsehemmandet Bollsbyn så långt husförshörslängderna går tillbaka (1736). Där levde
han gissningsvis gott tillsammans med
hustrun Ullrica Ahlfelt. När Ullrica dog
tidigt gifte han om sig med Merta Uggla.
I den stora herrgårdsliknande
byggnaden på södra Bollsbyn gjorde
personer med -”son” och ”-dotter” i
efternamnet sig inte besvär. Först 100 år
senare öppnades den vägen.
Bollsbyn (Båålzbin 1579, Bolsbyn
1560, Bållsbyn 1629) var alltså ett frälsehem vilket innebar att det ägdes av det
världsliga frälset, adeln, och brukades av
frälsebönder, som betalade skatt till adeln
och inte kronan. Ett kronohemman ägdes
av kronan som erhöll jordränta från
brukaren (åbo) medan skatteskattehemmanen brukades av självägande
bönder som betalade grundskatt till
kronan.
Bengt Larsson Willman var rälsefogde

Bollsbyn, som maktcentrum i
Ånimskogs socken, är ett begrepp som forskats fram av förre banvakten Nisse Larsson på
Solhem i Bollsbyn och Lars Lundin, Lågan, Krusebol.
I prästerskapets husförhörslängder stiger människorna fram som
format Bollsbyns historia under
200 år.
1701 och utsedd att förvalta frälsehemmanet Bollsbyn 1701. Det finns skäl att
anta att den adliga släkten Belfrage tidigt
ägde Bollsbyn.
Historien om ägandet av Bollsbyn är
delvis rörig. Den tidigare historien har
utretts av Hembygdsföreningens ordförande Lars Lundin, den senare av förre
banvakten Nisse Larsson på Solhem,
Bollsbyn, genom ett beundransvärt
arbete. Undertecknad svarar för ett
mindre bidrag.

Men Bollsbyn dög inte. I mitten av
1700-talet flyttade Herr Lieut. Georg
Belfrage med hustru Merta Uggla in till
Gyltungebyn. I stället flyttar dess ägare
Feltvebel Hedberg, gift med Magdalena
Wall, dotter till den legendariska gästgivaren på Ånskolund Anders Månsson
Wall, in till Bollsbyn.
Det troliga är att Belfrage och Hedberg
bytte gårdar. Kanske var det närheten till
Henriksholm som lockade Georg och
Merta?
Med en fältväbel vid rodret styrdes
Bollsbyn vidare fram till dess att Hedberg
avled 1763. Nu övertar Magdalena Wall
rodret. Tio år efteråt har hon fått nog och
flyttar till sonen och komministern Jonas
Hedberg i Fröskog. Magdalena avlider
1775 och hennes dotter, änkan pastorskan Helena Catarina Hedberg övertar
Bollsbyn.
Personerna som nu flyttar in ingår i en
så rörig familjekonstellation, att särskild
utredning krävs, vilket utrymmet här inte
räcker till. Här bor bl a nu (husförhören,
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hsf. 1780-86) förutom pastorskan även
dottern Fru Anna Beata Bergenhem,
hennes son Peter Rizelius, dottern Lovisa
Beata Rizelius och dottern Mademois.
Lena Stina Bergenhem.
Någon gång under perioden flyttar Herr
Häradskr. Peter Timell in till Bollsbyn.
Denne är en viktig person i Ånimskog;
häradsskrivaren ansvarar för mantalsskrivning och mantalslängder, han för
jordebok och upprättar uppbörds- och
taxeringslängder. Han är även chef för
fögderiet = Tössbo härads lokala skattemyndighet.
Att Peter Timell valde Bollsbyn torde
bero på byns centrala läge i Ånimskog.
Tydligen bor han där först som hyresgäst
men perioden efteråt (hsf 1787- 1792) är
han gift med Lena Stina. Därmed äger han
nu hela Bollsbyn. En annan betydelse är
att adelns makt över Bollsbyn bytt mot
den världsliga.
In i handlingen kommer nu Kommmislandtmätare Ingeniören Esbjörn Johansson-Bergman. Denne gifter sig med
Timells dotter Fredrika Charlotta och
flyttar in på 3/32 mantal Norra Bollsbyn
som ägare. E J-son Bergman är en stark
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Johanna Kristina och Nils Fredrik Eriksson framför nya mangårdsbyggnaden på
Södra Bollsbyn.Huset uppfördes 1886. Bilden bör vara tagen strax efteråt.

man - kyrkovärd och med många
uppdrag, bl a med att genomföra laga
skiften.
Därmed har grunden lagts till Bollsbyn som ett maktcentrum i Ånimskog.
Peter Timell avled 1845. Dessförinnan
hade han lämnat över rodret till sonen
Magnus.

Nu måste vi backa några år. 1842
flyttade Erik Nilsson, Tösse, in till Lund
- först som brukare, sedan som gästgivare. Här uppstod någon form av
vänskap/kompanjonskap med bonden
Jan Magnus Magnusson i grannbyn
Knollen. Erik och Jan Magnus gick
samman och köpte var sin del av Södra

Bollsbyn - utan att Jan Magnus lämnade
Knollen. Han lever livet ut där.
Det är inte uteslutet Erik och Jan
Magnus kom överens om att Eriks äldste
son Nils Fredrik skulle gifta sig med Jan
Magnus äldsta dotter Johanna Kristina i
syfte att föra marken vidare inom släkten.
E J-son Bergman lever in i 1850-talet.
Änkan Fredrika Charlotta Timell-Bergman och sönerna ärver en del av Norra
Bollsbyn. Den andra delen har köpts av
kyrkovärden Erik Nilsson. När änkan
avlider 1880 köper Erik Nilsson även
hennes del. Erik avlider 1880.
Erik Nilssons äldste son Nils Fredrik
Eriksson gifter sig lämpligt nog med
Johanna Jansdotter - dotter till Jan
Magnus Magnusson i Knollen - och får
på köpet ”Knollen-delen” av södra
Bollsbyn. Att Eriks äldste sonson döpts
till Jan Magnus har nog också sin bakgrund av affären.
Här fördelas 1875 1/16-dels mantal av
Bollsbyns totala 1/4 - d v s sydliga delen
av Södra Bollsbyn. Gården längst upp till
vänster. A till NF Eriksson, B till Json
Bergman
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När änkan Timell-Bergman lämnar
Norra Bollsbyn för Bolet 1881 äger Nils
Fredrik Eriksson genom arv och inlösen
hela Bollsbyn. Han köper även upp mark.
Det är nu som den världsliga
makten i Ånimskog etablerar sig på
allvar i Bollsbyn.
Nils Fredrik Eriksson blev nämndeman
1871 och från 1881 häradsdomare. Hans
ord vägde tungt i socknen. Han verkade
från Södra Bollsbyn medan Norra
Bollsbyn mest användes till bostad åt
dagkarlar, skomakare med flera
inneboende. ”Domarn” kallade norra
Bollsbyn för ”där nole”. Södra Bollsbyn
byggdes om och ut kraftigt.
När ”domarn” avlider 1901 driver
änkan Johanna Jansdotter tillsammans
med äldste sonen Jan Magnus Nilsson
gården vidare till sin död 1909. Sex år
tidigare sålde arvingarna Norra Bollsbyn
till handlaren i Lilla Mossen Adolf Enock
Jansson.
Jan Magnus var en centralfigur i
Ånimskog. Han hade ett stort antal
uppdrag, bl a ordförande i kommunalstämmann1908-1931, ordförande
Forts. nästa sida
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Klassisk bild av Södra Bollsbyn, troligtvis från 1904-06. Fr v Mathilda, Jan Magnus maka Sofia, i hennes knä Dagmar Jansson, stående Charlotta och Olga, på
stol Lisa Kristina Jansson samt Jan Magnus Nilsson, Adolf Jansson och Olga
Strömblad. Katten Lisa vid mjölkfatet, katten Magnus i hörnet till höger.

kommunalstämman 1908-1931, fullmäktigeordförande 1919-1930 och överförmyndare. Till slut blev uppdragen så
betungande att han sålde Södra Bollsbyn
1922 till Johannes Magnusson, Lennartsfors.
Nu kunde han flytta in i ”lillstugan” på
fastigheten Solhem i Bollsbyn och ägna
sig helt åt det kommunala. En ström av
folk, åkande efter häst eller gående, hade
alltid ärenden till Nilsson. När ärendet var
avslutat bjöds man på kaffe med dopp
av Sofia, Jans hustru.
I och med att Adolf Enock Jansson
sålde affären i Lilla Mossen till bröderna
Fremling kunde han ägna sig helt till att
bruka egendomen. Han startade också
en skjutsstation med övernattningsmöjligheter. Samtidigt var han anlitad
kommunalman och kommunalstämmans
ordförande under några år.
Adolf Jansson sålde 1933 tomten
Bokullen 1:18 till Algot och Viola Blid
där de senare uppförde den andra
tillverkade ÅSA-stugan (Åmåls Sågverks
AB). På tomten låg, enligt uppgift, tidigare
den gamla bollsbysmedjan.

Vintern 1943-43 tog bröderna Fredrik
och Charles Törnqvist ner den s k
Bergbons stuga i Kaserna, Slobol, och
uppförde den i så nära exakt skick man
kunde komma.
Adolf Janssons barn flyttade ut med
undantag av Filip. Efter Adolfs död
övertog Filip Norra Bollsbyn, som han
brukade jämsides med taxirörelse under
många år. Filip sålde 1957 en avstyckning Norra Bollsbyn 1/17 till Gustav
Hjalmar Johansson från Göteborg.
Hjalmar, kommen från ”Gruvan” i
Vassviken, köpte torpstugan Bockerud
i Slobol och uppförde den.
Filip avled 1979 och Norra Bollsbyn
såldes 1980 till Kristina och Sven
Andersson, som båda har avlidit.
Södra Bollsbyn brukades 1909 - 1922
av Jan Magnus Nilsson, som hade hjälp
av Alfred Olsson från Tisselskog. 1922
tog arrendatorn Karl Magni Pettersson
över ända fram till 1937 då Mauritz
Magnusson blev arrendator. 1939 tog i
tur sonen Axel över arrendet och tillsammans med hustrun Dagmar bruk-ade
de gården, som senare friköptes.

”Kommunhuset” på Solhem.

Bergbons stuga på Bokullen.

Sonen Bengt ärvde gården men avled
hastigt, varefter nuvarande ägaren Kjell
Kasås tog över.
Nils Blid
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Torpen som gick åt skogen

P

ål, djupt inne i Rotö skog, tidigt 1950tal: Här hade Ragnhild på Norra
Bollsbyn korna på sommarbete, här
skördade Axel på Södra Bollsbyn hö.
Båda hade besvärliga transporter till
respektive gård; Ragnhild med mjölken,
Axel med höet. Ett staket tvärs igenom
Pål skiljde.
Men så såg det inte ut 250 år tidigare,
då fanns det hus och lador, marken
brukades och barn lekte.
Men livet var hårt; vinterns kyla, svält
och sjukdomar.
I dag finns inte mycket kvar som
påminner om dåtidens liv; några grundstenar och minnesstolpar
Pål var ett av tre stora torpställen under
Bollsbyn. Där fanns förutom Pål också
Långås, ett antal stenkast söder om
gården Södra Bollsbyn, och mystikens
okända kända Grönhult.
Pål var uppdelat i två delar, norra Pål
som tillhör Södra Bollsbyn och södra Pål
som tillhör Norra Bollsbyn.
Längst i norr även Betlehem, döpt efter
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Josef och Maria. Betlehem finns inritat i
von Sneiderns sockenkarta 1854.
Dessutom finns kvar än i dag backstugan
vid Södra Bollsbyns gårdsplan. Väster om
Södra Bollsbyn, vid skogskanten, en
backstuga med lada. Denna vet vi inget
om.
Grönhult levde igenom 1700-talet och
några år in i 1800-talet. Vi vet vilka som
bodde där - kyrkböckerna berättar - men
vi vet inte var de bodde. Kanske var
Grönhult en föregångare till Norra Bollsbyn.
I de här byarna levde hundratals
människor under hårda villkor.
Det fanns backstugor också. I dem
kunde en familj på uppemot tio personer
trängas ihop i ett litet rum. Livet i
backstugorna var ännu hårdare.
En backstuga finns fortfarande kvar. Det
är der kraftigt ombyggda södra bostadshuset på Södra Bollsbyn.
I samband med laga skifte 1848
beskrevs torpen på norra Pål (Polen,

Påland) och Långås. Södra Pål och
Betlehem berördes inte.
PÅL:
Stuga med inbyggd sköcka.
Mått i aln = 0,54 meter:13 1/2 lång,
10 1/2 bred, 4 hög. Utan skorsten,
uppförd av timmer under tak av näver,
halm och torv. Torpet indelat i stuga,
kammare och förstuga. ? består av spis
och bakugn.
Ladugård och sköcka:
20 alnar lång X 8 bred X 3 1/4 hög.
Uppförd av timmer under tak av halm
och torv. Ladan indelad i 1 loge och 2
lador. Logen liksom resterande timrad.
Halmtak.
Fähus:
8 X 7 1/4 X 1/2 uppfört av timmer
under tak av halm och torv. Inrett med
trenna bås och kalvgård. Ingen
beklädnad.
Svinhus:
4 X ? X 1 1/2 av timmer: Tak av halm
och torv.
Forts. sid. 86

Detalj ur von Sneiderns sockenkarta 1854. Kartan i helhet sidorna 56 och 57.
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LÅNGÅS:
Stuga med tillbygge
15 alnar lång X 7 3/4 bred X 3 1/2 hög.
Uppförd av dels timmer, dels stolpverk
under torvtak. Indelat i stuga, förstuga och
visthus.
Ladugård:
12 X 7 3/4 X 3 1/4. Uppförd av timmer.
7 3/4 lång X 7 X 2 1/2 hög. Uppfört av
dels nytt, dels gammal virke, indelat i 1
bås. Taket täckt av stickor, bark, halm
och torv.
Sköcka, egentligen sköka, är någon,
som man har vid sidan om. I detta
sammanhang är det dock en byggnad vid
sidan om. Den utnyttjar ena väggen på
huvudbyggnaden och består av tre
ytterligare väggar med ett snedtak, som
går ut från huvudbyggnadens vägg, under
dess takfot.
I backstugan bodde 1946 Oskar
Rolander med hustrun Enis och barnen
Tore, Allan, Kent, Göte och Kerstin. De
flyttade till Krasfallet i Gyltungebyn.
Lovisa Charlotta Arvidson, änka efter
Mauritz Magnusson och kallad ”Lotta på
Bollsbyn” lämnar huvudbyggnaden på
Södra Bollsbyn och köper backstugan.
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Bollsbyn 1908. I förgrunden Hilma Blid.

Hon flyttar in tillsammans med Svea,
Herman och Karl. När Lotta avlider övertar
Herman fastigheten. Nuvarande ägare är
Stig Andersson.
Låt oss nu titta på ett sammandrag av
utredningen ”En torparsläkt””, som Nils
Larsson på Solhem i Bollsbyn gjort.
Historien går tillbaka till 1821 då
torparen Jonas Hindriksson, född 1789 i
Fröskog, och hans hustru Anna Lisa

Jonasdotter (född 1792 i Ånimskog)
flyttar in till torpet Långås.
Förstfödde sonen är Herman Josef.
Mellan åren 1841 - 1849 bor Jonas och
hans hustru kvar på Långås, men nu som
inhyses. Herman Josef flyttar till torpet
”B” och friar till pigan på gården Maja
(i dagligt tal Maria) Andersdotter.
Är det Betlehams Josef och Maria?,
frågar sig Nils Larsson.

Jonas och Anna Lisa avlider1859
respektive 1860 efter 40 års slit på
Bollsbyn. Josefs hustru Maria avlider
och Josef gifter sig med en ny Maria,
som dock avlider året efteråt. Nu går det
fort på tok för Josef som har att skaffa
mat åt åtta personer:
Josefs bror drängen August Jonasson
(fjoskig), fattighjonet änkan Johanna
Magnusdotter, fattighjonet änklingen
Herman Josef och hans avlidna hustrus
barn; Mina som är bräcklig, Johan Alfred,
Jan Magnus, Karl Enock och Anna Cajsa.
I det här läget - förmodligen brist på
mat och kläder - grips Herman Josef 1869
och döms för första resans stöld med
inbrott till ett års straffarbete samt att i
åtta år vara förlustig medborgerligt
förtroende. Sonen Johan Alfred var väl
sin far behjälplig och dömdes vara
förlustig medborgerligt förtroende i fem
år.
Herman Josef avlider 1878. Nils Larsson konstaterar:
”En torparsläkt som tjänat på Bollsbyn
under 57 år har lagt sig till ro.”
Nils Blid

Torparns ruskiga hyra

T

orparen Erik Larsson, 46 år, och hans
familj flyttade 1839 in i det lilla torpet
i södra Pål, troligtvis efter muntlig
överenskommelse med ägaren, E J-son
Bergman på Norra Bollsbyn.
I mars året därpå skrevs ett ”hyreskontrakt” gällande åtta år på hårda villkor.
”Hyran” per kvadratmeter var mätt i nutid
ruskigt hög.
Med Erik följde hustrun Maria, 46 år,
från Steneby samt barnen Carl, 17,
Andreas, 15, Sophia, 12, och Lena Cajsa,
3 år.
Kontraktet, vid sidan, är i original och
varit i Algot och Nils Blids ägo. Det
härstammar ursprungligen från Norra
Bollsbyn, men har flyttats över till Södra
Bollsbyn under 1880-talet. Kontraktet är
vidarebefordrat med slutadress arkivet i
Åmål.
Lars Lundin, Hembygdsföreningens
ordförande, har läst kontraktet och
omvandlat det till läslig text. Han har dock
stött på problem. Dessa markeras med
frågetecken.

För att få bo i ett torp med
30-40 kvadratmeters yta gick
torparen Erik Larsson med
på att utföra 144 dagsverken
om året.
Läs kontraktet på sidorna
88-89 och se det på sidan 90.
Tecknet efter 12 i andra paragrafen kan
inte tolkas. Det borde vara Rdr (Riksdaler) men verkar vara för hög lön. Kanske
Runstycken men detta är för låg betalning
för att dagsverk.
Avtalet innebar att Erik Larsson var
skyldig att utföra 144 dagsverken om året
plus ”övertid” under årets brådskande
perioder (ans = skörd etc.). Som jämförelse kan nämnas Johan Herman
Janssons torpkontrakt från 1882. Johan
var skyldig att göra 30 dagsverken
sommartid varav tio under ans-tiden.
Erik och Maria fullföljde kontraktet.
Sedan försvann de.
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Contract
Till torparen Erik Larsson på torpet Påland under Bollsbyn, upplåtes med brukningsrättighet och
beboende i 8ta /Åtta/ års tid samma torp, mot nedanstående villkor:
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1

Tillträde sker den 14de mars 1841, Åliggande det Torparen att fardagen 1849, afträda Torpet
utan föregående uppsägning, så vida ej annorlunda under ?? tiden öfverenskommes och
Torparens bibehållande.

2

I årlig skatt utgör Torparen hvarje vecka under hela året, på egen kost 3ne /Trenne/ Ordinarie
Mannsdagsverken; hvarförutom öfverdagsverken som Väsendtligast erfordras och kan, ? att
påkallas i de brådte Anstiderna af året, skola vid påfordran alltid utgöras af Torparen på egen
kost mot godtgörande af 12 ? 1 Rgd, och af Torparens Hustru på Husbondens kost mot
betalning af Fyra skillingar Regsgälld per dagen. Åliggande det Torparen att sjelf utgöra så väl
de Ordinarie Skatte- som Extra Karldagsverken därest han el kan præstera af mig godkänd
och antaglig Dräng.

3

Torparens Hustru spinner årligen ett halft Lispund Grofblåner.

4

Åbyggnaden som tillträdes efter blifvande syn, med Föreskrift af hvad som i
byggnadsförbättringar erfordras åligger Torparen att under Åbotiden och i likhet med samma
syn, försvarligen underhålla samt vid afträdet lemna i fullgodt skick. Dessutom skall Torparen
på egen bekostnad uppsätta nytt Fähus hvartill Verke får tagas å Hemmanets Skogsmark.

5

All Hägnad som finnes nödvändig, skall Torparen vid afträdet lemna i laga skick.

6

Om Torparen så för godt finner, äger han att ganom kasning upprödja Torplyckan eller
Ägorna inom Hängnaden.

7

Torparen besörger sjelf om ? för anstiderna.

8

Bete för Torparens kreatur under Sommartiden blifver Skogsmarken.

9

Alt Svedjande och ? oloflig åverkan å Skogen förbjudes Torparen vid förlust af detta
Contrakt.

10

Till Vedbränsla skall Torparen använda vindfällen och torr skog.

11

De krono-utlagor som blifva Torparen Debiterade ansfvaras af honom sjelf.

12

Från Torpet får ej mera Fourage afföras än som vid flyttningstiden möjligen kan vara öfver

13

Skulle Torparen och hans Hustru förbryta sig mot någotera punkter i detta Contract är han
skyldig med ? ? afflytta från Torpet.
Häraf 2ne Exemplar författade och utvexlade.
Bollsbyn den 10de mars 1840.
E. Json Bergman
Med förestående Contract är jag till alla delar nöjd.
Som ofvan
Erik Lars Son
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Jan Pärsson mördad! Dråparen friad

P

å morgonen 30 november påträffades
min farmormormorsfar, bonden Jan
Pärsson, 46 år, brutalt mördad i Kärrkil Ånimens utlopp - i Ånimskogs södra
socken.
Året var 1822.
Jakten efter den misstänkte gärningsmannen blev intensiv. Spåren ledde
via östra Dalslands socknar till Vänersborg - och till länshäktet i Göteborg.
Efter ett gediget polisarbete kunde
bakgrunden till mordet rullas upp. Men
några bevis kunde inte visas upp. I
Tössbos härads domstolsförhandlingen
30 december 1823 frikändes den misstänkte, nu 27-årige Johannes Toresson
Modig, alias Torbjörnsson.
Men domstolen tillägger: ”... denna sak
lämnas till framtiden, då den kan
uppenbar varda”. Trots frikännandet
beslöt alltså domstolen att fallet skulle
hållas öppet
Dramat tog sin början då Modig sökte
värvning till Värmlands Kongl Fältregemente i Åmål. Modig använde då
förfalskade handlingar under namnet

1822 skakades Ånimskog av
mordet på bonden Jan Pärsson, Lilla Mossen. Efter ett
gediget polisarbetet greps den
misstänkte Johannes Modig i ett häkte.
Efter tre rannsakningar friades dock Modig. Men domstolen
var inte nöjd med sitt beslut.
I Domboken berättas om ett
års dramatik i socknen.
Torbjörnsson. Samtidigt var bonden Jan
Pärsson i Åmål för att leverera en tunna
råg och en tunna potatis samt köpa salt.
De träffades och Jan erbjöd Torbjörnsson
skjuts söderut.
Vid krogen Björkås - nära den gamla
avrättningsplatsen på gränsen mellan
Ånimskog och Tydje - gjordes uppehåll.
Torbjörnsson, som hade värvningspengar, bjöd Jan Pärsson friskt på brännvin. Modig ville stanna kvar över natten
men i vittnes närvaro sa Pärsson:

- Du skall följa med mig över skogen
och däremot skall jag rekommendera dig
till nattlogi hos soldaten Nygren på
Sannerud.
Modig förklarade då att ”han ej
necktade följa Jan ett stycke på vägen”.
Polisrapporten berättar:
”Något härefter och då vittnena Ström
och Andreas Pettersson anlänt till stället
samt jämväl blivit fägnade med brännvin
av Modig, har Jan Pärsson somnat samt
föll utav spiseln på golvet. Då vittnet ville
lägga honom i sin säng, men Modig satte
sig däremot med försäkran, att han
naturligen skulle följa Jan till sin hemvist,
varefter Modig utförde Jan, vilken senare
ej förmådde röra sig troligen av rus, satte
honom i botten av kärran, sig själv på
sätet och körde sedan vägen utåt skogen.”
Tidigt på morgonen 30 november
anlände avskedade soldaten Andrias Vik
från sin hemvist till Kärrkilens kvarnar.
Andrias Vik:
- Då jag kom gående på stora landsvägen nordan för Kärrkilens norra vid
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en där stående vägstolpe fick jag med
häpenhet se en åkkärra stående uti sjön
Ånimen ett stycke från landet i så djupt
vatten att det räckte upp till kärrbotten
samt seldoning med raserade tömmar över
närmare ligga i vattnet och en selpinne
låg kvar på vägen.
- Vid närmare efterseende blev jag
varse icke på långt avstånd från åkdoningen vid landet ligga en mansperson
stupe med båda händerna underlagda
samt fötterna vända ut från landet i så
djupt vatten att han till det mesta var
överhöljd utom huvudet och någon del
av ryggen.
- Av häpenhet kunde jag icke känna
mannen utan skyndade mig fram till
Kärrkilen och för där varande folk och
mjölnare berättade denna svåra syn,
varefter jag och drängen Anders Eriksson
därstädes jämte soldat Halvard Boberg,
mjölnaredrängen Johannes Andersson,
Jonas Eriksson på Näs och Nils på
Ransberg förfogade oss till stället och
genast drog den döde ut ur vattnet.
- Då vi igenkände honom vara Jan
Pärsson i Måsen (Lilla Mossen), vilken
fanns vara både kall och tillstelnad. Den
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Genomvåder kardus
enda som fanns kvar
ena stöveln var borta och uti hans rock
och västfickor fanns ingenting mera än en
genomvåter kardus. Sedan lades han på
sin kärra och efter uppfinnandet av dess
häst av mig kördes till hemvistet Måsen.
I ett inlägg till domstolen skriver
provinsialmedeci Herr Doktor Sandmark:
”Efter undersökning av den döda
kroppen har det funnits kontusioner såväl
i huvudet som i synnerhet på bröstet och
på båda sidor om bröstbenet och i högra
sidan, så skönjes, att yttre våld blivit
honom tillfogat.”
Bonden Jan Pärsson avled av blodsutgjutelse i lungorna, andedräktens hämmande och kvävning till döds, sammanfattar doktorn.
Nu följde en intensiv polisjakt efter
den misstänkte mördaren. Det första
spåret fick man ganska snabbt. Lars
Håkansson i Byn (västra sidan Furusjön) hittade på hemväg från dagsverke på Hindriksholm en stövel på

landsvägen mitt för Byn. Stöveln
visade sig tillhöra Jan Pärsson.
Ryktet om mordet spreds med
blixtens fart liksom rykten om att den
misstänkte setts på väg söderut i Dalsland. Spåren ledde i alla fall till Vänersborg. Det är inte fel att anta att polisen
fick upplysningar i landshövdingeresidentet att Modig, alias Torbjörnsson, fanns i säkert förvar i länshäktet i
Göteborg.
Vem var nu denne Johannes Torbjörnsson Modig? Först och främst var
namnet Torbjörnsson ett misstag av
förfalskaren till dåtidens id-dokument.
Hans andranamn var Toresson.
Johannes föddes 1796 i Ucklums
socken, Bohuslän. Hans far var bonden
Tore Andersson och modern Helena
Svensdotter. Johannes vistades hemma
fram till 16 års ålder varefter han tog
tjänst i hembygden fram till 1814 då han
tog värvning i Kongl. Göta Artilleriregemente.
Han beskrivs som storvuxen, blåögd
och med ljus hår.
Efter tre och ett halvt år som artillerist
återvände han till hembygden, men åkte

Dödens väg (röd) genom Ånimskog. Blå väg Sannerud - Lilla Mossen. von Sneiderns sockenkarta frän 1854visar två
nedfrartsvägar mot Furusjön. Norra alternativet troligaste sträckningen 1822. Pilarna: 1/ Krogen Björkås. 2/ Avrättningsplatsen. 3 och 4/ De svåra backarna. 5/ Stövel-fyndet. 6/ Här häpnade Andrias Vik. 7/ Kärrkils kvarn.
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fast för stöld och dömdes till 20 dygns
vatten och bröd. Men straffet byggdes
på och Johannes skickades till ”correctionshuset” i Vadstena. 1821 rymde
han och återgick till hembygden.
Där stal han tillsammans med två
kumpaner över ett halvt kilo silverföremål,
fickur på ett annat ställe och kläder på ett
tredje. Efter utflykten i Dalsland återvände
Johannes till Orust där han greps och
vidarebefordrades till länshäktet i Göteborg.
Nu trädde byråkratin in med full kraft.
En del skrivelser redovisas i rättegångsprotokollet, men säkerligen utvecklades
en hel del till.
Bakgrunden var enkel. Han hade rymt
från ”correctionshuset” i Vadstena, han
hade begått brott på Orust och borde väl
rannsakas där, man hade skickar Modig
från Orust till länshäktet i Göteborg och
han misstänktes för mord och andra brott
i Dalsland.
Lagen från 1700-talet stadgar, att om
ett brott begåtts på flera orter skall
domaren på varje ort pröva skulden, d v
s rannsaka. Vid svåra brott skall dom
avkunnas i den domstol som behandlar
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I högsta grad vanartig,
listig och farlig person
grövsta brott. Konsekvensen blev att Modig
fördes över från länshäktet i Göteborg till
länshäktet i Vänersborg.
Kronolänsmannen kommissarien S.
Bergii skriver 16 december bl a:
”... låter jag i morgon med fångtransport
avföra honom starkt fängslad till herr
landshövdingen... ...och att han är en i
högsta grad vanartig och listig samt för
allmänna säkerheten farlig person.”
Julafton 1822 fattar länsstyrelsen
beslut: Allt ovanstående buntas ihop till
ett enda ärende och skickas över till
Domhavanden i Tössbo härad plus
order om att skynd-samt företa extra
ting.
Tinget i Tössbo härad hade alltså att
behandla dels mordet, dels förfalskningar
och stölder.
Redan den 13 januari samlades tinget i
Torpane. Att få ihop tinget med vittnen

och allt måste nog bedömas som beundransvärt.
Nu gav Modig sin bild av vad som
hände efter avfärden från Björkås
(rättegångsprotokollet, lätt ”försvenskat”).
Han berättade att resan över Ljungsskogen fullföljdes. Under körslen utför
några backar (den svåra nerfarten mot
Furusjön) mötte han i slutet av backarna tvenne okända karlar som stoppade kärran. De frågade vem som åkte
därpå, emedan de sade sig känna hästen
som tillhörig Jan i Måsen. Denne
svarade inget, men Modig gjorde det:
”Jag är en främmande person, som lovat
hemföra reskamraten”.
Karlarna berättade då att de rest förbi
vägern till Måsen och att de i själva
verket vore grannar därintill samt väl
kände Jan och att de med säkerhet
kunde ledsaga honom till sitt hus.
Modig kunde inte invända något utan
steg av kärran, varpå karlarna vände om
med den och hästen uppåt backarna
Modig fortsatte sin väg gående hela
natten utan att på något ställe vara inne.

Mot dagningen gick han förbi Mellerud
och ankom om aftonen till Vänersborg.
Här ingrep häradsrätten med en kort
geografilektion (lätt moderniserad):
Björkås ligger en och trekvarts mil
söder om Åmål utefter dåvarande stora
landsvägen till Vänersborg, strax intill
gamla avrättningsplatsen. Här börjar
också Ljungsskogen, i dag kallad för
Härsko. Inte fullt två kilometer söder
uppför backen ligger soldattorpet Sannerud varifrån vägarna går starkt neråt i
den s k Härskobräcka.
Rätten förklarade i sitt beslut 13 januari
1823, att rannsakningar skall ske för de
övriga brotten på respektive ort (se ovan)
inför förnyad förhandling.
15 augusti ny extra tingsförhandling i
Torparne. Nu förelåg ett antal skrivelser
om rannsakningar. Dessa lästes upp.
Modig se att han inte hade något att
tillägga - men förklarade att han begått
ytterligare stölder i Bohuslän för vilka han
inte rannsakats.
Detta tyckte inte åklagare Borgstedt om:
- Falska, sa han, bara för att vinna
tid och kunna rymma.

Olyckshändelse skrev
prästen i husförhöret
Tinget ville dock kontrollera och
eventuellt låta rannsaka Modigs nya brott.
En ny tingsförhandling annonserades.
Så skedde på 1823 års näst sista dag.
Inlands Torpe härad förklarar Modig
skyldig till stöld av två fickur. Inlands
Nordre härad och Bullarens härad frikände
honom.
Varken Modig eller åklagaren hade
något att tillägga.
När det gällde mordet på Jan Pärsson
pekade tingsrätten på synnerligen besvärande omständigheter. Modigs nekande till
brott och avsaknaden av bevis utmynnade i följande dom: Denna sak lämnas
till framtiden, då den kan uppenbar varda.
Så återstod de övriga brotten, som han
rannsakats för och befunnits skyldig till.
För dessa dömdes Modig; han miste äran
och skulle straffas med 40 par spö, tre
slag av paret samt återanpassas till correctionshuset i Vadstena.

Straffet var lika med det högsta
utdömda prygelstraffet. Det innebar att
Modig skulle upphängd, vilande på tårna
och med ryggen bar motta 120 slag av
två sammanbundna, drygt meterlånga
spön, som byttes ut vart tredje slag.
Änkan, Cajsa Jonsdotter, då med
tre hemmavarande barn, avled 1860,
91 år gammal. I husförhörslängden
betecknades mordet som en olyckshändelse.
Prästerskapet var inte alltid ajour med
verkligheten.
Nils Blid
Fotnot 1: Correctionsinrättningen skapades 1815. Här togs lösdrivare och lättjefulla som inte ville arbeta in. Syftet var
att lära folk att arbeta. Brottslingar togs
inte emot.
Fotnot 2: Mordet på Jan Pärsson
bygger på ett utdrag ur Tössbo härads
dombok som nedtecknades 1927 av
Karl Mellén på Domareämbetets vägnar.
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1881, 1:a oktober, förändrades livet i Ånimskog då järnvägsstationen togs i bruk. Våster om stationshuset vöxte ett littet
samhälle fram som med tiden innehöll affärer, bank, bibliotek, taxi, mejeri m m. Verksamheten var livlig. Bilden togs före 1909.
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Sommaren 1979 sattes grävskopans tänder i stationshuset. Förfärligt, sa grävmasinisten, övervåningen är ju så fin. Sedan
följde ställverket och godsmagasinet. Det blev inget 100-årsjubileum.
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”Sågen” hungrade efter mark. 1974 revs f. d. Konsum och Posten. OK - byggnaden hade nog aldrigt vunnit något skönhetspris. Tillhöger Anders Blid, t. v. Pelle Blid.
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Det kallades för 1:sta världskriget, en förödelsens tid i Europa. Sverige klarade sig helskinnat men det knorrades i massorna
över de stränga ransoneringskraven. Kupongklippande- och klistrande var en vardag. Svält och sjukdomar härjade.
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