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Minns att du är lika mycket släkt med dina morföräldrar  

och farföräldrar som med dina barnbarn! 
 

Så brukar jag säga till släktingar som behöver påminnas om detta faktum. Det är gen- 

matematik helt enkelt och det kan inte ifrågasättas.  
 

Upp till bevis: mina morföräldrar heter Johan Carlsson (född i Barrud, Finnerödja år 

1867) och Augusta Charlotta Fransdotter (född i Lilla Smedsbol, Hova år 1876). Mina 

farföräldrar heter Carl Andersson (född i Mossebo, Finnerödja år 1869) och Ida Lovisa 

Carlsdotter (född i Borgan, Finnerödja år 1872). 

Mina barnbarn har lite olika namn, såklart. Första barnbarnet är Lovisa Matilda 

Weckström (född i Örebro år 1990) och hon är gift med jämnårige David Kron (född i 

USA, av sina biologiska föräldrar). Lovisas och Davids två barns tilltalsnamn är Henri 

och Signe. 

  

 



Jag satt här en stund på förmiddagen och redigerade några bilder, föreställande 

dessa, mina barnbarnbarns vardagsliv i den vackra staden Jönköping, vid Vätterns 

sydliga stränder och då tänkte jag samtidigt på mina släktingar bakåt i tiden som är 

lika långt/ kort bort i släktkedjan. Det handlar om morfars, mormors, farfars och 

farmors föräldrar, som alla hade ett namn och ett liv för etthundrafemtio år sedan 

ungefär. 

Jag skrev till Lovisa: Jag känner mig lite stolt över att vara ett led i dessa (Henris och 

Signes), kedja: jag ser den magiska skapelsens kronjuveler! Det där låter kanske 

högtidligt, på gränsen till högtravande. Men det är högtidligt att vara ett led, en länk, 

i en obruten kedja.   
 

Morfar, mormor, farfar, farmor. Deras fäder och mödrar. MF F: Carl Gustaf Carlsson, 

född i Eriksåsen, Finnerödja år 1832. MF M: Gustava Jonsdotter, född i Slottsbol, 

Finnerödja år 1836. MM F: Frans Andersson, född i Lilla Smedsbol, Hova år 1835. MM 

M: Charlotta Sofia Olofsdotter, född i Åsebol, Hova år 1851. FF F: Anders Peter 

Carlsson, född i Mossebo år 1831. FF M: Anna Stina Jansdotter, född i Tubberud, 

Hova år 1841. FM F: Carl Gustafsson, född i Älgarås socken år 1841. FM M: Johanna 

Lovisa Jansdotter, född i Borgan Finnerödja år 1844. 
 

Jag är lika mycket släkt med Carl Gustaf och Gustava (i Barrud), Frans och Charlotta (i 

Lilla Smedsbol), Anders Peter och Anna Stina (i Mossebo) och Carl G. och Johanna (i 

Borgan) som med Henri och Signe i Jönköping! 
 

Så var det med detta, denna superruggiga (vad vädret beträffar) lördag i Mariestad.    
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