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TEXT FRÅN DÅTIDEN *) 
 

 

 
 

Falstaff Fakir  

(Axel Wallengren)  

1865- 1896 
    

 

 

 

HELSOVÅRD 
För denna uppställer jag följande regler: 

 

l:o. Akta icke blott dina, utan äfven andras finnar. Såsom ett 

varnande exempel anföra vi följande sanna händelse: 
 

Då en torparefru i Barkaryd nyligen skulle 

rykta sitt svin, afref hon utan att tänka derpå en 

finne på det frodiga kreaturet. Häraf blef följden 

en häftig inflammation, och hade inte djuret på 

tredje dygnet nedslagtats och försålts till en 

kötthandlare, kan man lättare tänka sig än  

beskrifva den förlust, som hade drabbat  

en varmhjertad qvinna. 
 

2:o. Ingif dig icke obetänksamt på förkylningar. 
 

3:o. Reta icke din nästa om hon är starkare än 

du, ty det kan blifva mycket skadligt för din helsa. 
 

4:o. Lemna råttgiftet åt råttorna och flugpapperet 

åt dina fiender bland djur och menniskor! 
 

5:o. Gå icke på isen, förr än du har sett att den 

bär den af dina vänner, som är dubbelt  så tjock som du. 

 

Följer du alla dessa råd, tror jag icke, att   

du löper någon vidare fara.  
 

Falstaff F. 

 

 
*) Senare hälften av artonhundratalet 
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Följande förord och avslutande bilaga 

är de samma som i föregående berättelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRORD 
 

Carl Ersson och Stina Magnidotter i Mossebo hade fyra söner: 

Eric, Magnus, Carl och Johannes. Alla sönerna fick förr eller 

senare familjer. Eric och Carl stannade i Mossebo och delade 

hemmanet mitt itu år 1806. Magnus och Johannes flyttade 

bort. Eric flyttade sedermera sitt hushåll till Ericstorp, på 

gränsen mellan Mossebos och Kavelbrons marker.  
 

Nämnde Carl Carlsson är min farfars farfar (FFFF) och hans 

hustru Anna Greta Jönsdotter är, icke oväntat, farfars farmor 

(FFFM). Deras yngste son, Anders Peter Carlsson är en av alla 

de kusiner som ska kartläggas här.  Han är farfars far (FFF) och 

hans hustru, Anna Stina Jansdotter, är följdriktigt min och mina 

syskons farfars mor (FFM). 
 

Här är avsikten att försöka följa fyra familjers döttrar och söner 

under 1800- talet. Vad blev det av dem? Vilka vägar valde de - 

om de fick välja -  i sina försök att skaffa sig livsrum? Det är 

frågor som ska besvaras i det följande.  
 

Arbetet startar i dag, måndagen den 10 februari 2020 och det 

kommer nog att ta några dagar, eftersom källorna (främst 

riksarkivets kyrkböcker) kan vara svårtolkade, på gränsen till 

obegripliga.   

 
/ Alf 
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FYRA FAMILJER CARLSSON 
 

 Föräldrar                Barn Född Födelseort Notering  
      

F Eric Carlsson 1776 Mossebo   

M Maria Andersdotter 1782  Hova s:n    

D Maja Stina 1812 Mossebo o  

D Ingrid  1814 Mossebo o  

D Carolina 1816 Mossebo o  

S Carl 1818 Mossebo  o  

S Andreas 1821 Mossebo o  

D Johanna 1824 Mossebo o  

S Jan Erik 1826 Erikstorp 
 

o  
  

 
   

F Carl Carlsson 1781 Mossebo   

M Anna Greta Jönsdotter 1789  Backgården   

D Stina Greta 1809 Mossebo o  

S Carl 1813 Mossebo o  

D Johanna 1817 Mossebo Död 1825  

D Maja Lena 1820 Mossebo o  

D Anna Lisa 1824 Mossebo  o  

D Lovisa 1827 Mossebo o  

S Anders Peter 1831 Mossebo o  

D Clara Sophia 1836 Mossebo o  
  

 
   

F Magnus Carlsson 1779 Mossebo Död 1829   

M Maria Svensdotter 1783     

S Carl 1806 Lindhult   

D Maria 1808 Lindhult   

S Lars 1810 Lindhult   

D Stina Cajsa 1812 Lindhult   

S Magnus 1814 Lindhult   

S Johannes 1815 Lindhult   

S Eric 1817 Lindhult Död 1826  

S Hans 1820 Lindhult   

D Cathrina 1821 Lindhult   

D Lovisa 1823 Lindhult Död 1825  

S Johannes 1826 Lindhult   

S Anders 1827 Lindhult   
  

 
   

F Johannes Calsson 1785 Mossebo   

M Stina Larsdotter 1801 Lyrestad s:n Böckersboda  

D Maria Stina  1832 Lyrestad s:n Böckersboda  

 

Avsikten är att följa de här barnens väg från sina respektive hem, ut i livet, så 

långt det är möjligt. Det var trångt om livsutrymme i de här familjerna och 

några barn (gråtonade i tabellen) nådde inte vuxen ålder. 



6 
 

ANDERS PETER CARLSSON FÖDD ÅR 1831 I MOSSEBO 

    
an föddes den 10 januari år 1831 och döptes dagen efter. Faddrar var 

Niklas Eriksson i Mossebo och hans maka Stina C. Olofsdotter samt 

drängen Johannes Johansson i Rosendalen och pigan Stina Andersdotter i 

Mossebo. 
 

Niklas Eriksson och hans maka Stina Cajsa Andersdotter är, sedan år 1829, 

närmaste grannar i Mossebo. De tog över Sörgården i Mossebo efter 

Johannes Larsson och Anna Larsdotter, som hade efterträtt Eric Carlsson och 

Stina Andersdotter (år 1828), när deras familj flyttat till Erikstorp.  
 

Johannes Johansson är äldste sonen i Rosendalen, hos Johannes Larsson och 

Maja Greta Svensdotter och Stina Andersdotter är piga på Sörgården 

(kommen från Kyrkhävden).  
 

Stina Andersdotter flyttade senare till Ramundeboda socken. 

 

CLARA SOFIA CARLSDOTTER FÖDD ÅR 1836 I MOSSEBO 

    
on föddes den 4 augusti år 1836 och döptes två dagar senare. Faddrar 

var Niklas Eriksson i Mossebo och Greta Larsdotter i Eriksåsen. 
 

Greta Larsdotter – dotter till Lars Pehrsson och Cathrina Abrahamsdotter 

 i Borgan – numera gift med Anders Andersson i Eriksåsen. 

 

et är stor åldersskillnad mellan barnen i den här familjen. Äldsta barnet,  

Stina Greta, föddes år 1809 och den yngsta, Clara Sofia, år 1836. Det är 

en hel generation mellan dem.  
 

Den där sommaren, då Clara Sofia ligger i vaggan, är Carl Carlsson 54 år fyllda 

och Anna Greta 47. Clara Sofias syster Stina Greta (27)  är piga i Kavelbron  

hos komministerfamiljen Frigell. Brodern Carl går därhemma i Mossebo och 

kastar lystna blickar norrut, där han hoppas bli sin egen en vacker dag. Maja 

Lena  (15) stannar ännu ett par år i hemmet. Anna Lisa (12) väntar på att hon 

ska bli tonåring året efter. Lilla Lovisa (8) är stora tösen redan och Anders 

Peter (5) är bara barnet. De är åtta personer som ska samsas om utrymmet i 

stugan och det är åtta munnar att mätta. Man är helt beroende av det som 

gården ger. Så är det för alla. Man har inte råd med missväxt eller andra 

eländen. Fattigdom är ett hot som ständigt finns i medvetandet.   

H 

H 

D 
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nders Peter Carlsson behövde aldrig ge sig ut på någon dräng- sväng i 

bygden. Han väntade lugnt på att saker och ting skulle hända till hans 

fördel i Mossebo. De var ju bara två bröder och hans arton år äldre storebror 

Carl köpte  - som vi vet – så småningom (1841) hälften av familjens mark i 

Mossebo och bosatte sig på Norrgården. Den andra hälften var avsedd för 

lillebror Anders Peter, när den dagen kom. Systrarna fick se sig om efter 

annan utkomst - på andra ställen - tillsamman med någon lämplig make. 
 

lara Sofia Carlsdotter hade en kort pig- karriär och den skedde helt och 

hållet i närområdet, om man i detta område (mycket riktigt) inbegriper 

Vallsjöbol. Hon tillbringade två år (1853- 55) hos Carl Peter Gustafsson och 

Maja Larsdotter.  
 

    
Hon kom tillbaka till Vallsjöbol år 1858 och tjänade av ännu en tvåårsperiod i 

samma familj. innan hon återvände till Mossebo, stannade hemma ett år och 

drog ett år senare iväg söderut, fast inte så långt – som vi ska se senare. 
 

et är den vanliga visan: vi får inte veta någonting om barnens uppväxt 

och ungdomarnas tillväxt, förrän det är dags att stå på egna ben. Det är 

lika bra att vi ser till att få Anders Peter och Clara Sofia gifta, så har vi dessa 

formalia undanstökade. Det var faktiskt lillasyster Clara Sofia som blev först. 

Hon gifte sig den 1 juni 1861. Hennes bror Anders Peter gifte sig ett drygt 

halvår senare, närmare bestämt den 28 december. Detta datum (och 

däromkring) brukar betyda att bruden inte är så smärt om midjan. 

 

 
en nu ska vi gå tillbaka några år i tiden. År 1854 blev Anders Peter 

Carlsson ägare till föräldrarnas hemmansdel (1/32 mantal eller en 

fjärdedel av hela Mossebo). Han var 23 år ung och helt oprövad. Fadern var 63 

år och modern 55. Redan många år tidigare hade föräldrarna garanterats en 

rimlig pension, in natura.  
 

Sådana där, så kallade hållningskontrakt, var mycket detaljerade. I bilaga 01 

ser vi  avskrifter av köpekontrakt och hållningskontrakt. De är rätt innehållsrika 

(beträffande text), så  man kan kanske läsa lite översiktligt, såvida man inte är 

en inbiten paragraf- nörd.   
 

A 

C 

D 

M 
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öpe- och hållningskontrakten var klara men det återstod en formalitet 

som kunde stjälpa hela affären. Den 1 juni 1854 kom det tre herrar till 

Mossebo och deras uppdrag var att bedöma om den mark som Anders Petter 

Carlsson redan formellt köpt, men ännu ej fått lagfart på, var av så pass 

bärkraft, att en familj kunde försörja sig därpå.  Två av de utsedda förrättarna 

var grannar, medan den tredje var en främmande fågel, som kom flygande 

direkt från Skagersholms herrgård. Var denne man en duva eller en hök? Det 

frågade sig nog Anders Peter och hans närmaste.  
 

Efter besiktning högt och lågt, var komminister Olof Söderlud i Kavelbron och 

Jan Andersson i Borgan för, medan Joh. Wilhelm Camitz var emot. Det blev en 

hemmaseger med 2 – 1. Anders Peter Carlsson kunde andas ut. Nu återstod 

bara att få handlingarna godkända i häradsrätten och det blev de samma 

höst. Hela protokollet finns i bilaga 02. 
 

Jag tror att det var den där dagen, den första juni 1854, som Anders Petter 

Carlsson formade en plan för sitt framtida liv: Jag ska allt visa herrarna, 

framför allt den där sprätten från Skagersholm, att jag kan försörja en familj 

på den mark som blivit mig tilldelad genom arv och rättvis handel! 
 

Anders Petter Carlsson, den tjugotreårige hemmansägaren i Mossebo, var 

beredd att ge resten av sitt liv åt det hemman, där hans förfäder och mödrar 

verkat minst hundrafemtio år redan. Han såg troligen framtiden an med viss 

tillförsikt, blandad med ett visst mått av bävan. 
 

De protokoll som redovisas i bilagorna är hämtade från en utförlig och 

detaljerad sammanställning om hemmanet Mossebo, som jag skrev år 

2002. Där finns också en notis om en viss patron från Skagersholm (se 

bilagan). 
 

är och nu börjar jag fundera på om det var så vettigt att behandla 

syskonen i samma kapitel. Det gäller nu att ha två bollar i luften 

samtidigt och jag som aldrig lyckats med det konststycket, inser att fingrarna 

må hållas i styr, när två personers livsresor ska skildras parallellt.  
 

ör tydlighets skull vill jag meddela att det fortfarande handlar om Anders 

Peter Carlsson. Så mycket misstro han måtte ha mött! En ung spoling, 

knappt torr bakom ören och hemmansägare (23). Visste han vad han gav sig 

in i? Han hade sju syskon som, mer eller mindre närgånget, betraktade hans 

göranden och låtanden. Hans egen ekonomiska insats var ett, förr eller 

senare, förväntat arv om en åttondel av en trettiotvådel i hemmanet Mossebo 

(totalt 1/8 mantal).  Hans egendom var 1/256- del av en åttondels mantal. 

Den som känner sig hågad, kan ju räkna ut hur många kappland det blir.  
 

Anmärkning: Jan Andersson i Borgan skulle räknat ut det där på nolltid.  
 

År 1859, på hösten, hände det något märkvärdigt i Anders Peters liv. Till 

närmaste grannarna, Johannes Carlsson och Lotta Eriksdotter, kom det en 

piga från Tubberud, i Hova socken, vars make Anders Petter aldrig skådat och 

K 

H 

F 



9 
 

han bestämde sig för att hon, till varje pris, skulle bli hans maka. Pigan hette 

Anna Stina Jansdotter och hon, å sin sida, såg den unge hemmansägaren på 

andra sidan gärdsgården, som ett bra parti för en trängtande tös ifrån 

Tubberud.  
 

Otyglad kärlek ledde till att pigan fram på hösten 1860 befann sig i 

omständigheter, som bara ett anständigt bröllop kunde lösa. Vi har redan sett 

att de gifte sig den 28 december det året. 
 

ör tydlighets skull – en gång till – vill jag säga, att det nu ska handla om 

sladdbarnet  Clara Sofia Carlsdotter. Hur kom det sig att hon föll för en 

närking, som vågat sig ner till Vadsbo härad i Västergötland? 
 

Lars Ludvig Elggren kom till trakten, första gången år 1857 (från Backgården). 

Senare -  efter ett kort gästspel i hemsocknen Ramundeboda – kom han 

tillbaka år 1860.  Han var dräng hos Gustaf Svensson och  Stina Hansdotter i 

Vallsjöbol under den första perioden och hos Andreas Andersson och Katrina 

Andersdotter den andra. Som vi vet var Clara Sofia samtidigt piga hos grannar 

till Ludvigs arbetsgivare - - - så det var väl där de sågs och fattade tycke för 

varandra, kan man tänka. 
 

Den här bilden är tagen i Mossebo cirka 1910. Vi ser 

Carl Gustafsson i Borgan, när han plöjer en åker och 

han som ser på är Lars Ludvig Elggren (cirka 77år). Han 

kom till Vallsjöbol som 24- åring. År 1861  gifte han  

sig med Clara Sofia och när bilden här bredvid togs, 

hade han tillbringat nästan ett halvt sekel i Mossebos 

omedelbara närhet. 
 

Lars Ludvig hade sina rötter på gränsen mellan Närke 

och Västergötland eller, om man så vill, mellan Ramun-

deboda och Finnerödja socknar. Hans mor – Sara Lisa 

Ersdotter -  var uppvuxen i Långsmon och hon var 

tjugoett år och  ensamstående vid den tiden. Hon 

fortsatte att vara ensam och  L. L: s två yngre syskon 

fick samma status som han själv, det där att vara ett 

oäkta barn – i betydelsen född utanför äktenskapet. 

 
 

 
 

År 1841 gifte sig Sara Lisa Ersdotter med den 29- årige Andreas Andersson 

från det närbelägna, men utanför Ramundeboda socken belägna, Backgården. 

Det ligger utanför min förmåga att bedöma, huruvida denne Andreas var Lars 

Ludvigs och hans två syskons fader eller icke. Troligen var det så och var det 

inte så, så var det inte mer med det. I alla fall föddes det tre barn till och dessa 

var ju enligt den tidens sed äkta barn. 
 

”Har sin man Andreas Andersson i 

Backgården, Finnerödja socken”, har 

prästen i Ramundeboda skrivit. 
 

F 
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Fyrtiotalet fortsatte och 1848 skrev prästen i Finnerödja socken att Andreas 

Andersson i Backgården, gift med en piga i Bodarne, hade avlidit den 22 

september.  

    
 
 

Här t. h. har vi änkan och hennes 

sex barn vid seklets mitt. Hon 

bodde kvar i Långsmon hela sitt 

liv och hennes namn är ett av det 

vackraste jag stött på: Sara Lisa 

Ersdotter. Lars Ludvig var hennes 

äldste son och nog var han en 

äkta närking från Långsmon. 
 

Här ser argusögat att Lars Ludvig 

hette Larsson, när han befann sig 

i Backgården. Alltså: just det ! 

 
 

 
Lars Ludvig Larsson Elggren. 

Sara Lisa Ersdotters förstfödde son. 

 

 
Långsmon på den moderna kartan (med Laxå i bakgrunden). 

 

u blir det ett ordentligt kliv, från Långsmon i Närke till sydspetsen av 

hemmanet Mossebo. Kartan är från storskiftet år 1814. Hela området på 

kartan kallas Storängen. 
 

 

N 
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Kartan här nere (röd markering) visar Anders Peter Carlssons hemmansdel, 

med hustomter, åkrar och nära liggande ängar i mitten av 1850- talet (laga 

skiftet).  Utöver denna mark har han en andel i Storängen och har fått 

skogsmark på Allmänningen Tiveden (utanför denna kartbild). 
 

 
 

T h: Hemmanet Mossebos allra sydli-

gaste nejder, på gränsen mot Moss-

torp. Det är här som Anders Peter 

Carlsson och hans svåger Lars Ludvig 

Elggren ska utföra sina storverk under 

andra  hälften av artonhundratalet. 
 

Innan brukarna sätter sina spadar i 

marken, är det jungfruligt orört: det är 

en blandning av stenbundna backar 

och (mest av allt sankmark, där det 

växer hej vilt av dvärglika barr- och 

lövträd, buskar, ängsnässlor och gräs.   
 

Hundra år senare, när naturen är på väg att ta tillbaka det som lånats till 

jordbruk i ett sekel, ser det ut så här (kartan här under): 
 

 
Ekonomisk karta (1960). 

Det är inte möjligt att sätta något slags mått 

på nyodlarnas arbetsinsatser. Jag har kallat 

det två mäns storverk, vilket är orättvist i 

genus- perspektiv. Utan sina hustrur hade 

varken Anders Peter eller Lars Ludvig kunnat 

göra det de gjorde. Det var ett lagarbete, där 

även uppväxande barn var med i arbetet. 
 

Anna Stina Jansdotter och Clara Sofia 

Carlsdotter hade sina lass att dra och nog 

drog de sina strån till de stackar som växte i 

Mossebo och Mossebokärr under andra 

hälften av det nittonde seklet.  Jag ska skriva 

om mina egna upplevelser av Elggrens  (som 

vi kallade stället), längre fram. 
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.       

SUMMERING PÅ NYÅRSDAGEN ÅR 1864.  
 

og var det något att förundras över, tyckte man i Mossebo och lite 

varstans, när de första tågen började gå där borta på den västra 

stambanan, som klöv skogen mitt itu. Nu kunde man gå till Finnerödja station 

och köpa en biljett och i ett huj var man i Töreboda, om man skulle åt det 

hållet eller i Hallsberg, om Närke lockade. 
 

Anders Peter och Clara Sofia är nummer elva och tolv i raden av barnbarn från 

Mossebo,  som får sina livsresor lite summariskt och ytligt beskrivna i den här 

serien.  Följer nu en avstämning. Vi ska repetera var de numera vuxna (eller 

framlidna)  kusinerna befinner sig geografiskt och i någon mån socialt.  

 
 

ERIC CARLSSONS OCH MARIA ANDERSDOTTERS FAMILJ 
 

Maria avled i februari månad år 1854 och Eric i maj månad 1856. 

 

 Maja Stina (51) bor med sin familj i Otterberget - Hova socken  
 

 Ingrid (49) bor med sin familj i Kolbotten – Hova socken 
 

 Carolina (47) är ensamstående och bor i Vänersborg, där hon är vaktkvinna på 

stadens fängelse 
 

 Carl (45) kan vara var som helst – senast avhörd år 1840 (på väg till 

Stockholm)  
 

 Andreas (42) bor i Erikstorp tillsammans med makan, sedan sex år, Elsa Greta 

Pehrsdotter 
 

 Johanna (39) är ensamstående och bor i Karstorp, Skara landsförsamling, där 

hon arrenderar en ladugård 
 

 Jan Erik är avliden sedan år 1857 
 

CARL CARLSSONS OCH ANNA GRETA JÖNSDOTTERS FAMILJ 
 

Carl Carlsson avled i april månad året före. 

 

 Stina Greta (53) befinner sig i Hova sockens fattigstuga med några av sina 

barn -  maken (troligen) avliden 
 

 Carl d. y. är avliden sedan 1858 – änkan Maja Greta bor kvar i Mossebo med 

barnen 
 

 Maja Lena (42)  bor med sin familj  i Guntorp, Lyrestads socken 
 

N 



13 
 

 Anna Lisa (38) bor med sin familj i Orrekullebäcken, Finnerödja socken 
 

 Lovisa (35) bor med sin familj i Borgamossen, inom synhåll från Mossebo 
 

 Anders Peter (31)  bor på Mellangården i Mossebo med sin lilla familj, som 

ska bli större 
 

 Clara Sofia (26) bor i Mossebokärr med sin likaledes lilla familj, som ska bli 

mycket större 
 

MAGNUS CARLSSONS OCH MARIA SVENSDOTTERS FAMILJ 
 

Tills vidare vet vi bara att Magnus Carlsson avled redan år 1829. 
 

NYBYGGARNA I MOSSEBOKÄRR 
 

ars Ludvig Elggren, Clara Sofia och dottern Clara Lovisa är mantalsskrivna 

i Mossebokärr från och med år 1861.  

    

 
 

Det var mycket att stå i, så formalia fick 

anstå några år. Men år  1865 skrevs det 

papper som gav Lars Ludvigs familj 

rätten att bygga hus och bruka 2, 5 

tunnland mark under 50 år. Avtalets 

andra part var svågern/ brodern Anders 

Peter Carlsson i Mossebo.    
 

Familjen Elggren har alltså femtio år på sig.  Men vad ska hända år 1915? Det 

står också i kontraktet: jordägaren har rätt att ta tillbaka marken då, i vilket fall 

innehavarna ska flytta bort sina byggnader. Så skedde dock inte.  
 

  
 

Den högra bilden avser husförhör fram till och med år 1883 och vi ser åtta 

barn i Mossebokärr. Men överstrykningarna visar att de två äldsta har gett sig 

av från hemmet, så det var väl ”bara” åtta personer i huset.  

L 
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emma hos Anders Peter och Anna Stina i Mossebo var man som mest 

sex personer, fast man var ju sju -  vid närmare eftertanke -  eftersom 

modern/svärmoderna Anna Greta var med i leken ända fram till våren 1882. 

Hon var 93 år vid sitt frånfälle.  
 

  
 

  
T v: Anna Lovisa (1862–1896) och Alma Maria (1874-1902). 

T h: I Åsterud, Hova socken – familjerna Jansson och Andersson. 
 

  
Johan Elggren och sambon Gunhild (Elin Gunilla Karlsson). 

 

Äldsta dottern i Mossebo, Anna Lena Andersdotter och den yngsta, Alma 

Maria, drabbades båda av lungsot och avled tidigt i sina liv. Båda var 

verksamma i Hova socken. Det var även dottern Augusta som finns med på 

fotot från Åsterud. Hennes familj flyttade senare till Struppkärr, i Hova socken, 

där arvingarna än i dag har verksamhet.  
 

Gunhild kom som hushållerska till Mossebokärr (från Lerbäcks socken i Närke) 

år 1923 och stannade där resten av sitt liv. 

H 
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T v: Alma Maria Andersdotter. T h: Lars Erik Jansson – Augusta  

Anderssdotters make i Åsterud, senare Struppkärr. 
 

  
Carl Andersson i Mossebo och makan Ida Lovisa Carlsdotter från Borgan. 

 

 
Mossebostugan på 1930- talet. 



16 
 

MINA MINNESBILDER FRÅN ELGGRENS 
Det kändes som att tiden stått stilla 

 

 
Ekonomisk karta (1960). 

 

et var som att komma till en helt ny värld. Det var alltid varmt, för det 

var på sommaren vi var där och värmen liksom strålade ut från marken, 

samtidigt som solen i sig värmde och luften stod alldeles stilla. Men det var 

lite skugga vid den gamla grå ladugårdens västra vägg och där förtärdes den 

medhavda matsäcken. Ladugården, med spåntak, var timrad i den ända där 

kossan bodde och försedd med enkla bräder, där foder och annat förvarades.  
 

Det var således rast och Johan Elggren kom knallande, som han brukade och 

slog sig ner hos oss i gröngräset. Sedan pratades det om gamla tider. Kanske 

berördes även aktuella händelser, men det var samtalen om dåtiden som 

etsade sig fast i pojkvaskerns huvud. Det var far och Johan som pratade. Vi 

barn lyssnade, samtidigt som vi  åt med god aptit, för i likhet med ”sjön som 

sög” (och gav matlust), sög den där mossen musten ur alla, oavsett ålder.  
 

Vilka dagsverken de hade gjort, Johans far, Lars Ludvig Elggren och fars, farfar, 

Anders Peter Carlsson.  De började sina dagar när solen gick upp, fick vi höra 

–  och de höll på tills solen gick ner. Vad gjorde dom sen då?  tänkte 

pojkvaskern. Och vad  hade de för maskiner?   Inte hade de några maskiner 

att tala om. Dom hade handredskap: spadar, hackor och spett. Och en oxe 

hade de, i alla fall Anders Peter. Utan den dragaren hade de stått sig slätt. 

Oxen kunde dra en vagn, en plog, en harv. Ja, han kunde dra det mesta som 

var dragbart.   
 

Han var stark som en oxe och han var bred över axlarna som en lagårdsdörr ! 

Sådan var Johan Elggren, berättade far, när densamme lämnat oss för att 

sköta sitt. Johan Elggren hade ingen dragare. Han och Gunhild hade en ko 

och höns. Troligen hade de en gris också någonstans, men jag minns ingen 

gris. Dom hade nog ett par får också. Deras lilla stuga låg på en ås, några 

meter över nejden i övrigt och deras åkrar låg också lite högre än mossens 

nivå.  Johan hade en tvåhjulig vagn – som en stor dragkärra – med skaklar och 

höhäck. Jag glömmer aldrig den synen: Johan var sin egen oxe. Han drog den 

där vagnen som var fullastad med hö, från sin åker, hela vägen till ladugården 

och Gunhild gick bakom vagnen och sköt på. Allt skedde i slow motion- 

tempo. Sakta men säkert bärgades skörden under tak. 

D 
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Det fanns ett hus till på Elggrens tomt: en snickarbod. Johan var nog snickare 

till yrket, tror jag. Där inne fanns massor av verktyg, alla ordentligt och 

prydligt placerade enligt metoden var sak på sin plats, alternativt en plats för 

var sak. Samma ordning och reda var det i stugan, där Gunhild styrde och 

ställde. Det var på gränsen till pedantiskt prydligt där inne. Gunhild var snäll 

och välment, som man sa, även mot oss barn. Ett glas saft och en bulle, skulle 

det smaka? Det smakade förträffligt. Även deras tomt, runt husen, var välskött.  

Gunhild och Johan gillade sitt ställe och vårdade det ömt. 
 

När fick man körkort för häst och vagn? Jag skulle säga: i elva- tolvårsåldern. 

Förflyttningarna mellan hemmet och Elggrens skedde uteslutande med häst 

och vagn. Det tog en kvart ungefär och en del av färden skedde faktiskt på 

allmän väg, Det var en del utförsbackar och uppförsbackar och det var såklart 

vänstertrafik. Fast det var i själva verket mitt i vägen- trafik som gällde. Det var 

tom vagn på ditvägen och lastad vagn på hemvägen. Vi barn var nog rätt 

duktiga på att köra häst, trodde vi. Men det var ju så, att det var hästen som 

var duktig. Brunte var gammal van och han brydde sig inte så mycket om de 

barnsliga order han fick, via tömmarna och betslet, av vaskern på flaket.  
 

Barn reflekterar inte så mycket över hur saker och ting hänger ihop. Elggrens 

var för oss en utmark, dit vi åkte hästskjuts fram och tillbaka och deltog i 

arbetet med att hässja hö mitt i högsommaren och skörda havre på 

sensommaren. Men nog iakttog vi skillnaderna mellan mossmarken och 

hemmamarkerna. Där borta var jorden kolsvart och det fanns inga stenmurar 

mellan åkrarna. Däremot fanns det diken: meterdjupa, svarta diken, spikraka 

och – som vi tyckte – oändligt långa. Åkertegarna var långa och smala, kanske 

100 x 30- 40 meter. Det var ett mjukt underlag att gå på – nästan inga stenar, 

bara sotsvart jord som gungade lite under fötterna. 
 

När Anders Peter Carlsson och Lars Ludvig Elggren började sina respektive 

nyodlingar i kärret strax efter artonhundratalets mitt var det vildmark och 

ingenting annat där borta. När de fullgjort sina verk fanns det ett antal 

tunnland bördig åkerjord som var värdefullt tillskott för Anders Peter och 

själva livsvillkoret för Lars Ludvig. De lånade lite mark av moder jord under sin 

livstid, brukade den och lämnade den i arv till nästa generation. Det var Johan 

Elggren som var nästa generation och far var en generation längre fram, mot 

den tid då den där marken skulle återlämnas till moder jord, för att bli något 

annat än åkrar med gräs och gröda.  
 

Idag kan man kanske ännu se enstaka spår av odlingarna i Mossebokärr. Jag 

vet inte och behöver inte veta. Men ett vet jag: Även om de hundra  

jordbruksåren bara var en parentes i ett längre perspektiv, så är det som 

gjordes ett gott exempel på vad arbetslust, framåtanda och beslutsamhet kan 

skapa.  Anders Peter Carlsson och Lars Ludvig Elggren är mina hjältar och 

deras stöttande kvinnor, Anna Stina och Clara Sofia, är följdriktigt hjältinnor.  
 

De gjorde det! 
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Mossebo Hage, markerad med rött (häradsekonomisk karta från o. (1880) 

 

är man färdades från vårat Vallsjöbol till Mossebokär (eller för all del, 

vallade korna) passerades Mossebo Hage, vilket man ville eller ej. Vi 

hade då ingen aning om att det en gång i tiden  (1860- 70- talet) varit en 

bitter fejd om den hagen.  Det talades aldrig om detta -  alternativt: vi 

lyssnade inte. 
 

Följande text är hämtad från min berättelse  ”De trätte och processade” (finns 

i www.mossebobladet.se) 
 

Vid det laga skiftet i Mossebo, åren 1855- 58, hade åkrarna, ängarna och 

skogen fördelats mellan åborna. Det fanns då tvivel om att hagen verkligen 

hörde till Mossebo. De främsta företrädarna för tvivlet fanns i Borgan, 

Kavelbron och på två bosättningar i själva hagen.  
 

Gustaf Frödings dikt om Jan Ersa och Per Persa (två av verserna): 
 

 

De trätte och processade. 

Om friden prosten mässade. 

Det var som vått på gäss. 

Ty vann en gång Jan Ersa, 

så började Per Persa 

en splitter ny process. 

Ju mera de bedagades,  

dess mer det stämdes, klagades   

och tappades och vanns.   

Var domen för Per Persa,  

så vädjade Jan Ersa  

till närmaste instans.  
 

Anders Peter Carlsson och hans grannar i Mossebo tvistade med de båda 

bosättarna. Följande rubriker (konstruerade som fingerade pressreleaser) ur 

redan nämnd berättelse, visar vad det handlade om: 
 

Mossebo 1867-05-20 
Skiftande åsikter om Mossebo Hages framtid  
Pastorn pläderar för den breda vägen 

Mossebo 1867-10-16  
Komministern på krigsstigen Kräver tio fot till 

Mossebo 1867-10-16 
Lantmätaren ger upp – nytt försök nästa år  
Torparna hotar med stämning 

Tingshuset i Hova 1868-05-06 
 Tvisten om Mossebo hage, ett gammalt groll  

50 år gamla protokoll dammas av i Hova 
Tingshuset i Hova 1868-05-06 
 Lomhört vittne vill ändra tidigare uttalande 

N 

http://www.mossebobladet.se/


19 
 

Tingshuset i Hova 1869-05-04 
 Kampen om hagen går vidare  

Kommer vädjan om ”eld upphör” att hörsammas? 
Tingshuset i Hova 1871-09-22 
Ombytta roller i målet om Mossebo hage  
Mosseboarna tar till storsläggan 

Tingshuset i Hova 1872-05-03 
Lantmätare Lars Ljunggren – ett tungt vittne  

Mossebo hage tillhör hemmansägarna i Mossebo  
Mossebo 1877-11-06 
 Lantmätare Linde avslutar laga skiftet i Mossebo 
 Mosseboarna har fått vänta i 22 år 

 

Vid årsskiftet 1877/1878 var allt klart. Mosseboarna kunde räkna in ytterligare 

ett antal tunnland mark till sina respektive hemman. En fä- gata av 30 fots 

bredd var undantagen genom hagen, till fromma för hemmansägarna i 

Vallsjöbol, Rosendalen och Kavelbron och allt torde ha varit frid och fröjd. Ja, 

det vill säga i Lilla Borgan fröjdades man nog måttligt.  
 

Personligen känner jag visst medlidande med Jan P. Persson och Erik 

Pettersson och deras kamp mot de relativt mera välbeställda hemmansägarna 

i Mossebo. Det skulle varit rättvist att bröderna fått behålla den mark de odlat 

upp i kanten av hagen. Kanske var det i själva verket mindre än ett ynka 

tunnland man stred om. Mosseboarna hade sannolikt överlevt, denna plätt 

förutan. 

________________ 
  

iden gick. Det blev år 1890 och det mesta av gammalt groll var väl glömt. 

Anders Peter Carlsson sålde ett stycke hagmark till Simon Finnborg, som 

var son till en av målsägarna i den långa fejden. Denne kunde därmed bygga 

ett nytt hus på sin tomt. Fred var förhoppningsvis sluten familjerna emellan. 

Simon Finnborg var målarmästare. 
 

Här ses han tillsammans med sina gesäller: 
 

 

T 
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et har blivit rätt häftiga hopp i tiden här. Senast vi tittade på 

husförhören var det i alla fall runt år 1880 både i Mossebo och 

Mossebokärr. Återstår nu att se om det hände något uppseendeväckande 

fram emot sekelskiftet. 

    
Döttrarna gav sig iväg till Hova socken – Augusta och Alma Maria, för att 

stanna där, medan Anna Lovisa så småningom kom tillbaka. Bildtexten på 

sidan 14 visade att Anna Lovisa och Alma Maria drabbades av lungsot och 

avled tidigt. Augusta däremot levde hej vilt vidare i Åsterud och Struppkärr. 
 

Det finns en förbryllande uppgift om farfar Carl. Det står att han utvandrade 

till Amerika i mars månad  1889 och kom tillbaka i november samma år. Jag 

har aldrig hört talas om någon sådan resa. Det kan möjligen vara så att 

tjugoåringen tog ut flyttningsbetyg på våren, men ångrade sig och 

annullerade detta (flyttningsbetyg) samma höst. Jag vet inte. Det var i alla fall 

han som ett par decennier senare tog över gården i Mossebo tillsammans 

med Ida Lovisa Carlsdotter från Borgan.  
 

lggrens familj i Mossebokärr var färdigbildad år 1880, då sonen Johan 

Manfred föddes. Som vi vet var det han som så småningom tog över 

stället. Döttrar och söner flyttade sin väg, företrädesvis till Närke. 

    
Fast äldsta barnet, dottern Klara Lovisa, hon flyttade till Barrud och blev 

knektens,  Gustaf Henning Söder, hustru.  

D 

E 
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AVLIDNA I MOSSEBO OCH MOSSEBOBKÄRR  

 

 Anders Peter Carlsson 28 mars år 1902: 

 
Det råkar vara idag för  118 år sedan. 

 

Lars Ludvig Elggren  22 november 1915: 

 
Clara Sofia Carlsdotter 23 oktober 1917: 

 
Anna Stina Jansdotter 3 februari 1930: 

 
 

Anders Peter Carlsson är FFF (farfars, far) och 

Clara Sofia Carlsdotter är FFFS (farfars, fars, syster). 

 
Namnen stavas något annorlunda (som k i stället för c) 

 här och var, men det gör ingen skillnad. 

 

 
Mariestad den 28 mars 2020 / Alf 
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Bilaga 01 

 

KÖPEKONTRAKTET 
 

 
 

HÅLLNINGSKONTRAKTEN 
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Bilaga 02 
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Bilaga 03 

 

MOSSEBO: LOKAL HISTORIA 1627 - 1757 
 

Änkan Marit 1627 – 37 

Bengt 1640 – 41 

Simon & hustru Brita 1644 – 49 

Öde 1650 -  

Nils & Sigrin 1655 – 81 

Bengt Nilsson 1668 

På Hova marknad 1675: 

Erik Nilsson ihjälslagen 
av Per Erikssons söner, Sven, 

Bengt & Per i Västerhäljatorp. 

Bröderna dömdes till döden. 

Håkan, snickare 1677 

Måns Nilsson & 

Elin Andersdotter 1681 - 1723 

Nils Månsson & 

Maria Mattesdotter 1719 – 57 
 

1655  2020 
 

Nils & Sigrin 

Måns Nilsson 

Nils Månsson 

Erik Nilsson 

Carl Er(ik)sson 

Carl Carlsson 

Anders P. Carlsson 

Carl Andersson 

Gunnar Carlsson 

Bernt Gunnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter t. o. m. 1600- talet: Bertil Kjelldorff.  

1700- talet och framåt: Familjearkivet.  
 

En film: Många generationer i Mossebo: 

https://youtu.be/QtsoTE5HFQM  

https://youtu.be/QtsoTE5HFQM

