www.mossebobladet.se

MDCCCLIII
FM MF I BORGAN

JAN ANDERSSON
FÖRRÄTTADE BOUPPTECKNING EFTER

JONAS SVENSSON
MF MF I BARRUD

Alf Gunnarson
MMXXI

1

INNEHÅLL
FÖRORD
BARRUD PÅ DE
GAMLA KARTORNA
JONAS SVENSSONS LIVSRESA
JONAS OCH MARIAS BARRUD
JONAS AVLED 10 MARS 1853
ARVSKIFTE EFTER JONAS
GRUNDEN VAR LAGD
MARIAS
HÅLLNINGSKONTRAKT
AVSLUTNING

2

FÖRORD

J

ag har just avslutat en sammanställning om Carl Erssons i Mossebo bortgång på hösten
1786 och den efterföljande bouppteckningen i januari 1787. Jag tänker: vi vet egentligen
väldigt lite om våra förfäders leverne mer än att de föddes, döptes, konfirmerades, gifte sig
(kanske), fick barn som växte upp och fick egna barn och så – en vacker dag - fann de sig
sittande på undantag, kännande sig vara mest i vägen och väntande på att bli införda i
församlingens dödsbok.
Därför är bouppteckningarna värdefulla dokument, i de fall någon fortfarande var i
verksamhet och avled innan han/ hon hamnat som ett bihang till de verksamma. Man får veta
vad ett ställe hade för tillgångar, skulder, saker och ting - och av de siffrorna kan man dra
slutsatser om hur man hade det ställt. En bonde- familj som hade ett måttligt intecknat
hemman, med en oxe och en stut i stallet samt några kor, får och getter i ladugården och
möbler, husgeråd och sängkläder i bostadshuset, hade ett liv. En avliden persons samlade
kvarlåtenskap säger något om livet där och då.
Jag har synat Riksarkivet och hämtat ut bouppteckningen efter Jonas Svensson i Barrud. Han
var 65 år gammal, när han lämnade jordelivet och han var fram till sin död basen för basset
på det lilla hemmanet i Barrud. Han var gift med Maria Olofsdotter Moberg och det var
förvisso hennes arv som var grundplåten i deras hemmansdel, 1/ 30- dels mantal i Barrud,
men sådana var tidens betingelser, att mannen i en familj ägde fast och lös egendom. När vi
läser bouppteckningen bör vi komma ihåg att det är hela familjens tillhörigheter som
värderas (dock att gångkläderna är den avlidnes ensak).
Det kan synas som en kuriositet men jag ser det mera som extra intressant att mina syskon
och jag är lika mycket släkt med bouppteckningsmannen som med boets avlidne ägare.
Jag kommer att vara frikostig med kartor även i denna sammanställning och jag kommer att
klippa in människor, djur och natur från gamla skolplanscher här och var i textflödet.
/ Alf
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BARRUD PÅ DE GAMLA KARTORNA

K

artan där uppe, från år 1747, är den äldsta som finns i arkiven över hemmanet Barrud.
Det är lantmäteri- konstverk och det är även de båda här nere: den vänstra som visar hur
åkrarna fördelades i storskiftet år 1807 och den högra, hur ängarna delades år 1812.
Jonas Svensson och Maria Olofsdotter Moberg bosatte sig i Barrud 1847. Det var ingen
självklarhet att de två skulle komma dit. Slumpen styrde och ställde att det blev så.
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JONAS SVENSSONS LIVSRESA

H

an föddes den 29 juli år 1788 i Sjöbron, Paradis rote, Finnerödja socken. Fadern Sven
Ängel var knekt där. Familjen Ängel flyttade från Sjöbron runt år 1790 – vet inte vart och Jonas ungdomsår är höljda i dunkel. Så småningom ser jag honom som dräng i Sågen,
Kavelbron och Sandviken.
Det här klippet ur husförhörsboken, 1810- 25, Ranängen i
Östergårds rote, innehåller en
hel del dramatik som prästen
löste genom att sudda ut ett
namn och skriva in ett annat. Det
var inte snyggt gjort.
Maria Olofsdotter Moberg
gifte sig med änkemannen
Erik Larsson år 1911 och
därefter levde de, hoppas
man, ett gott och lyckligt liv i
Ranängen. Det ena barnet
efter det andra kom till
världen. Men så avled Erik
mitt i livet och Maria måste
börja om. Hon var född och
uppvuxen i Högshult som
äldsta barn till trumslagaren
Olof Moberg och hans hustru
Stina Olofsdotter. Hon var en
knappt trettioårig änka och
på något vis måste hon göra
som prästen: sudda ut det
föregående och sätta en
annan på platsen som make.
Så skedde efter att sorgen
fått sin tid och den lycklige
efterträdaren var knektsonen
från Sjöbron.

Ur Om lust & nöd, liv & död.

Maria Olofsdotter Mobergs liv finns utförligt beskrivet i berättelsen Om lust & nöd, liv & död:
http://mossebobladet.se/a.maria%20moberg.pdf och den finns i www.mossebobladet.se
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Det här klippet är från år 1819 i
Marias livsresa.

Och nyponrosen (från en
gammal skolplansch) är både
vacker och vass.
År 1828 flyttade Jonas och Marias familj från Ranängen till Slottsbol.
Unga dottern Eva Stina, från
Marias förra äktenskap, avled i
Slottsbol år 1835.
Döttrarna Anna Lena och
Lovisa föddes (1823 och 1827)
medan familjen var kvar i
Ranängen. Sonen Johannes
och dottern Gustava föddes i
Slottsbol (1830 och 1836).
År 1847 flyttade föräldrarna och de yngre barnen till Barrud.

Husförhör. Barrud: 1845 – 1865.

Här ser vi, det vi redan vet, att Jonas Svensson avled år 1853.
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JONAS OCH MARIAS BARRUD

M

aria Olofsdotter Mobergs far, trumslagaren Olof Moberg i Högshult, hade köpt mark i
hemmanet Barrud runt sekelskiftet 17/1800. Den hemmansdelen ägdes på 1840- talet
av Olof Moberg den yngre - Marias lillebror - åldersskillnaden syskonen emellan var 22 år.
År 1847 sålde Olof 7/ 270 av sin mark till systern Maria och svågern Jonas. Maria hade ett
innestående arv - 2/ 270 av marken - så genom den affären blev Maria och Jonas ägare till
1/ 30 av hemmanet Barrud och det var inte mycket, men det räckte till att livnära en liten
familj. Man fick rätta munnen efter matsäcken, som det sades.

Jan Andersson i Borgan skötte det formella i affären 1847.
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Det laga skiftet i Barrud pågick när det där avtalet skrevs. Här – på laga skifteskartan – har jag
markerat Jonas och Marias trettiondel. Man ser att deras hus ligger i utkanten av byn.
Bygatan ses i överkanten av kartan.

Kartan är ritad med norr till höger och övriga streck är i logik med detta. 

Lagfart beviljades av Häradsrätten i Hova år 1854.

JONAS AVLED 10 MARS 1853
Och så: mitt i vårbruket, den 2 maj, kom Jan Andersson från Borgan och förrättade
bouppteckning. Härvid äro närvarande: Enkan som boet uppgifver samt myndige sonen
(Johannes) och dottern Anna Lena, skrev Jan Andersson.
Anna Lena Jonsdotter (29) var piga i
Nyborg, hos änkemannen sedan 1851,
Abraham Eriksson (39). De gifte sig året
efter. Lovisa Jonsdotter (26) var piga i
Slottsbol och hon gifte sig senare med Jan
Svensson i Slottsbol. Johannes Jonsson (23)
var hemmason och den yngsta, Gustava,
var sjutton år och okysst. Fast om detta
står ingenting i kyrkboken. Däremot borde
hon ha haft en förmyndare, tycker jag.
Kanske det dyker upp någon.
På följande sidor ska vi se om det fanns några dyrbarheter i boet.
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Sakerna av tenn, koppar,
mässing och bleckplåt: en
kopparkittel
sticker
ut
–
värderad till fyra riksdaler.

Här är saker av porslin, glaskärl och
i högra spalten, av järn: det är
shilling- värde för hela slanten.

Kunde man få se en sådan här familj i Barrud vid mitten av 1800- talet? Jag vet inte.
Men det är en familj med stil.
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Järnsaker
och
husgeråd:
möblerna i högerspalten är
rätt så (relativt) värdefulla.

Laggkärl, kreatur och gång-kläder:
oxen var värd 20 riksdaler, kossan
Grilla och Blacka 10 var, stuten 8
samt två får och en bagge, 3
riksdaler.

Tjädrar i det.
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Körredskap och Jonas
egna gångkläder (högra
spalten): en vagn var värd
fyra riksdaler.

På fjärde sidan, säng- och linne- kläder
samt diverse i vänster- spalten och lite
mera gångkläder och summeringar i
högra spalten.
En fordran – 24 riksdaler och Jonas
andel i hemmanet Barrud - 414 riksdaler,
tillsammans med alla sakerna - blir
tillgångar, totalt 562 riksdaler. Minus lite
skulder och behållningen blev nära 500
riksdaler.
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ARVSKIFTE

F

örrättningsmannen Jan Andersson i Borgan var inte riktigt klar än med sitt uppdrag.
Nästa steg var att skifta kvarlåtenskapen mellan arvtagarna. Så skedde och här visas ett
utdrag från det fyra foliosidor omfattande dokumentet. Man observerar att dottern Anna
Lenas arvedelar tillföll hennes make. Hon själv blev minimerad till och dess hustru. Sådana var
reglerna och det kunde varken Jan Andersson eller någon annan bland folket rå för.

GRUNDEN VAR LAGD

L

ivet på det lilla hemmanet i Barrud gick vidare. Jonas och Maria hade lagt grunden och
arvingarna fortsatte att odla ny mark, bygga nya hus och leva på det som gården gav.
Först tog sonen Johannes och hans familj över, men efter bara något år (vi är nu i början av
1860- talet) var det lillasyster Gustava och hennes make Carl Gustaf Carlsson som började
bruka gården i Barrud. Under deras tid fördubblades (nästan) gårdens areal, då en
angränsande fyrtiondel fogades till stam- hemmansdelen.
Ännu två decennier framåt i tiden fanns den tvåfaldiga änkan Maria Olofsdotter Moberg med
i gårdens hushåll. Hon sattes visserligen på undantag men med ålderns rätt - om inte annat –
hade hon säkert ett ord med i laget, när viktiga saker avhandlades.
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MARIAS HÅLLNINGSKONTRAKT

B

land efterlämnade gårdspapper från Barrud är Maria Olofsdotter Mobergs hållningskontrakt det jag sätter högst värde på. Det är skrivet på skört papper och det handlar om
livets nödtorft . Det är den tidens pensionsförsäkring. Läs och njut.

18 juli 1861. Maria var 72 år gammal.
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Första tillägget, 26 november 1864:

Andra tillägget, 13 mars 1867:

Maria levde på de villkor som så precist angavs i kontraktet till år 1875.
Det finns flera berättelser i www.mossebobladet.se som har anknytning
till denna berättelse om arvet efter Jonas Svensson.
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AVSLUTNING

Hemmanet Barrud vid mitten av 1800- talet (laga skiftet).
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