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Inledning 

Min farfar och farmor John och Hilda (född Johansson) Olofsson flyttade på 20-talet till Borås och var 

de första i släkten som, liksom många andra vid den tiden, lämnade det gamla bondesamhället. Med 

deras föräldrar försvann också bruket med patronymikon (farsnamn), d.v.s. att döttrar fick sin fars 

namn som tillnamn. Sålunda hette t.ex. Hildas mor, Sofia, Carlsdotter efter sin far Carl. Bruket var 

säkert praktiskt, då det var viktigt att hålla reda på hur jord ärvdes mellan generationerna. 

Som barnbarn och barnbarns barn till personer som föddes runt förra sekelskiftet är det nog svårt att 

sätta sig in i hur man hade det på landsbygden förr i tiden. Den enda som jag hade kunnat få 

förstahandsinformation av var min farmor, men naturligtvis tänkte man aldrig på att fråga medans 

hon levde. 

När jag började släktforska runt 2013, var den forskning som min faster Elinor genomfört en 

inspiration. Det hon tog fram har jag byggt vidare på. En annan inspirationskälla var den kusinträff 

hos Ingvar och Gun i Floda, med bildvisning och släktquiz, för ganska många år sedan. 

När det gäller vår släkt några generationer tillbaka, så kan man konstatera att nog samtliga har 

funnits i Marks härad och socknarna Hyssna, Sätila, Hajom, Tostared och Seglora. Det är också så att 

alla har varit enkla människor. Det är bönder, torpare, backstugusittare och en och annan soldat. Så 

är det nog för de flesta svenskar. En majoritet av artonhundratalets befolkning fanns ju på 

landsbygden och man bodde oftast kvar i den socken där man var född. 

För min del gör inte detta forskningen mindre intressant. Parallellt med den rena registreringen av 

namn och platser har det roat mig att ta reda på mer hur man levde och sätta detta i relation till olika 

släktingar. Här finns hur mycket som helst att ta reda på – hur bondens arbetsår såg ut, hur man 

roade sig, vilka lagar påverkade livet e.t.c. Dessutom är det intressant att besöka gamla släktgårdar 

och försöka se spår av äldre tider. 

Den följande redogörelsen fokuserar dock på vilka personerna varit och var de bott. I många fall vet 

jag inte så mycket om personerna och i några fall lite mer. Även i de senare fallen har jag här varit 

ganska kortfattad och i vissa fall refererat till min hemsida.  

Det är möjligt att jag kommer att uppdatera det här dokumentet längre fram och har därför infört en 

datering och ett versionsnummer. 
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Översikt, släktträd 

Nedanstående släktträd visar de personer som behandlas. Varje gift par får ett eget avsnitt. Av 

utrymmesskäl har jag begränsat mig till dessa fyra generationer, även om jag för den fjärde 

generationen gör en koppling ytterligare en generation bakåt. I släktträdet som finns på min hemsida 

(Jonny Olofsson), kan man själv tråda sig bakåt. Där finns också mer information om de gårdar som 

tas upp. 

 

 

 

 

John och Hilda, generation 1 

 

Min farfar och farmor, John och Hilda, var de första i släkten som övergav landsbygden och flyttade 

in till Borås. John växte upp i Hjorthålan i Sätila socken och Hilda på ett torp under Sandryd 

Västergård i Tostareds socken. Det är inte långt mellan dessa ställen och man kan följa en trevlig 

gångväg genom skogen för att ta sig mellan platserna. 

De gifte sig i Tostareds kyrka 1928 och flyttade snart in till Borås, där förste sonen, Egon, föddes året 

efter. Först bodde man på 7:de Villagatan, men flyttade sedan till ett hus på Kråkeredsvägen. 

Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4 

http://jonnyolof.se/
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John utbildade sig till möbelsnickare och startade en egen rörelse. Han dog endast 40 år gammal. 
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Johns föräldrar Johan Olofsson och Ida Johannesdotter, generation 

2 

 

 

 

John växte upp i Hjorthålan, i ett fd soldattorp som fadern Johan köpte 1912. Johan kom från Torrås 

Östergård, en gård där hans släkt funnits i många generationer. Efter vad jag hört skulle Johan, som 

äldste son, egentligen ha tagit över gården. Men vid tiden för faderns död, befann sig Johan i 

Amerika, varför gården gick till hans bror August. Vid hemkomsten gifte Johan sig med Ida från torpet 

Hallabron, som ligger i Hajoms socken.  

Johan var en allkonstnär och sysslade bl.a. med timmerflottning på Lygnern. Detta kan man läsa om 

här Farfarsfar_BT1957.pdf (jonnyolof.se) , men också i boken Isa af Lygnern. 

Sonen Erik tog sedermera över torpet, som revs och ersattes med ett modernare hus. Johan byggde 

ett mindre hus på ägorna, ett ”undantag”, för sig och Ida. 

http://jonnyolof.se/PDF/Farfarsfar_BT1957.pdf
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Ett familjefoto: John, Anders, Judith, Erik, Ida och Johan.  

Taget 1945 kort innan det att John dog.  
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Johans föräldrar Olof Eriksson och Edela Larsdotter, generation 3 

 

  

Johans far, Olof, kom alltså från Torrås Östergård. Det är efter honom som efternamnet Olofsson 

kommer, även om Johan tycks ha föredragit kortformen Olsson. Modern, Edela, växte upp på ett torp 

under Askersered Storegård i Hajom. På dagens karta kallas gården för det enklare namnet 

Askersred. 

Olof och Edela gifte sig 1874 och Edela flyttade till Torrås, där man fick sju barn. Mangården där 

Johan föddes uppfördes 1846 och moderniserades 1939. Nedan två lite nyare bilder. 

 

  

Generation 3 Generation 4 Generation 5 
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Olofs föräldrar Erik Carlsson och Britta Olofsdotter, generation 4 

 

 

Det var Olofs mor, Britta Olofsdotter, som tidigare tagit över Torrås från sina föräldrar. Ett exempel 

på att det inte alltid var en son som ärvde gården. Fadern, Erik Carlsson, kom från Håvet Västergård i 

Sätila socken, en gård man kan läsa mer om här: Havet-storskifte.pdf (jonnyolof.se). 

Under Eriks och Brittas tid genomfördes laga skifte i Torrås (1856). Skiftet innebar att man 

omfördelade gårdars ägor så att varje gård fick sina åkrar och ängar mer samlade. Det innebar också 

att någon eller några av en bys gårdar fick flytta till nya platser. För Erik och Britta medförde det att 

deras mangård, ladugårdar m.m. plockades ner och flyttades till nuvarande plats. Den ursprungliga 

platsen låg närmare dagens landsväg. Så här beskrivs gården i protokollet för laga skiftet: 

Erik Carlsson åbyggnad för 1/8 mantal Torrås Östergården 

Manbyggnaden timrad och brädfodrad i försvarligt skick 21 Al. lång 

8 1/2 Al. bred, 2 1/4 Al. hög under tegeltak indelad i stuga 

förstuga, kök, 2:ne kamrar och loft öfver den ena kam 

maren, 2:ne eldstäder, ett tillbygge begagnat till vedbod 

Ladugården I försvarligt skick, timrad och till en del skiftad under halm 

tak, 18 ½ al. lång, 8 ¼ al. bred, 4 ¼ al. hög, indelad till Fähus 

Loge, 2. lador, 3:ne mindre tillbyggen det ena timrat begagnad 

till Svinhus, fårhus och löfbod. 

En mindre ladugård Timrad 6 ½ al. lång, 6 ½ al. bred, 3 al. hög, indelad till stall 

och Vagnbod. 

Källare murad af sten under halmtak 9 ¼ al. lång, 7 ¾ al. bred 

3 al. hög. 

  

Generation 4 Generation 5 

http://jonnyolof.se/wp-content/uploads/2022/10/Havet-storskifte.pdf
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Edelas föräldrar Lars Persson och Anna Larsdotter, generation 4 

 

 

Johans mor, Edela, kom från Askersered Storegård. Hennes föräldrar, Lars Persson (från Hjorttorp 

Åkagård i Hajom) och Anna Larsdotter, ägde tidigare gården, men verkar runt 1840 ha sålt den till 

den välbekante förläggaren Sven Eriksson i Kinna. Det måste ha varit ett steg nedåt och man flyttade 

till ett torp, där Edela föddes. 

 

När Anna och Lars dog i slutet på 1800-talet bodde de i en backstuga på Askersereds ägor och angavs 

i kyrkoböckerna som utfattiga. Backstugefolk var de som stod längst ner i hierarkin i det gamla 

bondesamhället. Boningen var det enklast möjliga, ofta uppförd i en sluttning för att på så sätt spara 

in en av ytterväggarna. I bästa fall hade man en get och en täppa där man kunde odla lite grönsaker. 

Kanske försörjde man sig med något hantverk och genom att hjälpa till på kringliggande gårdar. 

  

Generation 4 Generation 5 



10 
 

Idas föräldrar Johannes Andersson och Lotta Larsdotter, generation 3 

Vi går nu över till att titta på Johns mors sida och börjar med hennes föräldrar, Johannes och Lotta. 

 

 

Idas mor, Lotta Larsdotter, kom från torpet Bölabron i Hajom där hon föddes 1849.  

Fadern, Johannes Andersson, kom från Bonared Mellomgård i Hyssna Socken. Gården ligger invid väg 

156 söder om Hyssna samhälle. Som gifta bodde de på torpet Hallabron i närheten av Bölabron och 

där växte Ida upp. Hallabron var torp under Nödinge Kullagård, som ligger nere vid vägen mellan 

Hajom och Fotskäl. 

Hallabron var nog ett ganska oansenligt ställe på den tiden. Jag har varit där och på platsen står idag 

ett modernt hus, dock finns en gammal matkällare som vittnar om äldre tider. 

Lotta Larsdotter är den tidigaste anan som jag har ett kort på. På följande kort, som jag fått av Elinor, 

sitter Lotta till vänster. Det är taget i Hjorthålan 1934 och visar fyra generationer. I mitten John med 

sonen Egon, följt av hans mor Ida. 

 

Generation 3 Generation 4 Generation 5 
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Lotta fick ett långt, men förmodligen också tufft liv. Åtminstone om man jämför med dagens 

förhållanden. Hon och maken Johannes fick åtta barn, varav sex nådde vuxen ålder. Idas äldre syster, 

Alma, drunknade på Lygnern 1897 tillsammans med sina barn, en händelse jag skrivit om på annat 

ställe. Johannes försvann till Amerika 1887 då Lotta var gravid med yngsta barnet Anna. Efter vad jag 

hört skickade han över pengar för att familjen skulle komma efter, men så blev det inte. Två av 

sönerna, Johan Adolf och Anders Emanuel, emigrerade till Amerika och jag tror att de uppsökte 

fadern. 

Hur Lotta själv kunde uppfostra sex barn på det lilla torpet Hallabron är svårt att fatta. För att klara 

försörjningen om den ena parten gick bort, gifte man i regel om sig ganska omgående, men Lotta var 

ju ingen änka. Kanske fick hon lite understöd från Amerika, kanske fick hon hjälp av släktingar. 

Förmodligen hade hon en ko och några höns och någon liten åkerlott. Kanske kunde hon dryga ut 

inkomsterna genom att i hemmet väva tyger för någon av traktens förläggare. 

När Lotta var barn var Oskar I kung i Sverige. Hon överlevde dennes söner Karl XV och Oskar II och på 

hennes äldre dar var Gustav V kung. Man kan nog säga att hon upplevde både det gamla 

bondesverige och den nya mer moderna tiden. Som ung upplevde hon på 1860-talet den sk 

bomullskrisen, som slog hårt mot hemvävningen i Mark. Den orsakades av att importen av bomull 

ströps under amerikanska inbördeskriget. Senare delen av 1800-talet präglades av en omfattande 

emigration till Amerika, men också av en tilltagande industrialisering. Bägge dessa faktorer 

motverkade den proletarisering av landsbygden, som pågått sedan seklets början, och inneburit att 

skaran av egendomslösa torpare och backstugusittare växt. Hon upplevde också folkrörelsernas 

framväxt – den frikyrkliga, nykterhets- och arbetarrörelsen. 
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Johannes föräldrar Anders Andersson och Kerstin Arvidsdotter, generation 4 

 

 

Anders kom från Almered Kronogård i Sätila och Kerstin från Hjorttorp Nedergård i Hajom. De gifter 

sig 1836, enbart en vecka innan Anders far dör. Deras två första barn föds på Kronogården, men runt 

1840 flyttade man till Bonared Mellomgård i Hyssna. Mellomgården fungerade vid tiden som 

gästgiveri på sträckan mellan Skene och Björlanda och Anders och Kerstin tar över denna 

verksamhet. 

 

Generation 4 Generation 5 
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Gästgiveriernas uppgift var, enligt en förordning från 1649, att dels tillhandahålla mat och logi för 

resande, dels att ansvara för skjutsning till närmaste gästgiveri. Skjutsning på landsbygden var länge 

en uppgift, ofta en plåga, för bönder boende nära de stora landsvägarna. Dessa var nämligen ålagda 

att, visserligen mot betalning, enligt turordning mellan gårdar tillhandahålla häst och vagn vid 

gästgiveriet (den sk hållskjutsen). Vid gästgiverierna fanns sk hållstugor, där bonden eller drängen 

kunde vistas under tiden som man inväntande eventuell skjuts. Systemet med hållskjuts avskaffades 

först 1878. 

Nedan återges en prislista från 1831 för det närbelägna gästgiveriet i Hällingsjö. En liknande torde ha 

funnits för Bonared. 

 

Som jag skrivit om tidigare (Hyssna | Jonny Olofsson) var Anders och Kerstin vittnen vid rättegången i 

samband med Hultakvarnmordet 1849. 

Sonen Johannes, som kom att bli Idas far, föds 1844. Han fick tio syskon, varav fyra dog i späd ålder. 

1853 flyttar familjen till Hyssna Hulugård. Sina sista år bor Anders och Kerstin som undantagsfolk hos 

yngsta dottern Susanna på Hulugården. 

  

Källa: Hyssna hembygdsförenings årsskrift, 2001. 

http://jonnyolof.se/hyssna/
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Lottas föräldrar Lars Gunnesson och Anna Britta Börjesdotter, generation 4 

 

Anna Britta var född på torpet Hästhagen under Mölnebacka Storegård och Lars på Bölabron under 

Hårsås. De bodde nästgårds och måste ha känt varandra sedan barnsben. När de gifte sig 1836 och 

flyttade till Bölabron var Anna Britta 21 år och Lars 26. 

 

 

Generation 4 Generation 5 

Det fanns flera torp 

som hette Bölabron. 

Lars och Anna Brittas 

bör ha legat här. 

Hit flyttade Lotta 

som gift 
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Man fick sex barn varav fyra levde till vuxen ålder. Lars avled redan 1854 då farfars mormor Lotta 

bara var fem år. 

Man- och ladugård värderades enligt Lars bouppteckning till 90 riksdaler och man hade en oxe och 

tre kor. Att man delvis försörjde sig på vävning framgår av att det fanns två vävstolar. Dessutom 

fanns en spinnrock och ett väggur med fodral. Oxen använde man som dragdjur vid plöjning och man 

odlade råg, korn, havre och potatis. Lars ”gångkläder” bestod av två vadmalsrockar (en blå och en 

grå), en blå tröja, en livtröja, fem par byxor, fem västar, ett par strumpor, två par stövlar, ett par skor, 

en päls, två hattar, en mössa och fem skjortor. 

Efter det att Anna Britta blivit änka gifte hon 1856 om sig med drängen Anders. Tyvärr dog även han 

några år senare, 1865. 

Lars Gunnessons farfar var soldaten Nils Hedman. Morfadern hette Torkel Hollsten och var soldat i 

samma kompani. Bägge var med i kriget mot Ryssland 1788-90. Man kan läsa mer om dem här: 

Några soldater | Jonny Olofsson. 

 

 

  

http://jonnyolof.se/torkel-hollsten/
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Hildas föräldrar August Johansson och Sofia Carlsdotter, generation 

2 

 

Hildas far, August, föddes på Sandryd Västergård 1876. Hennes mor hette Sofia Carlsdotter och kom 

från Bua Bengtsgård i Hyssna. Man kan läsa lite mer om Västergården här: Sandryd Västergården | 

Jonny Olofsson. 

 

Sofia flyttade år 1892 till Boston, Massachusetts i USA, där hon jobbade som hembiträde. Där var hon 

ända till slutet av 1900 då hon tillfälligt reste tillbaka till Sverige. Efter att hon återvänt till USA föds 

sonen Artur 10/4 1902 i Malden, Massachusetts. 1903 återvände hon tillsammans med Artur och 

gifte sig med August. De flyttade till Västergårdens torp, där Hilda och hennes syskon växte upp. 

 

Sofia i USA. 

Västergårdens 

torp – här växte 

Hilda upp 

Dalvik – Hildas 

sommarstuga 

Sandryd 

Västergård – här 

föddes August 

Västergårdens 

undantagsstuga – 

hit flyttade August 

och Sofia vid sin 

”pensionering”. 

http://jonnyolof.se/sandryd-vastergarden/
http://jonnyolof.se/sandryd-vastergarden/
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Västergårdens torp övertogs så småningom av Hildas bror, Herman, och föräldrarna flyttade till 

torpet, Västergårdens undantagsstuga, som ligger tvärs över vägen som går ner mot sjön. 

Undantagsstugan innehades som sommarstuga efter Augusts död av Hildas syster Ester. 

Dessa två torp är idag välbehållna och används som fritidshus. Dalvik är dessvärre obebott och 

förfaller mer och mer. 
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Augusts föräldrar Johannes Andersson och Edela Andersdotter, generation 3 

När det gäller Augusts anor stöter man på forskningsproblem eftersom Tostareds kyrkoböcker 

förstördes då prästgården brann 1857. Detta har inneburit att jag inte kommit längre tillbaka än 

generation 4 (se nedan). I denna generation är det tämligen säkert att alla fyra personerna kom från 

Svenningsered, men det är svårt att avgöra på vilken gård eller torp de funnits. 

 

 

Augusts föräldrar, Johannes och Edela, kom bägge från Svenningsered i Tostareds socken. 1873 köper 

de Sandryd Västergården och flyttar dit. Här stannar de till 1904, då de flyttar till Dyrenäs. 

 

Generation 3 Generation 4 



19 
 

Johannes föräldrar Anders Andersson och Annika Andersdotter, generation 4 

 

 

 

Johannes föräldrar var Anders Andersson och Annika Andersdotter från Svenningsered. Familjen 

flyttar 1843 till Tostared Stommen och 1858 därifrån till Ruds torp, ett torp under Rud Nedergård. 

Annika dör 1869 på Ruds torp. Bouppteckningen vittnar om enkla förhållanden – hennes gångkläder 

bestod av två kjortlar, en tröja, ett underliv (sic), ett par strumpor, två vita huvuddukar och en ullkjol. 

Man hade en ko och odlade havre, potatis och lin. Anders bodde på sin ålderdom inhyses hos sonen 

Johannes på Västergården. 

 

  

Generation 3 Generation 4 
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Edelas föräldrar Anders Carlsson och Johanna Eriksdotter, generation 4 

 

 

Edelas far, Anders Carlsson, kom från Svenningsered. Modern, Johanna Eriksdotter, kom från okänd 

plats i Fotskäls socken. Anders dog när barnen fortfarande var små och av hans bouppteckning kan 

man se att gården var ett ¼ mantal kronoskatte, dvs det var ett hemman som man friköpt från 

kronan. Kreatur som upptas är en svart häst, en spättig ko, en svartstjärning ko, en spättig kalv, två 

får, två getter, två bockar en vit gris och en röd gris. Långt ifrån dagens standardiserade raser! 
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Sofias föräldrar Carl Persson och Anna Britta Eriksdotter, generation 3 

 

 

Sofias mor, Anna-Britta, kom från Rya Sörgård i Hyssna. Hon gifte sig 1861 med Carl Persson från Bua 

Bengtsgård och flyttade dit. De får fem döttrar och två söner. Klaes och Anna Olivia emigrerar till 

Amerika i början på 1890-talet och Carl Albin dör i späd ålder. Vid samma tid flyttar även Sofia dit och 

man får väl anta att syskonen höll kontakt i det nya landet. 

 

Man kan läsa mer om gården och familjen här: Bua Bengtsgård.pdf (jonnyolof.se) . Som beskrivs där 

verkar man ha fått gå från gården runt 1884, då Carl och Anna-Britta flyttar till ett torp tillsammans 

med dottern Josefina. Föräldrarna tillbringar sedan sina sista år hos dottern Anna på Sandryd 

Tullaregård. 

Generation 3 Generation 4 Generation 5 

http://jonnyolof.se/PDF/Bua%20Bengtsg%C3%A5rd.pdf
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Carls föräldrar Pehr Pehrsson och Stina Eriksdotter, generation 4 

 

 

Per Persson kom från gården Lidagärde (Liagärde) i Hyssna och Stina Eriksdotter från Grimmered i 

Seglora socken. Som gifta flyttade de till Bua Bengtsgård. 

 

Pers mor, Catharina Davidsdotter, var sondotter till Paul Kindberg på gården Dragered. Från Pauls 

hustru, Catharina Wirgander, utgår de präst- och adelssläkter jag skrivit om tidigare. 

Stinas mor, Kerstin Nilsdotter, kom från Näs Yttergård i Seglora. Det är en gård som funnits under 

lång tid i släkten (se Näs Yttergård | Jonny Olofsson). 

  

Generation 3 Generation 4 Generation 5 

http://jonnyolof.se/nas-yttergard/


23 
 

Anna Brittas föräldrar Erik Bengtsson och Ingeborg Månsdotter, generation 4 

 

 

Anna-Brittas mor, Ingeborg Månsdotter, var född på Rya Sörgård. Denna gård har också funnits i 

släkten lång tid tillbaka (se Rya-Sorgard_ny.pdf (jonnyolof.se)). Ingeborg gifte sig med Eric Bengtsson 

från Ansered i Hyssna. 

 

 

Generation 3 Generation 4 Generation 5 

http://jonnyolof.se/wp-content/uploads/2021/09/Rya-Sorgard_ny.pdf

