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HÖGSHULT I FINNEFALLS ROTE 
 

  
 

emmanet fick sina gränser fastställda år 1770, då lantmätare H. Höjer från 
Mariestad, tillsammans med en representant från Skaraborgs regemente, en 

skogvaktare och en nämndeman kom till hemmanets dåvarande innehavare, 
trumslagaren Eric Granath och hans familj.  Man vandrade runt i Högshult under två 
dagar, mätte och räknade samt satte gränsstenar i marken.  
 

Drygt hundra år senare ritades den här kartan som visar Högshults läge och den 
närmaste omgivningen söderut:  
 

 
Häradsekonomisk karta från omkring 1880. 

 
 
 

H 
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FÖRORD 
 

lof Larsson Moberg är morfars, mormors, far (MF MM F) och Stina Olofsdotter  
morfars, mormors, mor (MF MM M). De gifte sig (troligen) år 1788. Olof var då 30 

år gammal och Stina 16 år ung. Hon var mera ett barn än vuxen. Hur var detta möjligt? 
Jag vet inte men har erfarit att det fanns undantagsregler för militärer att äkta en så 
ung människa. Stina Olofsdotter var sjutton år när familjens första barn, Maria 
Olofsdotter Moberg, föddes på sommaren 1789. Det blev så småningom fem barn till, 
med ojämna mellanrum. Den yngste, Olof Olofsson Moberg d. y. föddes år 1811 och det 
är lätt att räkna ut att modern då var 39 år gammal.  
 

Jag har tidigare beskrivit den här familjen i flera sammanhang, bl. a. dessa: 
 

Om Olof Larsson Moberg och hans bror Eric Larsson: 
http://mossebobladet.se/a.eric%20o%20olof%20i%20mobacken.pdf  
 

Om Maria Olofsdotter Moberg: 
http://mossebobladet.se/a.maria%20moberg.pdf 
 

Dessa finns i: www.mossebobladet.se  

 

Den här berättelsen ska så småningom få fokus på Olofs och Stinas barn och barnbarn, 
efter en översiktlig beskrivning av Skaraborgs regementes mannar i Finnerödja socken 
runt sekelskiftet 1700/ 1800 samt en noggrann titt på bouppteckningen efter Olof 
Moberg år 1825. 
 

/ Alf 

 
Nu har jag spelt på pipa 
Och sjungit sorgesång, 
Men ingen velat gråta, 
Ej dansen kom i gång. 

 

Då gick jag ut på gatan 
Mig ställde i ett hörn 

Där slog jag på en trumma 
Och visade en björn. 

 

 
 

Åt björnen gav man socker 
Mig själv man ville slå, 
Och när jag ville sjunga 

Då hörde ingen på. 
 

Då tog jag narrens kåpa, 
Jag gycklade en lek 

Och när jag räckte tungan 
Man av förtjusning skrek. 

 

Då stanna ekipager 
Med höga herrar i: 

Det var en rolig djävul, 
Den där kan något bli! 

 
                                                                             /En dikt av August Strindberg./ 

O 

http://mossebobladet.se/a.eric%20o%20olof%20i%20mobacken.pdf
http://mossebobladet.se/a.maria%20moberg.pdf
http://www.mossebobladet.se/
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SKARABORGS REGEMENTES MANNAR I FINNERÖDJA SOCKEN 

 

id sekelskiftet 1700/ 1800 bidrog Finnerödja socken med följande mannar, som fick 
sin försörjning på hemmaplanerna och gjorde tjänst i Skaraborgs regemente, med 

Axevalla hed som övningsområde. 
 
 

Rote Boställe Namn Kommentar 
    

Östergård Skagersholm Vakant Företrädaren *) 
Paradis Carlstorp Anders Nohlgren (42)  
Paradis Sjöbron Johan Larsson Hahne (39)  

Finnefalls Barrud Eric Barrman (39)  
Vallsjö Lund Peter Ärlig Korpral 

Finnefalls Ryttaretorpet Jan Olofsson Ram (40) Ramsnäs 
Finnefalls Högshult 

 

Olof Larsson Moberg (42) Trumslagare 
    

 
 

*) På hösten 1799 var Johan Ericsson Skagerbom soldat för Östergårds rote. Den 3 november det 
året hände det sig emellertid att Jan Skagerbom stupade – inte på något slagfält men väl på 
Krogen i Finnerödja, den 3 november 1799. Han blev mördad. Änkan Eva Olofsdotter (38) med 
fem döttrar i åldern sjutton- två år och havande i nionde månaden (sonen Eric föddes en månad 
senare) fick bo kvar på soldattorpet. Senare kom en ny soldat, den unge och oprövade Sven Id, 
från Ramundeboda socken. 

 

 

 
 

 
 

   
T. v: Modell av verlighet. T. h: Besiktning av soldattorp av kompanichefen, den indelte soldaten och  

rotebonden. Litografi av V.L.E. Sparre (1866). 
 

Högshult tillhörde vid den tiden Finnefalls rote (senare Ramsnäs) och  hemmanet 
disponerades av sockens trumslagare  Olof Larsson Moberg och hans familj, till vilken 
jag återkommer inom kort – kanske redan på nästa sida. Kände Olof Moberg knektarna 
här uppe? Ja, det är klart. De övade ju tillsammans på Axevalla hed och de hade samma 
väg till och från heden. 

 

V 
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Vid sekelskiftet 1700/1800. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fem soldater,  
en ryttare och  

en trumslagare. 
  

Underlagskarta från slutet av 1600- talet (för att den är så fin)  
 

Högshult är, ur den egna synvinkeln, ett ställe med släktingar både på morfars och 
mormors sida. Morfar - Johan Oskar Carlsson (född 1867) -  är Olofs och Stinas 
barnbarnsbarn. Ett av företrädarens, Eric Granath, barnbarnsbarnbarn är mormor, 
Augusta Charlotta Fransdotter (född 1876). Dessa släktförhållanden finns redan rätt så 
tydligt beskrivna i ovan nämnda berättelser. 
 

Olof Larsson Moberg föddes i Mobäcken, Paradis rote, år 1758. Hans föräldrar: 
Lars Larsson och Eva Nilsdotter: 

 

 
 

Bland faddrarna fanns Johan Tiverman i Kyrkhävden. Enligt Bert Moberg i 
Sorunda var det Tiverman som ledde Olof in på den militära banan. 

 

Stina Olofsdotter föddes i oktober månad  år 1772 i Högshult, Finnefalls rote. 
Föräldrar: Olof Gustafsson och Brita Bengtsdotter. 
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FAMILJEN I HÖGSHULT ÅR 1811 

 

Namn Född Ställe Kommentar 
    

Olof Larsson Moberg 1758 Mobäcken Trumslagar 
Stina Olofsdotter 1772 Högshult  
    

Maria 1789 Högshult  
Lars 1794 ”  
Eva 1797 ”  
Eric 1799 ”  

Catrina 1805 ”  
Olof d. y. 1811 ”  

    
 

OLOF MOBERG AVLED ÅR 1825 
 

 
 

lof Moberg drabbades av malaria i början av seklet. Under fälttåget i norra 
Tyskland 1812- 1813 var han inlagd på sjukhus i Lybeck nästan ett halvår på grund av 

den återkommande åkomman. På våren 1825 blev han akut sjuk nere i Axvall och avled 
där. Han var 67 år gammal och borde ha varit pensionär, kan man tycka. Men så icke.   
 
Dottern Catrina (20) och sonen Olof d. y. (14) var ännu inte myndiga vid faderns 
bortgång. Jag tänker nu använda en del utrymme åt bouppteckningen efter Olof 
Moberg. Det kan vara intressant att se vad det fanns för inventarier i ett trumslagare- 
boställe för tvåhundra år sedan. 
 

Änkan, som här kallades 
Christina, var 53 år, äldsta 
dottern Maria var (snart) 36 
och hon var inne på sitt 
andra äktenskap, efter att 
ha blivit änka sex år 
tidigare. Sonen, Lars 
Moberg (31), var gift och 
kvar i Högshult. Dottern 
Eva (28) var utflugen till 
Amnehärads socken och 
sonen Eric (26) hade gift sig 
och flyttat till det 
närbelägna Gäddeviken, 
medan de två yngsta bodde 
kvar i hemmet. 
 

Jag återkommer senare till 
var och en av dessa.  
 
 

 
 

O 
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Saker av Rd 
  

Tenn 7 
Koppar 27 

Glas och porslin 37 
Järnattiraljer 6 

Smedjeredskap 2 
Snickarredskap 1 
Husgerådsaker 19 

Laggkjärl 6 
Köksredskap 8 

Kreatur 101 
Gångkläder 21 
Sängkläder 18 

Böcker 3 
Diverse 

persedlar 
19 

Fast egendom 325 
 

 

  
 

    
 Mitten: Brännvinstyg, bestående av panna, hatt med dubbelt rör och spann för  

det färdiga brännvinet. T. h och t. v: Laggkärl. 
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Kreaturen var värdefulla, som vi ser här bredvid..  
Oxen, stuten och tjuren hade inga namn. Men 
det hade kossorna. 
 

Boet hade tillgångar på omkring 600 riksdaler 
medan skulderna uppgick till 35 riksdaler. 
Andelen i hemmanet Barrud var såklart det mest 
värdefulla för arvingarna i många led framöver.  
 

 

 
 

Vill man, mot förmodan, veta vad en viss sak värderades till, får man förstora dokumenten. 
 

     
Gjorde man finare saker förr? Svar: ja.  
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MARIA OLOFSDOTTER MOBERG – FÖDD I HÖGSHULT ÅR 1789  

 

aria tillbringade de första tjugo åren av sitt liv hemma i Högshult, Finnefalls rote, i 
Finnerödja socken av Skaraborgs län. Hon såg sin far lämna hemmet, för att delta 

i Skaraborgs regementes aktiviteter, ibland några veckor, ibland flera månader i sträck 
och hon såg honom komma hem, för att delta i skötseln av trumslagare- bostället. 
Modern Stina var  den fasta punkten och man kan förmoda att Maria från tidiga år var 
sin mors lillpiga. 
 

Man hade tidvis en dräng anställd och en piga – till och med en vallflicka: 
 

 
 

År 1811 blev händelserikt för Maria. Först en kuriositet: den 2- 3 januari var hennes far 
med i en vaktstyrka som skyddade Sveriges kronprinsessa Désirée Clary (blivande 
drottning Desideria) och hennes son Oscar (blivande Oscar I), då de övernattade i 
Mariestad, på sin resa mellan Paris och Stockholm. Olof Moberg hade säkert intressanta 
saker att berätta, när han kom hem från den kommenderingen.  
 

 
Här tillbringade Olof Moberg naten mellan den 2 och 3 januari 1811. 

 

Ett par dagar senare föddes Olof d. y. i Högshult. 
 

Den 28 juni 1811 gifte sig Maria med änkemannen Eric Larsson i Ranängen, Östergårds 
rote. Denne var tidigare gift med Lotta Jansdotter från Högelid. De hade två barn och 
ett tredje på gång, när hustrun avled under julhelgen år 1807. Familjen splittrades och 
1811 var Eric Larsson "tillträdande hemmansbrukare" i Ranängen, medan hans dotter 
Maja Charlotta och hans son Jan stannade och växte upp i Högelid. 
 

   
De första Bernadottarna. (Blivande) drottning Desideria, kung Oscar I och Karl XIV Johan. 

 

M 
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FAMILJEN I RANÄNGEN 1810- TALET 

 

Namn Född Ställe Kommentar 
    

Eric Larsson 1775 V:a Finnerödja  
Maria Olofsdotter Moberg 1789 Högshult  
    

Eric 1812 Ranängen  
Olof 1814 ”  

Stina Cajsa 1816 ” Hon avled samma år 
Lars 1817 ”  

Eva Stina 1819 ”  
    

 

Eva Stina Ericsdotter föddes den 30 september och då hade hennes far, Eric Larsson,  
varit död och begraven sedan (knappt) ett par veckor tillbaka. 
 

 
Det var lungsoten som tog fyrtiofyrårige Eric Larssons liv. 

 

Då uppenbarade sig Sven Ängels och Annika Jonsdotters son,  
Jonas Svensson, för Maria  (Jämför Lukas 1: 26- 38).  

 

Den 11 augusti 1821 gifte sig Maria Olofsdotter Moberg med Jonas Svensson: 

 

 
 

Innan Jonas Svensson kom till Ranängen 1821 hade han varit dräng i Sågen, Kavelbron 
och vid tiden för giftermålet, i Sandviken. 
 

FAMILJEN I RANÄNGEN 1820- TALET 

 

Namn Född Ställe Kommentar 
    

Jonas Svensson 1788 Sjöbron  
Maria Olofsdotter Moberg 1789 Högshult  
    

Eric Ericsson 1812 Ranängen  
Olof Ericsson 1814 ”  
Lars Ericsson 1817 ” Till Högshult 1827 

Eva Stina Ericsdotter 1819 ”  
Johannes Jonsson 1822 ” Han avled samma år 

Anna Lena Jonsdotter 1823 ”  
Lovisa Jonsdotter 1827 ”  

    

 

År 1828 flyttade familjen från Ranängen till Slottsbol.  
 
Marias bror, Lars Moberg, var numera – som fadern varit – trumslagare vid Skaraborgs 
regemente. Lars och hans familj (till vilken vi återkommer i eget kapitel) brukade 
trumslagare- bostället i Högshult och han hade dessutom köpt en hemmansdel i 
Slottsbol. Det var där Maria och Jonas familj slog sig ner och stannade inemot tjugo år. 
Där föddes deras två yngsta barn: Johannes (1832) och Gustava (1836).  
 
 



 

11 
 

 
 

EN SAMMANFATTANDE SIDA 
 

Eric Larsson  
(född 1775) 

Maria O:dr Moberg 
(född 1789) 

Jonas Svensson Ängel 
(född 1788) 

   

Eric Ericsson 
Olof Ericsson 
(Stina Cajsa) 
Lars Ericsson 

Eva Stina Ericsdotter 

1812 
1814 

(1816) 
1817 
1819 

Ung mormor Stina: 40 år 

 1823 
1827 
1832 
1836 

Anna Lena Jonsdotter 
Lovisa Jonsdotter 
Johannes Jonsson 

Gustava Jonsdotter 
 

Eric Ericsson 
flyttade till Nysund 1836 och gifte sig med den tio år äldre änkan Christina Jansdotter i 
Råbäck, Nysunds socken. Hon hade då en son, Carl Gustaf (f 1828). Erik och Christina fick 
sonen Erik Johan (1840).  
 

Olof Ericsson  
gifte sig med Anna Stina Gustafsdotter (f. 1848) från Björnfallet. Deras barn: Johan 
Gustaf (1848), Charlotta Sofia (1851), Lovisa Olivia (1857), Per Adolf (1860) och Augusta 
Vilhelmina (1864). Sonen Per August föddes 1855 och avled samma år. 
 

Lars Ericsson 
gifte sig med Maria Mathiasdotter (f. 1821) från Slottsbol Deras barn: Lovisa (1847), Erik 
Johan (1851), Maria Charlotta (1854), Lars August (1856) och  Maria Katarina (1859). 
Dottern Maja Stina föddes 1850 och avled samma år. 
 

Eva Stina Ericsdotter 
avled år 1835, femton år ung. 
 

Anna Lena Jonsdotter 
gifte sig med Abraham Eriksson (f. 1814)  i Nyborg. Deras barn: Maria Lovisa (1848), 
Carolina (1854), Augusta (1858) och Emma (1862). 
 

Lovisa Jonsdotter 
gifte sig med Jan Svensson (f. 1821) från Slottsbol. Deras barn: Per Johannes (1860), 
Gustaf (1867). De bodde i Slottsbol. 
 

Johannes Jonsson 
gifte sig med Stina Lovisa Andersdotter (f. 1835) från Slottsbol. Deras barn: Herman 
(1864), Emma (1867), Ida Lovisa (1871) och Gustaf Emil (1876).  De bodde i Barrud i 
början av 1860- talet och flyttade därefter till Slottsbol. 
 

Gustava Jonsdotter 
gifte sig med Carl Gustaf Carlsson (f.1832) från Eriksåsen. Deras barn: Ida Lovisa (1864), 
Carl Gustaf d. y. (1865), Johan Oskar (1867), Per Adolf (1871) och August Edvard (1873). 
De bodde i Eriksbacken 1862- 64 och därefter i Barrud. 
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Förutom åren i Ranängen (sjutton år) levde Maria Olofsdotter Moberg sitt liv inom 
ramen för denna karta: 
 

 

 
Högshult, Slottsbol och Barrud på den häradsekonomiska kartan från omkring år 1880. 

 

Allt (och lite till) om Maria Mobergs, hennes familjs och efterföljares liv finns beskrivet, 
främst i: http://mossebobladet.se/a.maria%20moberg.pdf – en berättelse som jag kallade ”Om 
lust och nöd, liv och död”. 
 

De sista (nära) trettio åren av sitt liv tillbringade Maria Moberg  
på den här lilla Trettiondedelen av hemmanet Barrud: 

 

 

 
Laga skifteskarta från 1840- talet. Markerat: Carlssönernas Barrud som på  1880- talet  

utökades med angränsande hemmansdel (1/ 40- dels mantal) 

 
År 2002 skrev jag tre fullmatade berättelser om gårdarna Mossebo, Vallsjöbol på Ängen 
och Barrud. Här följer några klipp ur berättelsen om Barrud, eftersom Maria Olofsdotter 
Moberg spelade en så avgörande roll i de sammanhang som gjorde att Carlssönernas 
Barrud blev som det blev.  

http://mossebobladet.se/a.maria%20moberg.pdf
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Sammanfattning: Marias - morfars mormor (MF MM)- liv. 

 

   
T. v: Häradsekonomisk karta 1880- talet. T. h: Augusta och Johan. 
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T. v: Första sidan i berättelsen från 2002. T. h: Gustava, hennes barn och deras familjer. 

 

 
Fr. v: Per Adolf, Gustava, Carl, Augusta och Johan (omkring 1910).  

 

 
Åkrar – sommar och vinter. 
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Odlingar: Svarta vinbär och (röda) jordgubbar (1980- talet). 

 

 
Blandat från omkring sekel/ millennieskiftet. 

 
 

 
Ute och inne 2002. 
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LARS OLOFSSON MOBERG – FÖDD I HÖGSHULT ÅR 1794 
 

ars var nummer två och drygt fem år yngre än Maria, så i hennes värld var han 
verkligen en  liten bror som hon tidigt fick till uppgift att hålla ögonen på medan 

mamma Stina hade  viktiga saker att göra i hemmet (min förmodan).   
 
Det är som vanligt: vi vet egentligen ingenting om barnen i en familj, utom att de 
föddes, döptes, fick syskon, konfirmerades, gifte sig och fick egna barn.  Det är viktiga 
fakta men rätt så enformiga. Man tänker: hur hade de det egentligen? Var de mätta och 
glada barn eller var de hungriga och ledsna? Sådana saker kan möjligen läsas mellan 
raderna i de gamla handskrifterna. I fallet Högshult vågar jag tro att familjen hade det 
rätt så bra ställt. Barnen riskerade inte att bli sålda på auktion till lägstbjudande och de 
behövde inte heller packa en torftig ränsel och ge sig ut i en osäker pig- eller dräng- 
sväng så snart de blivit konfirmerade. Det var sannolikt tryggt att vara barn i Högshult, 
trots att fadern flängde och for och trummade för kung och fosterland titt som tätt. 
 
Axevalla hed var såväl Olofs som Lars andra hem. Det var där de måste  bemöda sig med 
övningar om och om igen och göra skäl för lönen – främst hemmanet Högshult, in 
natura. Jag ska visa några bilder och göra en reflexion:  
 

   
 

  
 

Var det en tillfällighet att Birgit (Olof Mobergs barnbarnsbarn) valde Axevalla 
folkhögskola 1930- 31? Hur mycket tänkte hon på att hennes farmors morfar (FM MF) 
och hans son trampat marken i Axevalla hundra år innan hon var där? Den utlovade 
reflexionen reduceras till dessa två frågetecken.  Bilderna där uppe är hämtade från en 
film i serien ”Birgits lådkamera”, som finns på adressen: https://youtu.be/WVVuNsXfEFo.  

 

Nu tillbaka till Lars Moberg, Olofs och Stinas son i Högshult. 
 

L 

https://youtu.be/WVVuNsXfEFo
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Lars Moberg (27)  gifte sig i januari 1822 med Maria Olsdotter (22) från Slottsbol: 
 

 
Lars var trumslagare – sedan hur länge är oklart. 

 
 

FAMILJEN I HÖGSHULT 1840- TALET 

 

Namn Född Ställe Kommentar 
    

Lars Moberg 1794 Högshult Trumslagare 
Maria Olsdotter 1801 Slottsbol  
    

Eva Stina 1823 Högshult  
Lars Gustaf 1824  ”  
Maja Sofia 1827 ”  

Gustava 1830 ”  
Erik Johan 1833 ”  
Carl Victor 1836 ”  
Pehr Olof 1838 ”  

Anna Kristina 1840 ” Hon avled 1841 
August 1842 ”  

    

 

År 1846 flyttade Lars Moberg och de flesta i familjen till Åsebol i Hova socken. Detta 
skedde ungefär samtidigt som Lars Mobergs systersöner (födda i Ranängen), Olof 
Ericsson och Lars Ericsson, bildade familjer och blev hemmansägare i samma by. 
Högshult- familjens söner, Erik Johan Larsson och Carl Victor Larsson, blev 
hemmansägare i Åsebol och föräldrarna – Lars och Maria (Maja) -  blev bosatta på 
hållningsvillkor (Lars noteras som ofärdig).  

 

Jag ser att Carl Fredrik Hagström och hans familj (hustrun Stina och tre barn) kommit 
från Snavlunda i Närke fem år tidigare och etablerat sig i Åsebol.  

 

Lars Gustaf Moberg (21) hade gift sig den 30 december år 1845  med Anna Katrina 
Jonsdotter (20) från Stenberget och de var bosatta i Högshult, där de fick en dotter, 
Maja Sofia, ett år senare. Så hände det en olycka: Lars Gustaf avled år 1848 av ett 
vådaskott. Änkan och hennes lilla tös flyttade då hem till Stenberget.   
 

Anna Katrina hade en storebror i Stenberget: Olof Johansson År 1846 gifte han (29) sig 
med Eva Stina Moberg (23). De var bosatta i Högshult och fick nio barn mellan 1847 och  
1849 men fem av dessa avled redan i späd ålder.   
 
Och hur hade de det i Åsebol? Vi tittar till dem på 1860- talet och ser att det var så där, 
att döma av anteckningarna i husförhörsboken. Lars Moberg betecknas som ofärdig, 
bräcklig och sjuklig.  

 

Dottern Maja Sofia (22) hade  flyttat till Fägre socken år 1849. Dottern Gustava 
(25) hade  flyttat till Finnerödja socken 1855. Sonen Erik Johan (27)  hade flyttat 
till  till Amnehärad socken 1860, samtidigt som sonen Pehr Olof flyttat till Håhult 
i nuvarande hemsocknen. 
 

Sonen Carl Victor (25) gifte sig år 1861 med  Johanna Johansdotter (26) från 
Älgarås socken. De fick dottern Maria Charlotta 1862  och flyttade till Visnums Kil 
i Värmland år 1864. Så gjorde även sonen August (22). 
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Inte nog med det, ser jag nu: även föräldrarna följde med till Visnums Kil. Fadern, Lars 
Moberg, var vid den flytten sjuttio år och modern, Maria Olsdotter, var sextiotre. 
 
Lars Moberg (78)  avled i Visnum Kils socken, i Värmland, år 1872 och änkan Maria 
Olsdotter (80)  avled på samma ställe år 1881.   
 
Så här såg Carl Victor Mobergs och Johanna Johanssons familj ut på 
artonhundrasjuttiotalet: 
 

 
 

Det var på deras ställe som förre trumslagaren vid Skaraborgs regemente, Lars Moberg 
och hustrun, Maria Olsdotter från  Älgarås, levde sina sista år.   
 

Lars Moberg är morfars, mormors bror (MF MM b). 
 

 

   

 

    

Visnums Kils kyrka. Interiörer. 
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Del två kommer att handla om de fyra yngsta i Högshult: 
 

EVA OLOFSDOTTER MOBERG – FÖDD ÅR 1797 
 
 

ERIC OLOFSSON MOBERG – FÖDD ÅR 1799 
 

CATRINA OLOFSDOTTER MOBERG – FÖDD ÅR 1805 
 

OLOF D. Y. OLOFSSON MOBERG – FÖDD ÅR 1811 
 
 
 
 

 

Högshult, på 1900- talets ekonomiska karta. 
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