
Bua Bengtsgård och farmors mors familj 

Farmors mor, Sofia Carlsdotter, föddes på Bua Bengtsgården 1872. Hennes föräldrar hette Carl 

Persson och Anna Britta Eriksdotter. Hon hade fyra systrar, Emma Kristin, Josefina, Anna och Anna 

Olivia och en bror Klaes. En yngre bror, Carl Albin, dog under sitt första levnadsår. 

 

På kartan ser man var Buagårdarna ligger. Byggnaderna från Sofias tid är tyvärr borta och ersatta 

med modernare. 

 

 

Carl Persson var hemmansägare och som sådan tillhörde man att övre skikt i socknen, men det 

innebär nog inte att man var speciellt välbeställda. Ett tecken på detta är Sofias amerikaflytt och att 

hennes två yngre syskon Anna Olivia och Klaes också emigrerade. 

Carl anlade torp 

Ett sätt för hemmansägare att få inkomster var att anlägga torp på sina ägor. Det kunde också vara 

en väg för att barnen skulle få ut sina arv. 

Carl Persson 

 1840-1926 
Anna-Britta Eriksdotter 

           1836-1908 

Emma Kristina 

  1863-1947 
     Josefina 

   1865-1927 
        Anna 

  1867-1948 
   Hanna Sofia 

    1872-1954 
        Klaes 

       1874-? 
  Anna Olivia 

       1876-? 
Carl Albin 

1878-1878 



Under 1800-talet anlades flera torp under Bua Bengtsgård och i Karl Asserssons bok Torpinventering i 

Hyssna kan man läsa om några som kom till via Carl Persson. Så här står det exempelvis om torpet 

Jeriko: 

                                                Del av torpkontrakt år 1869 

År 1869 försäljes härmed det så kallade Intaget (Sjölyckan) på 49 år till Hans Svensson för 333 

Riksdaler 33 öre och i årligt arrende per år 5 Riksdaler. 

Datum som ovan: Karl Persson, Jordägare. 

Följande anteckning om torpet Mexiko är speciellt intressant: 

                                                Del av Torpkontrakt år 1884 

Vi undertecknade antager härmed till torpare vår Svägerska och Syster Josefina Karlsdotter 

härstädes, på den mark som kallas Intaget, att bruka och bebo i Femtio års tid från denna da. 

Det åligger Josefina Karlsdotter eller som hennes rätt innehar att också som avgäld för torpet försörja 

sina och våra Svärföräldrar, Karl Persson och Anna Britta Eriksdotter intill deras dödsdag. Sedan 

betalas för torpet till jordägaren 25 Riksdaler per år och göres 10 dagsverken med kost på stället. 

Josefina Karlsdotter äger alltså en trygg besittning av föreskrivna lägenhet. 

                              Bua Bengtsgård den 25 februari 1884. 

      Carl Fredrik Andersson       Emma Kristina Bengtsdotter 

                  Godkännes: Josefina Karlsdotter 

Arbetare Josefina Karlsdotter           f 1865 19/3 

På kartan nedan ser man var de två torpen låg någonstans. 

 

1884 verkar alltså hemmanet ha överlåtits till äldsta dottern Emma Kristina och hennes man. Näst 

äldsta dottern Josefina, som vid tiden är 19 år, blir tilldelad ett torp samtidigt som hon får försörja 

föräldrarna som hamnar på undantag hos henne. 

Ett något märkligt arrangemang kan man tycka! Att en dotter fick ärva gården var inget ovanligt, så 

det är inget anmärkningsvärt i det. Men att en nittonårig, ogift flicka blev torpare, var desto 

ovanligare. Det primära syftet var nog att ordna ett undantag till Carl och Anna Britta som vi tiden 



endast var 44 respektive 48 år. Systemet med undantag var det normala sättet för föräldrar att 

pensionera sig, men man tycker att föräldrarna i detta fall var väl unga. 

Gården går ur släkten 

Redan 1890 flyttar Emma Kristina med familj till Sätila, där man bosätter sig som torpare och Bua 

Bengtsgården går därmed ur släkten.  

Sofia flyttade 1892 som tjugoåring till Boston i Nordamerika och vistades där i åtta år. Efter ett 

kortare besök i Sverige, återvände hon till Boston där sonen Arthur föddes 1902. 1903 flyttade hon 

hem igen och gifte sig med August. 

1896 flyttar så Carl, Anna Britta och Josefina från Mexiko till Sandryd Tullaregård och bosätter sig hos 

Josefinas syster Anna. Anna är då änka sedan några år efter att hennes man omkommit i en 

sprängningsolycka. 

Följande bilder är från en expedition jag genomförde för att hitta torpet Mexico. På den ena bilden 

ser man den skylt som Hyssna hembygdsförening satt upp. Vad som återstår idag är en stensatt grop 

i marken. Jag antar att gropen användes som matkällare och att själva stugan var belägen ovanför. 

 

 

Emma Kristina hamnar till slut i Kinna där hennes man arbetar vid Kinnaströms Mekaniska Väveri. 

Även Josefina tar arbete vid Kinnaströms Mekaniska Väveri. Hon förblir ogift och dör i Kinna 1927. 

Kinnaström hyser idag förvaltningar i Marks kommun, där kommuntjänstemän arbetar i ljusa och 

fräscha lokaler. Annat var det på Josefinas tid då man slet i bullriga och osunda fabrikshallar. 

Förhållandena i Kinnaström och andra textilfabriker i Mark skildras i Christer Winbergs bok 

Fabriksfolket, från vilken följande bild är hämtad. 



 

På följande fotografi ser man Josefina samtalande med en ung man, Henning Lundin. Han fanns en 

kort tid på Sandryd Tullaregård 1915, så det kan vara där kortet är taget. På 50-talet fanns han i mina 

hemkvarter i Kålltorp – Björksgatan 46 där han var angiven som köpman. 

 

Sofias yngre syskon Klaes och Anna Olivia emigrerar som sagt till Nordamerika. Jag har inte 

efterforskat dem vidare, mer än att jag är rätt säker på att de inte återvände till Sverige. 

Länkar: 

http://jonnyolof.se/hyssna/ - mer om Bua Bengtgården och andra släktgårdar i Hyssna 

http://jonnyolof.se/disgen/000/000/015.htm - Sofia Carlsdotters ansedel 
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