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D

FÖRORD

et har gått nära nog precis sextio år sedan jag senast och sista gången träffade Isidor
Andersson. Han var dåmera f. d. charkuterist i Forserum, Jönköpings län och han bodde i
en lägenhet i Huskvarna. Kaisa och jag var bjudna till honom och det var inget kaffe- pimpel.
Han bjöd på havskräftor, vilket för mig var spännande, eftersom jag aldrig tidigare gått i
närkamp med sådana. Måltiden tog en bra stund och Isidor var en utmärkt värd. Han ville oss
verkligen väl och han berättade öppenhjärtigt om sitt liv, som det var vid den tiden och som det
varit tidigare. Jag minns det som att det varit mycket smärta och ingalunda någon dans på
rosor. Ändå är just rosor för alltid förknippade med Isidor och sonen Stures familj. Isidor själv
bodde på andra våningen i det mäktiga huset och Stures familj på översta våningen.
Någonstans i en trapphall mellan våningarna (om jag minns rätt) hängde en tavla, i storleken
cirka 120 x 120 cm, med motiv massor av rosor. Tavlan var ganska mörk i tonen men synnerligen
vacker, på gränsen till praktfull, med dova men klara färger.
Min bror Bernt blev förflyttad från järnvägsstationen i Gårdsjö till Forserum på sommaren 1954.
Därefter blev Forserum ett resmål för de andra i familjen. Även jag var där – mest mot slutet av
1950- talet – rätt så ofta och ibland flera dagar i sträck. Bernt fick så småningom sällskap med
(man sa så vid den tiden) en sondotter till Isidor Andersson och jag lärde känna familjerna
Andersson rätt väl. Som gäst hos dem blev jag alltid väl bemött och kände mig alltid välkommen
till deras dukade bord. Det var ingen tvekan om vem som var basen för hela basset där i
Pettersdal. Isidor bodde ensam på mellanvåningen och var far, svärfar och farfar. Alla hade
respekt för honom. Isidor Andersson var någon att respektera.
Innan jag tar itu med själva berättelsen ger jag mig själv en utmaning: Leta rätt på en tavla som
så nära som möjligt stämmer överens med minnesbilden av Anderssons tavla i Forserum !

Jag lyckades bara sådär. Den här tavlan – stilleben med blommor och frukt - ger ändå en
antydan om den tavla jag minns.
/ Alf
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SEX PERSONER
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H

ISIDOR HERMAN NATHANAEL ANDERSSON

an föddes den 16 april år 1885 i Forserums socken. Föräldrarna hette Anders Malkolm
Svensson (född 1858) och Kristina Johansdotter (född 1863). Isidor var deras första barn
och de fick med tiden några till – eller rätt många. Isidor hade tre bröder och fem systrar.
Här är familjen år 1905, på Norrängen, under Tryggarp:

Fadern var förman på Bobinfabriken i Forserum, Vi ser att Isidor och två bröder kallas
fabriksarbetare – troligen på samma fabrik (år 1905).

Bobinfabriken i Forserum.

Forserums samhällsförening skriver på Nätet:

Järnbanan innebar en total omvälvning för den stillsamma kyrkbyn. Runt bangården, länsvägen
mellan Jönköping och Eksjö och den forsande Frickaån växte på några få år upp ett
stationssamhälle. Nya industrier blev grunden för samhället och den stora bobinfabriken
grundades 1872. 1875 fanns det 117 invånare i Forserum. Tio år senare var det 601.
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På 1910- talet kallades Isidor för Charkuterist. Han gifte sig 22 oktober 1911 med Hulda Maria
Bergqvist och dagen efter åkte han och Hulda Maria till Töreboda (Björkäng) på bröllopsresa.
Charkuteristen, med hustru, bosatte sig på Norra Torggatan 10:

Men vistelsen blev kortvarig. Efter tre månader återvände Isidor och Hulda Maria till Forserum.

H

HULDA MARIA BERGQVIST

on föddes den 26 oktober 1886 i Slätthögs socken i Kronobergs län. Föräldrarna hette
Frans August Johansson Bergqvist (född 1858) och Josefina Maria Johansdotter (född
1856). Hulda Maria var deras fjärde barn. Hon hade tre bröder och tre systrar. Fadern var soldat
och familjens hem var soldattorpet nummer 113 i Slätthögs socken.

Generalkarta 1932: Slätthög (tillhör numera Alvesta kommun).
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E

ISIDORS OCH HULDA MARIAS FAMILJ I FORSERUM

fter återkomsten till Forserum, från Töreboda, i början av år1912, bosatte sig Isidor och
Hulda Maria i Karlsberg - kvarteret Strömkarlen i det centrala Forserum. De fick fem barn
under åren 1912 – 1924.

Från Forserums Samhällsförenings sammanställning.

Familjen Andersson – Pettersdal år 1930.
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Familjen Andersson i Pettersdal år 1940:

Isidor var 55 år och egenföretagare (Charkuterist) med ett stort stenhus i Pettersdal – centralt
beläget i municipalsamhället Forserum. Hulda Maria var 54 år. Sonen Karl Bengt (22) hade avlidit
1937. Sture Isidor (28), Nils Ingvar (26), Anna Britta (21) och Ingrid Maria (16) var alla i hemmet.

SEDAN HÄNDE
STURE ISIDOR ANDERSSON
Han gifte sig år 1942 med Elsa Hillevi Linnéa Lindh (född 1910 i Tånnö socken). Hon
kom som hembiträde till familjen i februari 1939, stannade till oktober samma år men
kom således tillbaka 1942 och blev unga frun i Pettersdal.
Deras dotter: senare.

NILS INGVAR ANDERSSON
Som syns där uppe var han i Stockholm (Vaxholm) några år och blev korpral. Han gifte
sig också (som Sture) år 1942. Hans maka hette Märta Cecilia Ingeborg (född 1916 i
Brännkyrka).

KARL BENGT ANDERSSON
Han (22) avled redan 1937 ilunginflammation.

ANNA BRITTA ANDERSSON
Hon (25) avled redan 1944 i TBC.

INGRID MARIA ANDERSSON
Hon (23) avled också i TBC år 1947.

Del av municipalsamhället Forserum.
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S

HULDA MARIAS FÖRETRÄDARE

oldaten i Klasentorp (sidan 6) och hans maka inleder följande sammanställning som visar
Hulda Marias farmor och därefter ytterligare fyra generationer på spinnsidan samt till slut,
både svärdsidan och spinnsidan (Per Amundssons och Ingeborg Svensdotters föräldrar) och då
är vi runt sekelskiftet 1600/ 1700.

Hulda Marias far och mor

Frans Augusts föräldrar.

Anna Pettersdotters föräldrar.

Kajsa Pettersdotters föräldrar.

Lisbet Månsdotterss föräldrar.

Maja Persdotters föräldrar.

Per Amundssons och Ingeborg Svensdotters föräldrar.

Uppgifterna är hämtade från: My Heritage - Åstrand Family Tree. Hulda Maria Bergqvist.

Jag kan bara beriktiga uppgifterna från 1800- talet och framåt.
Det gäller här och det gäller på nästa sida.
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ISIDORS FÖRETRÄDARE
VI minns såklart förmannen på Bobinfabriken i Forserum (sidan 5) och hans maka. Här inleder de
sammanställningen över Isidors företrädare på jorden. Här växlar det mellan svärds- och
spinnsidan. Det är många luckor men det finns grenar som går tillbaka till senare delen av
sextonhundratalet (Här har jag kopierat från Fam. Linderströms Family Tree på My Heritage).

Isidors far och mor.

Christina Johansdotters föräldrar,

Maja Lena Svensdotters föräldrar.

Sven Magnussons föräldrar.

Lena Jönsdotters föräldrar.

Jöns Månssons och Stina Svensdotters föräldrar.

Måns Bengtssons och Elisabet Fröstensdotters föräldrar.

Sven Månssons föräldrar.
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STURE OCH ELSIE I FORSERUM

lsa (Elsie) Hillevi Linnéa Lindh (27) kom till familjen Andersson i Forserum som hembiträde i
februari 1939 (sidan 8). Den gången stannade hon ett halvår och flyttade tillbaka till
Jönköping. Så återvände hon till Forserum 1942 och gifte sig med äldste sonen i huset, Sture
Isidor Andersson.

Föräldrarna, Klas Emil Lind (30) och Jenny Maria Dyberg (26) arrenderade
prästgårdsjorden i Tånnö vid den tiden (1910).

Elsie hade fyra syskon, två bröder och två systrar. År 1914 flyttade familjen till Värnamo,
där modern Jenny Maria Dyberg var född.

Tånnö kyrkby – söder om Värnamo (nutid)

Elsies morföräldrar hette Carl Dyberg och Anna Katrina Johannesdotter. De kallas Backstugohjon
i Församlingsboken.
Anmärkning:
Elsies mor kallas Emilia Maria i Födelseboken och Jenny Maria i Församlingsboken.

Claes Emil Nilsson - Elsies farfar - växte upp i en stor familj i Norrtorp, Bränningsgården, under
Jonaboda, i Tånnö socken. Föräldrarna hette Nils Gustaf Petersson (född 1829) och Sofia
Andersdotter (född 1836). Båda föräldrarna var födda i Tånnö socken. Det var åtta barn i
familjen och Claes Emil var yngst bland dessa.
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ROSE- MARIE I FORSERUM

ture och Elsie gifte sig, som vi sett, i oktober 1942. Då visste de säkert att Elsies systerdotter,
Sonja Agneta Rose- Marie, föddes ett par månader tidigare i Jönköping. Däremot visste de
inte att Rose- Marie skulle bli deras dotter senare.

Sonja Agneta Rose- Marie föddes den 16 augusti 1942 i Jönköping (Sofia församling). Hennes
far hette Karl Ture Henry Palm (29) och mor, Karin Hjördis Mattsia Lind (27). De hade gift sig
1935 och hade redan två söner då (1942): Karl Åke Erland (5) och Per Olof (2).
Deras son, Rolf Erland (född 1936), hade avlidit strax efter födseln.
Vi ser en familj som har problem. Äktenskapet upplöstes formellt år 1946 och då hade
föräldrarna och barnen redan flyttat åt olika håll:

Rose- Marie kom till Forserum i november 1945. Elsie och Sture blev hennes föräldrar.
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Bernt kom till Forserum 1954. Bernt och Rose- Marie gifte sig 1963, fick Christer 1964 och skilde
sig ett par år senare. Min personliga minnesbild av Rose- Marie: Hon var pigg som ett yrväder
och rolig. Hon härmade Louis Armstrongs sängsätt och alla tjöt av skratt. Hon var alltid glad
men hennes ögon var lite sorgsna. Hon var en social person. Hon tog plats och hon var inte
blyg, Hon var omtyckt av svärföräldrarna och andra i familjen.

Mitten: Foto av Stig Vörde.

DET GAMLA FORSERUM
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FORSERUM 2021
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Sex foton av Christer,

16

SAMMANFATTNING
Har jag glömt något? Ja, jag borde visa Rose- Maries biologiska farföräldrar, det vill säga Karl
Ture Henry Palms föräldrar. Farfadern arbetade på Tändsticksfabriken i Jönköping och makan,
Hilma Justina Strandh, födde elva barn mellan år 1897 och 1917.

Tändsticksfabriken i Jönköping.
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Bland osorterade bilder kom det här fram:

Anderssons hus i Forserum.

Det där kan vara 1950- talet (att döma av cykeln som står där). Det får vara när det vill. Jag vet i
alla fall att det hängde en tavla därinne - - - . Det hängde många tavlor men det var en som
stack ut lite extra. Den såg ut lite grand som den här:

Mariestad den 11 juli 2021 / Alf
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