Några fakta om

Johan A. M. Carlsson
född i Mossebo 5/10 1901

Mariestad i juli 2019
/ Alf
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Här är Johan och hans många konfirmand- kamrater år 1915

Kyrkoherden heter David Levin Sandelius.
Peka ut Johan (jag har en idé - men vet inte) !
Bland Johans kamrater finns Karl Bertil Karlsson från det
Vallsjöbol som senare kallades ”Granhäcken”
och Nils Ludvig Fransson från Barrud.
Peka gärna ut även de gossarna !
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Johan A. M. hade två äldre syskon i livet: Karl Ivar (född 1896) och
Melrud (Mildred) Elisabet (född 1898) samt två yngre bröder:
Gustaf Rudolf (född 1903) och sladdbarnet Ernst Gunnar (född
1909).
Den 19 september år 1927 flyttade Johan till Brommö i Torsö
församling och blev arrendator på en gård (ett torp) som heter
Sandbäcken:

På den här kartan (omkring 1880) ser vi
att Sandbäcken ligger ungefär i Brommös mittpunkt.

Häradsekonomisk karta.
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När Johan flyttade till Brommö 1927 tog han med sig sin storasyster
Mildred som hushållerska till den lilla ön. Här ser vi de båda fotade
tillsammans:

Så hände olyckan på vintern 1928/ 29. Johan befann sig på
höskullen, ramlade ner därifrån och bröt nacken. På is som varken
bar eller brast – eller kanske: som både bar och brast transporterades han till lasarettet i Mariestad. Han avled där den 23
januari 1929.
Fadern – Carl i Mossebo – begav sig senare till Brommö och
ordnade med lösöreauktion. Mildred stannade kvar på gården
(torpet) till hösten samma år, då hon flyttade till Viby i Närke och
blev piga i en barnrik familj.
Anmärkning: Att Johan var arrendator på Brommö är ingen
nyhet för mig. Men att Mildred följde med honom dit som
hushållerska och bodde två år här ute i Vänern – var
överraskande att se. Hade ingen aning om det.
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Här ser vi de närmast sörjande ta farväl av Johan i Mossebo:

Bröderna Gunnar och Gustaf står i främsta ledet och
bakom Gunnar skymtar vi fadern Carl.

Det var ett tungt 1920- tal för Carl i Mossebo och hans familj: År
1921 avled sonen Karl Ivar. 1923 blev han änkeman, då hustrun Ida
Lovisa gick bort och så detta - år 1929.
Sedan ett par år tillbaka hade Carl en hushållerska: Elsa Charlotta
Klang som i januari 1929 var höggravid. Elsas och Carls son Lennart
föddes två månader senare.

Här ser vi Mildred (i rosett) med
den familj hon tjänade i Viby,
innan hon drog vidare till Örebro
och skapade sig ett liv där.

Så var det med detta.

Med respekt: Mariestad 2019-07-21 / Alf
5

