En tämligen omständlig utredning, huruvida mormor - Augusta Charlotta
Fransdotter i Lilla Smedsbol, född år 1876 - hade några
sysslingar i Björnfallet med omnejd
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E

tt hemman, där man aldrig har satt sina fötter, blir föga konkret. Man ser en
karta och finner några åkrar och ängar och ett antal hus, sannolikt rödfärgade,
med vita knutar, åtminstone bostadshusen. Fast då ser man med sin egen tids ögon.
Husen var troligen grå för 200 år sedan.
Folket strävade säkert på, för att få saker och ting att fungera så pass, att de
kunde försörja sig och få lite överskott att spendera på sådant som det egna
lantstället inte kunde producera.
Björnfallet (Björnefallet) i Finnerödja socken är ett sådant anonymt ställe för mig.
På 1940- talet hörde jag mormor, Augusta Charlotta, berätta att hon var uppvuxen i
Lilla Smedsbol (det visste jag redan), att hennes mor var kommen från Åsebol (det
hade jag kanske hört förut) och att hennes mormor bott på ett ställe som hette
Björnfallet (och det var nyheter för mig - mormors barnbarn).
Här och nu, mer än sjuttio år senare, förundras jag av att jag minns själva
situationen så väl: mormor satt med sin stickning. Hon var mästerlig på att sticka
strumpor och vantar. Hon hade en blåblommig städrock på sig och vi befann oss i
hennes lilla kök i Vallsjöbol. Hon ville så gärna berätta och hon hade förvånansvärt
bra koll på sina förfäder och mödrar. Det tyckte jag då och det tycker jag nu.
Jag vet inte om mormor hade besökt Björnfallet någon gång och sett den miljö där
hennes mormor bott som barn. Kanske hade hon sysslingar där, om familjerna
Gustafssons ättlingar bodde kvar. Någon utflykt från Vallsjöbol till Björnfallet var
det dock aldrig tal om.
Jag har såklart glömt alla fakta som mormor matade mig med den gången, men nu
vill jag försöka reda ut hur de hade det ställt uppe i Björnfallet från det sena
sjuttonhundratalet och sådär hundra år framåt. Jag skriver det sammanhängande,
utan rubriker men med en och annan anfang, för att markera övergångar från det
ena till det andra.
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Ett 1940 talet barns association till Björnfallet:
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Gustaf Gustafssons familj i Björnfallet runt sekelskiftet 1700/ 1800:

Gustaf Gustafsson var uppvuxen i Björnfallet
och hustrun Maria Bengtsdotter var kommen från
Västra Lövåsen i Vallsjö rote.
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Laga skifte i Björn(e)fallet 1833

L

antmätaren skrev i sitt protokoll: År 1833 den 3:e juli inställde sig undertecknad

förste kantmätare i hemmanet Björnfallet, beläget i Skaraborgs län, Vadsbo
härad och Finnerödja socken, för att verkställa Laga skifte på ägorna till denna
samfällighet. Infann sig delägarna i detta 1/16- dels hemman, Gustaf och Anders
Gustafsson, som äger hälften vardera. Såsom gode män hade till städes kommit
nämndeman Carl Hansson i Vallsjöbol och Magnus Magnusson i Fallet.
Vid tiden för laga skiftet hade Gustaf Gustafsson d. ä. avlidit sex år tidigare [1827]
och änkan Maria var 69 år gammal. Sonen Anders var 33 och Gustaf 31. Gustaf var
redan gift med Greta Eriksdotter och deras första barn, Maria Lena, var 3 månader.
Anders gifte sig två år senare med Maria Jansdotter från Hova socken och deras
första barn kom till världen 1829. Fruarna hade det gemensamt att de var jämnåriga
och tio- tolv år yngre än sina män.
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Anders och Gustaf hade tre systrar: Chatrina, född 1788, Maria, född 1795 och Sara
Stina, född 1801. Chatrina flyttade till Finkila i Hova socken år 1807.
Här har det gått ett par decennier och sönernas familjer är nästan fulltaliga. Nästan,
eftersom Greta och Gustaf får en dotter, Sofia Carolina, år 1846.

Anna Stina kommer i sinom tid att flytta till Åsebol i Hova socken.

A

ugustas mormor, Anna Stina, flyttade således till Åsebol i Hova socken år 1847
och gifte sig med Olof Eriksson, som var son till Maria Olofsdotter- Moberg och
hennes dåvarande make i Ranängen, Erik Jansson.
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Dottern Charlotta Sofia, född 1851, är Augustas mor.

Å

ter till Björnfallet och Gustaf Gustafssons familj : Dottern Eva Sabina avled år
1851, blott sexton år gammal. Fadern, Gustaf Gustafsson, avled 1864.

Dottern Lovisa Greta {29] gifte sig år 1857 med den tre år yngre Erik Gustaf
Eriksson, från Högelid i Vallsjö rote. Han var son till Eric Persson och Charlotta
Eriksdotter, därstädes. De bosatte sig i Björnfallet. Deras fem barn ser vi på bilden
här uppe.
Clara Johanna [sidan 6] flyttade till Ramundeboda socken 1861, återkom 1863 och
flyttade till Kvarntorp 1864 och gifte sig med Lars Jan Jansson från Posseborgan.
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Deras barn: Selma Maria, född 1865, Johan Emil, född 1866 och Erik Henning, född
1868.
Carolina Sofia [17] gifte sig år 1863 med Carl Petter Pettersson [23] från Halla. De
bosatte sig i Björnfallet. Carl Petters föräldrar: Peter Olofsson och Stina
Eriksdotter. År 1867 flyttade familjen - mor och far och barnen Alma Elfrida [född
1864] och Johan Emil [född 1867] - till Kvistbro socken.
Augusta Vilhelmina, född 1863, flyttade till Nysund och gifte sig med Alexander
Johansson i Råbäck år 1882.

HADE MORMOR NÅGRA SYSSLINGAR I BJÖRNFALLET?

År 1886 gifte sig Johan August med
Emma Kristina Karlsdotter. De
bosatte sig i Björnfallet och året efter
flyttade Johan Augusts föräldrar och
syskon till Råbäck i Nysunds socken,
där systern Augusta Vilhelmina och
hennes make Alexander Johansson
fanns sedan 1882.
Emma Kristina är dotter till Karl J.
Johansson och hans hustru Johanna
Eriksdotter i Ullsandsmo.
Emma Kristinas mor Johanna är dotter till Katarina Olofsdotter som är syster till
Maria Olofsdotter- Moberg.

N

är vi tittar in hos grannarna [och släktingarna] i Björnfallet, på Anders
Gustafssons sida, efter sekelskiftet, ser vi att Per G. Andersson avled 1908 och
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att änkan Sofia samt söner och döttrar bodde kvar där på 1/32 mantal, vilket var en
fjärdedel av det ursprungliga hemmane.

Fast dessa döttrar och söner, ungefär jämnåriga med Augusta, hade hon [mormor
Augusta] knappast kläm på. 
alltså till Gustaf Anderssons ättlingar, på den andra 1/32 mantal i Björnfallet.
Å ter
Dotter- dotter- dottern till trumslagaren i Högshult, Olof Moberg och hans

hustru, Stina, fick inte leva så länge. Emma Kristina avled 1901, strax innan hon
skulle fylla 37 år. Johan August var änkeman i tre år och gifte sig därefter med
Albertina Svensdotter från Lerbäcken i Gate rote.

År 1915 flyttade Johan August och Albertina till Nolängstorp i Backerud, där de
bodde barnlösa resten av sina liv.
Läsaren och författaren till detta torde ha det gemensamt, att det så här dags i
framställningen är svårt att förstå mormor Augustas släktskap med de människor
som presenterats på de senaste sidorna. Det behövs en sammanfattning.
Mormors mormor var Anna Stina Gustafsdotter [född 1825]. Mormors mor Charlotta
Sofia Olofsdotter [född 1851], var kusin till barnen i Björnfallet: Johan August, Olaus,
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Augusta Vilhelmina, Emil och Johanna Sofia [sidan 6]. Det var Johan August som
stannade i Björnfallet, medan hans syster, Augusta Vilhelmina, flyttade till Råbäck i
Nysund socken år 1882 och resten av familjen [utom Johan August] följde efter till
Råbäck år 1887.
För att rubri
bege oss till Råbäck.

V

ska få något innehåll, får vi

i repeterar: Olaus, Emil och Johanna Sofia är mormor Augustas mors kusiner.
Spänningen stiger: Ska det bli några sysslingar till Augusta?

Systern Augusta Vilhelmina och hennes make Alexander Johansson, som bor i
Råbäck sedan 1882, har kanske satt barn till världen?

Det har de och vi räknar in Augustas två första sysslingar: Anna Matilda och Gustaf
Henning. När Augusta var tio år och växte upp i Lilla Smedsbol, hade hon en sex år
gammal syssling [Anna Matilda] och en nyfödd [Gustaf Henning] i Råbäck. Visste hon
det? Vet ej!
Olaus [född 1860) gifte sig i november 1894 med Johanna Sofia Karlsdotter [född
1873] i Finnerödja socken och de bodde nu i Råbäck. De fick sonen Johan Erik
Bernhard 1896. Deras dotter Hanna Maria föddes 1898 och avled strax därefter.
Senare fick de Gustaf Leonard år 1901 och Berta Sofia år 1907.
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Johanna Sofia [född 1869] gifte sig knappt en månad senare med Karl Gustaf
Augustsson i Gökhult [född 1856] och de fick döttrarna Signe Maria år 1898 och
Hanna Julia år1906.
Innan vi går vidare vill jag notera att det av tradition
var rätt stor åldersskillnad mellan man och hustru i den här släkten.

Råbäck.

Gökhult.

H

är ringer det en klocka: Bernhard i Råbäck och hans syster Berta! Visst var det
så, tänker jag och minns hur vi brukade åka den där vägen ibland [på 1940- och
50- talet] mellan Åtorp och Finnerödja och det krävdes en nästan 90- gradig
vänstersväng, för att inte hamna i Bernhards i Råbäck trädgård. Och berättades det
inte att Bernhard var bror till Berta som var gift med Sven i Backerud? Jo, det
berättades så av mor Birgit som troligen ärvt sitt intresse för och sin kunskap om
relativt avlägsna släktingar av sin mor Augusta. Min minnesbild av vägens sträckning
må vara diffus, men släktskapen mellan Råbäck och Backerud bekräftas efter några
klick på datorn.
Vår familj umgicks regelbundet med Berta och Sven och sonen Ove i Backerud under
1940- och 50- talet, men jag minns inte att det någon gång antyddes att Berta var
mormor Augustas syssling. Kanske ska jag reservera mig, eftersom vi barn [nu talar
jag om 40- talet] mest var sysselsatta med att spela bordshockey. Ove i Backerud
var en fena på det spelet och vi förlorade varje gång mot vår fyra och en halvmänning i Backerud.
På sidan 7 här uppe står det:

Clara Johanna flyttade till Ramundeboda socken 1861, återkom 1863 och flyttade till Kvarntorp
1864 och gifte sig med Lars Jan Jansson från Posseborgan. Deras barn: Selma Maria, född 1865
Johan Emil, född 1866 och Erik Henning, född 1868.
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Där har vi redan tre sysslingar till Augusta: Selma Maria, Johan Emil och Erik

Henning.

Sysslingarna i Kvarntorp

L

ars Jan Jansson avled år 1872, 38 år gammal och Clara Johanna gifte sig med
Lars Jan Jansson d. y. från Styvanäs tre år senare. Det blev tre barn till
[sysslingar till Augusta]: Clara Lovisa [1876], Gustaf Hjalmar [1879[ och Anna
Sofia [1882].
Familjen skingrades mot slutet av 80- talet och början av 1890- talet. Vuxna barn
flyttade till Skagershults socken och föräldrarna till Rudskoga.
På samma sida [7]står det:

Carolina Sofia [17] gifte sig år 1863 med Carl Petter Pettersson {23}, från Halla. De bosatte sig i

Björnfallet. Carl Petters föräldrar: Peter Olofsson och Stina Eriksdotter. År 1867 flyttade familjen
till Kvistbro socken. Mor och far och barnen Alma Elfrida [född 1864] och Johan Emil [född 1867].

Vi räknar in två sysslingar till: Alma Elfrida och [ännu en] Johan Emil. Familjens
vidare öde i Kvistbro socken är höljt i dunkel. Det finns, såvitt jag kan se, inga
uppgifter i Kvistbro församlings inflyttningslängd.
Räknar jag rätt, blir resultatet av denna undersökning, att mormor Augusta
Charlotta, hade drygt dussinet fullt av sysslingar som härstammade från Björnfallet
och nådde vuxen ålder.

På nästa sida:
Två kartor: Björnfallet och Råbäck,
med omgivningar:
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Häradsekonomiska kartor [omkring år 1990].
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