
                                                                                                                                                                     

Nybyggarna i  Barrud 

 Jonas och Maria 
Ur "Karlssönernas Barrud" (Alf G. 2002) 

 

 
Husförhör, Barrud 1/30 mantal 1840- talet. 

. 

År 1825, när Karl XIV Johan var regent i Sverige och John Quincy Adams 
var nytillträdd president i USA, avled trumslagaren Olof Moberg. Olof hade 
haft Högshult som hemvist under alla år i Kronans tjänst, men han hade 
även skaffat sig egendom i Barrud. Han var vid sitt frånfälle ägare till 1/10 
mantal i hemmanet Barrud. Trumslagarbostället i Högshult ägdes av 
Kronan, så där fanns ingen fast egendom för arvingarna att hämta. 
Tillgångarna i Barrud, däremot, skulle vid arvskiftet (1829) fördelas mellan 
Olofs arvingar och reglerna var sådana att änkan ärvde en tredjedel och 
barnen resten. Det fanns tre söner och tre döttrar i familjen och dessa skulle 
således dela på två tredjedelar, men sönerna skulle ärva dubbelt så mycket 
som döttrarna.  
 

Maria Olofsdotter- Moberg var äldst i syskonskaran. Hennes arvedel var 
1/135 mantal (mindre än en procent av hemmanet Barrud). År 1811 hade 
hon flyttat från Högshult till Ranängen och gift sig med Erik Larsson. Hon 
födde fem barn under en sjuårsperiod fram till 1819, då maken Erik avled. 
Två år senare gifte hon sig med Jonas Svensson- Ängel och fick sitt första 
barn i det nya äktenskapet 1823. Den nya familjen bodde kvar i Ranängen 
under 1920- talet och flyttade därefter till Slottsbol. 
 

År 1847 köpte Jonas och Maria 7/270 mantal mark av svågern/ brodern Olof 
Moberg d y i Barrud och tillsammans med Marias långt tidigare ärvda 1/135 
mantal, innebar detta, med Jan Anderssons i Borgan knivskarp matematik, 
att 1/135 (eller 2/270) plus 7/270 kunde summeras till 9/270 och förkortas till 
1/30 mantal. Och därmed var den fastighet som senare skulle komma att 
kallas "Karlssönernas Barrud"  bildad. Vill man ha ett datum för det här 
ställets födelse, så är det den 2 maj år 1848 som gäller. Det var dagen, då 
lagfart meddelades av Häradsrätten i Hova.  
 

Marias barn i det första äktenskapet var nu vuxna och utflugna till Åsebol, 
Slottsbol och andra mer eller mindre närbelägna ställen. I Barrud såg 
familjen på 1840- talet ut så här: Jonas Svensson (f 1788), gift med Maria 
Olofsdotter- Moberg (f 1789) sedan år 1821 och deras fyra barn: Anna Lena 
(f 1823), Lovisa (f  1827), Johannes (f 1830) och Gustava (f 1836). Anna 
Lena flyttade till Nyborg 1843 och Lovisa till Slottsbol 1846. 

 


