
 

Hjorthålan – farfar John Olofsson 

Johns far, Johan, var född på Torrås Östergård i Sätila. Enligt en släktberättelse skulle han som äldste 

son ha tagit över gården då hans far dog 1903, men eftersom Johan vid den tiden fanns i USA gick i 

stället gården till den näst äldste sonen August. Johan och hustrun Ida bosatte sig därför i ett fd 

soldattorp i Hjorthålan, där min farfar John föddes 1905. 

 

 

 

 

 

Hjorthålan på 30-talet med utsikt över Lygnern 

Det gamla boningshuset till vänster. Ett nytt hus byggdes av Johns bror Erik 

efter att han flyttat dit som gift.  



 

 

 

Hjorthålan på 30-talet med utsikt över Lygnern 

Johns syskon Erik, Anders och Judith tillsammans med modern Ida.  

Främre raden: farmor Hilda med Egon, Johns föräldrar Johan och Ida. 

Bakre raden: Anders, John, okänd med Judith  



 

 

Erik, Johan, John med Elinor, Egon, Hilda, Anders, Ida och Judith  

Fyra generationer 

Här ser vi John med sonen Egon i 

knät. Han flankeras av sin mormor 

Lotta Larsdotter (född 1849) och 

modern Ida.  



 

 

Johan och sonen Anders sysselsatta med timmerflottning på Lygnern  

Farfars far Johan tillverkande korgar  



 

 

 

Erik på amerikabåten 

Liksom sin far Johan vistades Erik 

under några år i USA där han 

arbetade.  

”Undantagsstuga” som Johan 

uppförde 1934 ett år efter Eriks 

nya mangårdsbyggnad  



 

 

 

Johan harvar åkern i Hjorthålan med sonsonen Jan  

Ett familjefoto: John, Anders, Judith, Erik, Ida och Johan. Taget 1945 kort innan 

det att John dog.  



Sandryd Västergård – farmor Hilda 

Farmor Hilda var född 1907 på ett torp som låg under Sandryd Västergård i Tostared. 

 

 

 

 

 

Hennes mor, Sofia, kom från 

Hyssna och vistades som ung i 

USA under några år, där detta kort 

är taget.  



 

 

 

 

 

  

Barndomshemmet. Huset togs senare över av brodern Herman, då föräldrarna 

flyttade till ett närbeläget torp. 

Föräldrarna August och Sofia med sonen Herman, fostersonen Sten och dottern 

Ester framför torpet dit föräldrarna flyttade. Lygnern i bakgrunden.  



Vigsel och flytt till Borås 

 

 

 

John och Hilda gifte sig 1928 i Tostared och flyttade samma år till Borås.  

John började samma år på Södra Snickerifabriken. Här ses han på andra raden, nr tre från höger. 

Brodern Anders är nr två från vänster, översta raden. 



 

 

 

 

Den första lägenheten fanns på 7:de Villagatan 17. Här Hilda i köket och 

föräldrarna med Egon julen 1929. 

1933 köpte man huset på Kråkeredsvägen 13. Gatan heter numera Kindsgatan. 

På andra våningen bodde jag några år i början av 1960-talet. 



 

 

 

 

Min pappa Bo, Olof, Elinor, Margit och Egon. 

Bo och Olof jobbade tidigt extra som cykelbud. Här med Ingvar. 



 

 

 

Ett tag hade familjen en stuga på en liten ö i Viaredssjön. 

Elinor och Margit på stenen. Egon och Olof i båten, ca 1941 



 

 

Min pappa Bo med korrespondensstudier. Kortet taget på Kråkeredsvägen 13. 

Släktträff i Dalvik, farmors stuga i Tostared 1969. Bakre raden: Ove med Monica, Margit, 

Egon, min mamma Gun, farmor Hilda, Elinor, Bele, Olof, Siv, Gun med Maj, min pappa Bo 

och Ingvar. Främre raden: Benny, jag, Torbjörn, Ulf, Tomas, Lars-Göran, Kristina, Karin, 

Henrik och min bror Michael. 


