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FtiRORD

Slakt foreningens forre Skattmastare, Chefsrevisorn
ERIK Albert (111:6, 1919-1981), var mycket intresserad av slaktens historia och hade samlat pa sig
stora kunskaper om tidigare generationer. Davarande
styrelse uppmanade honom att forsoka fasta kunskaperna pa prant - och resultatet blev "En Reuterswardsk Baedecker, del I, Ostergotland", som kom ut
i stencilform 1975 med komplettering 1976. Den bifogas har eftersom manga slaktmedlemmar kanske inte
har tillgang till densamma.
ERIK A agnade sin skrift at Ostergotland och avsag
att i ett senare skede fortsatta med en Del II,
Smaland, bl a dar for att - som han papekar - slakten varit mest talrik dar. Tyvarr hann han aldrig
forverkliga sin tanke.
Infor den planerade utflykten forra aret till Smaland samlade jag pa mig en hel del kunskaper om vara for fader och deras gardar dar. Nar utflykten tyvarr blev installd, tyckte Styrelsen att jag liksom
ERIK skulle fasta mina kunskaper pa prant - och resultatet blev "En Reuterswardsk Baedecker, del II,
Smaland", som harmed over lamnas till intresserade
medlemmar av slakten.
Fotografierna i Del II av de omnamnda personerna
har hamtats fran Arkivnamndens fotoarkiv utom i tva
fall: - dels har portratten av P S FREDRIK och hans
hustru SOFIA (i avsnittet AKERSHULT) lamnats av deras barnbarnsbarn Madelaine Skat tum , f af Sande berg
- dels har fotografiet av ANDERS Wilhelm och hans
fru EB8A, f von Schmiterlof (i avsnittet GRUVDRIFT)
kopierats av ett foto, som lanats fran Froderyds
Hembygdsforening.

Madelaine Skattum hal' ocksa over Himnat bilden av
Akershult (den torde vara kopia av en kopia av ...•
av ett gammalt original). tlvriga fotografier av
gardarna hal' tag its under de senaste aren av undertecknad och visar dar for inte hur byggnaderna verkligen sag ut for 100-200 ar sedan, da vara for fader
bebodde demo
Del I och II hal' bundits ihop med en spiralrygg for
att battre kunna motsta slitage vid "bHiddring" under en sightseeingfard. I en framtid kan det dessutom kanske bli lattare att komplettera haftet med
en Oel III - Vastergotland m fl landskap.
For overskadlighets skull Finns en slakttabla bland
bilagorna - utan en sadan ar det nastan omojligt
att halla isar alla omnamnda Andersar, Fredrikar,
Pontusar, WilhelmaI'm fl!
TACK, Slaktforeningens styrelse, for uppdraget och
for uppmuntran och stod under arbetets gang! Och
TACK, GERTRUD (Jakobsson, f Rd; 11:6) och MADELAINE
for informationer om FREDRIK och SOFIA och fotogragrafierna! Och sarskilt TACK, hustru MARGIT, for
Dina goda rad och synpunkter, for ressallskapet under rekognosceringarna i Smaland, och - inte minst!
- for att Du statt ut med mig under manga och langa
dagar och kvallar den senaste sommaren, klistrad
vid skrivmaskinen!!!
Enkoping i augusti 1993.
Goran Reutersward

EN REUTERSW~ROSK
B A E 0 E eKE R
DEL I - U 5 T ERG U T LAN 0

Sammanstalld 1975 av Slakt foreningens Skattmastare
1968-1979, Chefsrevisorn ERIK Albert Reutersward,
Linkoping (111:6, 1919-1981)

Slaktforeningens styrelse har uppdragit at mig att
utarbeta en vagvisare till och kort beskrivning over de platser i vart land, dar vara anhoriga i tidigare generationer verkat. Oet Finns i huvudsak
tre landskap, som da kommer ifraga, namligen i kronologisk ordning Vastergotland, Ostergotland och
Smaland. Oet forstnamnda landskapet ar ju det ursprungliga, Anders Hof-Reuterswards eget landskap.
Ostergotland kommer darnast, di t flyttade Anders
genom sitt andra gifte, dar ar hans son Lorentz Peter fodd. Smaland, slutligen, framstar som det
landskap, dar slakten under seklernas lopp var it
mest talr ik. Idag ar, som vi vet, forhallandena
helt annorlunda.
Del I

" s t erg

a

t 1 and

Till Ostergotland kom majoren vid Vastgota Rytteri
Anders Reutersward omkring ar 1700 genom sitt andra
gifte med Margareta Prytz, sondotter till den myndige biskopen i Linkoping Andreas Prytz. Hon var
anka och agde genom tidigare gifte garden Oistorp i
Rystads socken, mindre an en mil fran Linkoping.
Garden forekommer ej vidare i var historia, den
till fall hennes arvingar i forsta giftet. Har foddes i alIa fall sonen Lorentz Peter. Enligt bevarade brev av hans hand i stifts- och landsbiblioteket
i Linkoping skrev han sig Per. Oistorp ligger inte
langt fran ostgota Ryt ter is motesplats och overstebostalle Tuna vid Roxen Umf dagens Roxtuna).
Per blev liksom fadern kavalleriofficer. Han forblev Ostergotland trogen hela sitt liv. Oet fortjanar omnamnas att Anders ocksa hade fyra dottrar,
men sam de alIa ser ut att ha stannat pa vastgotasidan av Vattern, sa kommer nagot am deras vi dare
aden att i korthet aterges i en kommande del am
denna landsanda.
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Men
detta ar inte amnat som en slakthistoria
utan som en landskapsbeskrivning med sarskild hansyn till slaktminnen. Darfor over gar jag nu fran
det historiska till att ge vissa forslag pa lampliga fardvagar i landskapet och vad som da Finns av
intresse for oss att uppsoka.
Nagonstans skall vi borja och vi antar da att resenaren kommer pa E 4 fran Stockholm. Ostgotagransen
mater man uppe i Kolmarden. Men varken har eller i
Norrkoping har vi mig veterligt nagot speciellt i
slaktvag att notera, sa dar for foreslar jag , att
vi i stallet tar av fran E 4 redan i Kila till
Kvarsebo vid Braviken. Vi tar bilfarjan over till
Vikbolandet. Val i land igen ser vi pa hager hand
Skenas gamla kungsgard, numera ungdomsanstalt och
som sadan troligen ej tillganglig for besok. Har
bodde i mitten av 1800-talet som kronoarrendator
kaptenen och kanaldirektoren Anders Wilhelm, son
till tredje grenfadern Pontus. Det var aven harifran, som Lorentz Peter tillsammans med sitt kompani (Vadstena) av Ostgota Rytteri ar 1758 inskeppades for vidare befordran till krigsskadeplatsen i
Pommern. Han bevistade kriget dar under aren 1758
till 1762 med avbrott for deltagande i standsriksdagar. Det var f.o. dar nere, som han motte sin
blivande andra hustru Agatha, tillhorande den fran
RUgen harstammande atten von Platen.
- Alltnog,
Anders Wilhelm brukade annu en gard har i trakten,
som vi passerar pa vag mot Norrkoping. Det ar Rotenberg, dar familjen tidvis bodde, atminstone ar
enligt papper en min farfar, Pontus Henrik Wilhelm,
fodd dar. Val i Norrkoping fortsatter vi E 4 mot
Linkoping. Vi passerar Gota kanal, en i slakthistorien intressant skapelse, som jag amnar utforligare behandla, nar vi kommer till Motala.

2

Strax innan Linkoping Finns en avtagsvag till hager
mot Rystad och ovannamnda Distorp. En avvikelse
till Tuna overstebostalle rekommenderas; mangardsbyggnaden, en mycket originell sadan, ar nyrenoverad av agaren, Domanverket. Fortsatt sedan utmed
Roxen forbi Roxtuna och Ekangen till Linkoping.
(Anm. vagforhallandena ar i skrivande stund oklara
p gr a motorvagsbygge.)
I Linkoping (med tjanstgoringsort Malmslatt) bodde
under hela 90-talet overste Wilhelm med maka och
atta barn. Efter hans bortgang bodde farmor Carolina kvar anda till 1912. Fran den epoken ar val inte mycket sevart kvar, som direkt kan omnamnas har.
Sonen Pontus tjanstgjorde ocksa har liksom magen
Gustaf Ros, gift med Elin. Wilhelms bror Baltzar,
pensionerad fangelsedirektor, bodde har till sin
dod 1919. Familjegravar Finns pa kyrkogarden ovanfor brandstationen och pa samma sida om ut farten
som denna. Har vilar ocksa min pappa, Olof och och
faster Stina. Bada gravarna ligger i samma'kvarter.
Till katedralskolan i Linkoping donerade for mer an
100 ar sedan Per Adam R. fran Ekang i Asby socken
(mera om honom nedan) hela sitt bibliotek pa over
3.000 band. Samlingen finnes numera pa stifts- och
landsbiblioteket, men tyvarr inte som en enhet utan
utspridd alIt efter innehall.
Vi fortsatter E4 forbi Mjolby och Vaderstad och
hittar strax darefter till vanster en vagvisare med
rod kant: "Satra 5". Vagen for fram till en gul
gard, det ar Satra, som Lorentz Peter agde och dar
han bodde efter avsked ur militartjansten till sin
dod 1768. (Satra angar ar beromda och naturskyddade.) Av handlingar i arkivet i Vadstena framgar att
han var verksam i socknen och forsamlingen och att
han bl.a. ivrade for att Roks medeltidskyrka skulle
be varas trots sin litenhet. Den Roks kyrka, vi nu
aker fram till, ar av senare datum. I den gamla
kyrkan jordfastes L.P. och enligt handlingarna for3
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T

des hans stoft till Udeshogs kyrka. Man kan mojligen ifragasatta denna uppgift och i stallet formoda
att stoftet fordes till Stora Aby kyrka, som vi
snart kommer till nar vi fortsatter E 4 fram. Denna
kyrka byggde namligen hans svar far prosten Bagge
for egna medel och dar vilar prosten och hans narmaste i en gravkammare under hogaltaret, inkl L.P:s
forst a hustru. Det ar val dar for inte helt fel att
dra den slutsatsen, att aven L P sjalv vilar dar.
(Den intresserade resenaren har har en uppgift att
losa) • I tldeshogs kyrka eller pa dess kyrkogard
Finns inget spar av nagon gray eller nagon kannedom
om nagon gray, som kan intressera oss.
Vill man besoka den fran brunnsvisan kanda Haggestads brunn, dar L. P • och hans hulda maka drack
brunn, far man soka sig norrut mot Heda kyrka, men
inga synliga lamningar fran den tiden Finns kvar.
Vi fortsatter fran Aby-tldeshog fran E 4 pa vag 50
mot Vadstena. Halvvags mot Hastholmen ser vi pa
vanster hand en skylt: "St. Lund, skjutfalt". Vi
fort satter inte fram till A 1:s skjutfalt utan
stannar vid mangardsbyggnaden Stora Lund, fordom
bostalle for ryttmastaren vid Vadstena kompani.
(Anm. forr hette det kompani, trots att vi ror oss
med rytteri, men det ar har inte truppen, som avses, utan rekryteringsomradet.) Har bodde L.P. under en stor del av sin aktiva tid fran 1754 och har
ar de yngre barnen fodda enligt kyrkobockerna, Anders Fredrik och Pontus. (Arrendatorn heter Salmson och ar mycket intresserad av gardens historia).
Val ute pa vag 50 igen, ser vi i hOjd med Hasthol,men Vastra Tollstads kyrka, dar L.P:s aldste son,
Anders Johan, som blev vadaskjuten till dods under
en skallgang pa Omberg 1755, ligger begraven. Platsen for graven ar okand, den davarande kyrkan har
gatt samma ode till motes som kyrkan i Rok och rivits. (Portrattet av den 15-arige ynglingen som
kornett i tlstgata Rytteri Finns hos mig i Linkoping. )
4
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Nu gar farden vi dare mot Vadstena. Vid infarten
till staden ser vi pa vanster hand den gamla kronoegendomen Kungs Starby, dar tredje grenfadern Pontus ar 1793 gifte sig med Stina Vult von Steijern,
en slakt, som i flera generationer brukat denna
gard och dar drev linodling for sina i Vadstena
(bl.a. i slottet!) befintliga linnevaverier, de annu sa beromda Vadstena damastvavnaderna. (Obs. det
ar inte det storslagna vardshuset som ar huvudbyggnaden pa Kungs Starby utan en bet ydligt mera oansenlig byggnad, den farsta man kommer till saderifran. )
~ven

Pontus son Anders Wilhelm var gift med en Vult
von Steijern, narmare bestamt med sin kusin Augusta. Hennes bror, Henrik Sebastian, var en storman
inte bara i Vadstena utan i hela ostergatland. Fran
ungdomen god van med Baltzar von Platen deltog han,
atminstone finansiellt, i byggandet av Gata Kanal
och grundade Vadstena Spar bank. ~ven Pontus hade en
hel del att gora med Baltzar, hans mor var ju fodd
von Platen.
Framfor Klosterkyrkan till vanster ligger en gravsten over denna Henrik Sebastian. ~ven Pontus anka,
averstinnan Stina, dog i Vadstena. Hon flyttade hit
nar maken dog 1823 och blev ett av manga offer for
koleraepidemien 1834. (Anm. namnen Henrik Sebastian
tyder pa Thamskt ursprung, och det ar riktigt, Stinas mor var dotter till kornetten leak Tham pa
Kraak pa andra sidan Vattern, soder om Karlsborg.)
Men vi fortsatter till Motala. Pontus son Anders
Wilhelm var i sina yngre dar adjutant hos Baltzar
von Platen. (Det Finns en stol med B v PIS namn pa
sam Anders Wilhelm fick, den har gatt i arv och
Finns nu, eller fanns sist jag horde talas om den
hos Ebba R, fodd de la Gardie.) Senare hade Anders
Wilhelm olika befattningar i Kanalbolaget, bloa.
som kassadirektor. Jamsides harmed var han kamrer
vid Motala Verkstad och bodde da pa en gard, Hars5
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torp, som lag inom verkstadsomradet mellan Motala
strom och kanalen. Har stod bl.a. brollopet mellan
dot tern hovfroken Augusta och greve Gustaf von Essen. Nar man pa 20-talet anlade en kraftstation,
damdes strommen upp och Harstorp lades under vatten. Huset flyttades in till staden och har nu adressen tlstermalmsgatan 20. Pa gamla kyrkogarden,
bara fem minuters promenad fran Stora Torget, vilar A.W. och hans maka Augusta.
For den intresserade viII jag namna, att i Borensberg, vag 36 fran Motala, pa garden Vastana vid kanalen bodde overste Wilhelm med sin stora familj
och ovriga anforvanter om somrarna. Inte langt fran
Borensberg, vag 211, ligger Kvarn, en gang jarnbruk
nu skjutskola. Det agde pa sin tid fangelsedirektoren Carl-Gustaf R. genom sitt gifte med en flicka
Victorino
Fran Motala, vag 50 ut ur staden soderut, sedan avtagsvag till vanster mot Fornasa och Vreta Kloster
eller fran Borensberg, vag 211 i riktning mot Skanninge, kan man soka sig till Rimstad, en gard, som
Pont us agde och dar han bodde sedan han tagit avsked fran sitt regemente (bohuslanningarna - "grona
dragonerna"). Han tog livlig del i socknens kommunala liv, dog 1B23 och lar ligga begravd i eller
vid Skeppsas kyrka, men hans gray har jag ej kunnat
aterFinna. I sakristian hanger ett portratt av en
okand krigare, ej olik Anders Hof-Reutersward.
Har tar var vag i denna landsanda slut och vi maste borja pa en helt annan. Vid vag 34, soder om
Linkoping, ligger Kisa. Har, pa kyrkogarden, finner
vi en valbevarad hall, vars inskription sager oss,
att har vilar Ernst Fredrik Sjosteen och hans maka
Ulrika juliana Reutersward. Det ar Lorentz Peters
forstfodda, 1742-1813, som vilar har efter att ha
bott med sin make pa garden Mjolsefall pa vagen mot
Ulrika. Enligt bockerna skall hennes mor (styvmor),
Agatha von Platen, som anka ha flyttat till Mjolsefall, men var hon ligger begraven, det har jag inte
lyckats ta reda pa.
6

Vid och omkring sJon Sommen har medlemmar av slakten verkat alIt ifran forsta grenfadern Adam Ulrik,
som genom gifte blev agare till Ekang pa Asby udde
i Sommen (vag 131). Sonen Adam, tidigare omnamnd i
samband med vart besok i Linkoping, titulerades
"kongl sekter", bevistade manga riksdagar och var
den forste att prova en sadan nymodighet som en
angmaskin i sin bat pa Sommen. Han var ogi ft och
skankte Ekang och det narbelagna Horsnas till en
stiftelse, som skulle meddela yrkesundervisning i
internatform for traktens ungdom. (Det kan tank as
a~t han haft Ljungstedtska skolan i Linkoping som
foreblld.) Detta gick nu inte att forverkliga, utan
det hela forvandlades till penningdonationer, som
fortfarande Finns kvar i Ydre och Boxholms kommunero (Det ingar imina arliga uppgifter att rev idera dessa rakenskaper.) Pa Asby kyrkogard ar en minnessten rest over honom.
Pa Ribbingshof i Norra Vi, vag 134 Kisa-tlsterbymo,
gl fte Slg Adam Ulriks son Fredrik Anders med en
flicka Ridderborg, en slakt som alltjamt ager godset. Har ar Patrik, bruksagaren, politikern och
hovmarskalken m.m. fodd 1820.
Darmed ar mina kunskaper om landskapet tlstergotland i det narmaste uttomda. Lycka till pa farden
me~del~ garna .om Du. funnit ytterligare nagot i
slaktvag, som Jag glomt eller ej vet om, och som
kan vara vart att vidarebefordra till kommande
slakten och resenarer!
Linkoping i juli 75
Erik

7
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(Tillagg till ovanstaende)
En Reuterswardsk Baedecker
Sommaren -75 tillkom del I tistergotland. Det var
min mening att del II Vastergotland skulle utkomma
lagom till slaktmotet -76, men annat har kommit emellan och den kommer forst senare. For dagen viII
jag komplettera forsta delen med foljande notiser,
som kommit till min kannedom.
Norrkoping, som jag tidigare forbigick med tystnad,
maste med i var beskrivning. Vid utfarten mot Finspang ligger Bravalla Flygflottilj. Den ar belagen
pa Sorby gards agor, en gard, som under senare delen av 1800-talet agdes av Baltzar R., bror till
tredje grenens Wilhelm, Erland 0 Augusta m fl. Mangardsbyggnaden tjanstgor som officersmass. I Norrkoping ligger en dot ter till Lorentz Peter begrayen. Hon dog 1801 som anka efter Gustaf III:s bekante polismastare Henrik Liljensparre. (Nar L. adlades antog han en vapenskold, som till half ten ar
var, ehuru spegelvand.)
Gravkammaren i Stora Aby kyrka, dar Lorentz Peter 0
hans forsta hustru troligen ligger begravna, besokte jag i somras. Tyvarr gay besoket ingen klarhet om vilka personer, som dar vilar. Nagon gang pa
30-talet ersattes namligen de ursprungliga kistorna
med sex nya - utan namn eller andra uppgifter.
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Adam R, som bodde pa Ekang pa Asby udde i Sommen,
agde aven gardar i Malexander, norr om Sommen, Idebo och Ivranas. Bada, i likhet med Ekang, skankta
till det allmanna, sedan lange forvandlade till
penningdonationer i nuvarande Ydre och Boxholms
storkommuner. Pa Halgeryds officersbostalle, ocksa
1
Malexander, bodde fredrik Anders, Adam Ulriks
aldste son, bror till Adam.
Sa ar jag angelagen att ratta en felaktig uppgift i
del I: Pa Ribbingshof i Norra Vi residerar numera
familjen Ansgarius-Svensson (= Gullringshus).
Linkoping i okt -76
Erik
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I samband med utgivandet av en beskrivning av
Skeppsas kyrka har dar hangande portratt av en karolin blivit uppmarksammat i ett storre sammanhang,
men ingen klarhet, om vem det forestaller, har
nat ts. Portrattlikheten med stamfadern Anders ar
dock pafallande enligt min mening.
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EN REUTERSWARDSK B A E DEC K E R
OClII-SMAlAND
och Sodra USTERGUTlAND
Sammanstalld 1993 av Slaktforeningens. Ordforande
1986-1993, f. kommendorkaptenen GORAN Reutersward,
Enkoping (1:7, 1919- ).

,

1'10
I

L

[

[
[I

•
•

v A G B E 5 K R I V N I N GAR

cO

•i

Karta
A

1
J

[I "]
[I I
I

Smalandsslingan (ca 110 km)

STARTPUNKT: SAVSJIl, pa lansvag 127 mellan Vetlanda
och Varnamo, c:a 25 km vaster om Vetlanda. Tag sydgaende vagen omedelbart oster om jarnvagskorsningen
- mot Skepperstad, Hjartlanda, Stockaryd.
5 km: HJERTLANDA KYRKA - se avsnitt BJORNSKOG.

•

[, J

6,3 km: avtagsvag at vanster mot BRUNSERYDSKVARN,
hette i mitten av 1800-talet "Osets kvarn" och agdes da av CARL GUSTAF Rd pa 8jornskog - se BJORNSKOG.

Lj ..

6,8 km: avtagsvag at hoger mot BRUNSERYD. Har fanns
pa 1800-talet ett sateri, som under ett antal ar
agdes av CARL GUSTAF Rd pa Bjornskog. Inga byggnader fran den tiden finnas bevarade.

[] Tl

7,7 km (pa vag mot Stockaryd, ca 300 m efter vagskalet at vanster mot Hultsjo): SATERIET BJIlRNSKOG, som koptes av stamfadern for slaktgren II PER
Emanuel (11:2, 1753-1807) ca 1785. Mangardsbyggnaden byggdes omkr 1750, restaurerades pa 1800-talet
och omkr 1905. Den moderniserades 1945, varvid dess
yttre bevarades i ursprungligt skick. Se i ovrigt
avsnitt BJORNSKOG.
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FORTSA TT FiiRD: Atervand 300 m till vagskalet och
tag dar at hoger mot Hultsjo.
2 km: Strax fore nasta stone avtagsvag at hoger
mot Hultsjo kyrka ligger nagra sma torp pa vanster
hand vid namn (Hultsjo)BERG. 1851 flyttade PER Emanuels dotter MARIA SOPHIA, f 1787, hit
fran
Bjornskog som hyresgast och dog har ogift 1875 av
"Alderdomssvaghet" (drygt 87 ar gammal).
11
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Tag at hager till HULTSJIl KYRKA, dar bland andra
CARL GUSTAF pa Bjornskog ordnade sin familjegrav se detta avsnitt.
FORTSATT FARD: Atervand ca 600 m till vagskalet och
tag dar at hager mot Ramkvilla. Vid Huluboda vagskal (ca 15,7 km fran Hultsjo kyrka) kan man valja
att gora en avstickare mot norr (at vanster; ca 9
km t & r extra) till Fredriksbergs gruva. Den ligger i skogen ca 200 m till hager om vagen - avtagsvagen utgar fran tva sma stugor pa hager hand drygt
4 km fran Huluboda vagskal - de heter Fridensborg.
Gruvan agdes i slutet av 1800-talet av hovmarskalken PATR1K Oskar, se GRUVDR1FT. Efter att ha besokt
gruvan bar man yanda tillbaka och fran Huluboda
vagskal fortsatta soderut mot Ramkvilla.
Drygt 2,5 km fran vagskalet Finns en liten avtagsvag at vanster mot en liten gard, som heter KLEV.
Den var anda till 1914 ett "f d Trumpetarbostalle"
och arrenderades 1877-1895 av ANDERS Wilhelm (1:4,
1817-1911). Betr denna gard se GRUVDR1FT.
Ca 3 km fran Huluboda vagskal kommer nasta vagskal
med avtagsvag at vanster till Ramkvilla. Rakt fram
anges ASA - folj denna anvisning. Efter en dryg km
kommer man till garden HOLMESHULT. Har gifte sig 0vannamnde ANDERS W och hans aldre bror ULR1K Adolf
med tva systrar von Schmiterlof omkring 1850. Se
avsnitt HOLMESHULT.
FORTSATT FARD: Ak tillbaka ca 1,3 km till vagskalet
och tag dar at hager mot RAMKV1LLA. Ca 400 m efter
vagskalet i ett backkron alldeles intill vagen pa
hager hand ligger ett ensamt gammalt bostadshus,
som numera ar obebott. Detta ar hemmanet HIlRNEBO,
som byggdes omkring 1875. Eftersom dessa trakter ar
fyllda av gamla gruvhal och skifferbrott tilldrog
de sig Hovmarskalken PA TR1K Oskars intresse under

12
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1800-talets sista decennier. Han agde detta hemman
och bl a H~RNEBOGRUVAN, som man passerar pa vagen
mot Ramkvilla ca 800 m efter Hornebo.
Vid gruvan Finns en informationstavla med kartor
och beskrivningar over malmfyndigheter och bergarter inom denna del av Smaland. Las mera harom i avavsnittet GRUVDR1FT. For nagra ar sedan fanns pa
tavlan ocksa en vitemaljerad metallskylt (jag har
sjalv sett den), som informerade bl a om hovma:-skalken PA TR1K Oskars stora engagemang i de smalandska gruvorna. Denna skylt forsvann haromaret av
okand anledning och pa obekant satt.
FORTSATT mot och till RAMKVILLA. Man kommer forst
till KYRKAN dar FREDR1K Anders Reutersward (I: 3,
1780-1858) ligger begravd. Gravstenen star s~rax
bakom kyrkan. Fortsatt fran kyrkan over en bro over
en back. Snett fram at vanster ligger RAMKVILLA
NORREGARO HERRGAROEN, som agdes av FREDRIKS andre
son ANDERS Vilhelm (1817-1911) aren 1852 till 1875
och av yngste sonen PATR1K Oskar 1875-1892. 8efintligt tvavaningshus byggdes omkring 1880.' d ~ s
mojligen under PATR1K O:s tid. Norre-oeh Sodrega:dens mangardsbyggnad Finns inte langre - den lag
troligen pa "kyrksidan" om bron. Lils mera i avsn
RAMKVILLA.

I:D

Vid vagen mot soder ligger ett lampligt lunehstalIe: Strandviks Vardshus.
Fran Ramkvilla fortsatter man lampligen norrut till
BACKABY (ea 8 km). Har kan man valja att ta vagen II:E
(20 km t&r extra) at oster mot KORSBERGA om man
vill besoka t ex AKERSHULT vid vastra stranden av
Hjartasjon, dar sa manga Reuterswardar bott 1834-1885. Observera att mangardsbyggnaden inte langre
existerar - det timrade bostadshuset, som man forst
mater, byggdes omkring 1850, d v s mitt under Reuterswardseran. Las mera i avsnittet AKERSHULT.
13
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vastvart mot FRODERYD till ARSET Cca 6 km). Darifran kan man valja vagen mot SKEPPERST AD - men bara
ea 3 km till Soragard. Dar tar man en liten smal
skogsvag at vanster (soderut) till VESTERQVARN, som
hade viss anknytning till sHikten pa 1870-90-talen
(se GRUVDRIFT). Efter denna extratur pa ea 5 km ak
tillbaka till Arset (eller avsta fran besoket i
Vesterqvarn) oeh fortsatt fran Arset mot Froderyds
kyrka oeh LANDSBRO.
AteI' ett vagval i Landsbro: at hager mot Myresjo,
efter en knapp km at hager ca 2,5 km pa en smal
skogsvag till ROSENHOLM, eller at vanster ea 2,5 km
till LANNASKEDE GAMLA KYRKA, dar Anders FREDRIK
(:2, 1756-1828), von Fersens adjutant, diplomaten,
hovmannen m m, oeh hans hustru Johanna MARIA, f Hov ing, fran Rosenholm ligga begravda
liksom oeksa ULRIK Adol f, aldste son till FREDRIK Anders
(I:3).
I kyrkogardens sydvastra horn finns en del aldre
gravvardar undanstallda sedan de gamla gravplatserna borjat ateranvandas for nya gravar. Bland dessa gravvardar finns en av tra som kan ha varit
FREDRIKS oeh hans makas fran Rosenholm gravvard texten ar numera helt utplanad. En annan gravsten i
detta samlingshorn ar efter ULRIK Adolf, som avled
pa Eksjo lasarett 1891. Se avsn HOLMESHULT.
Betraffande Rosenholms sateri under Anders FREDRIKs
ledning hanvisas till den lilla lasvarda skI' if ten
av Med dr Lennart Norrlin fran 1953 om honom. Nuvarande mangardsbyggnad byggdes omkring 1860 oeh kan
dar for inte ha bebotts av FREDRIK oeh hans MARIA.
Enligt nuvarande agaren, dansken, f d generalkonsul
Kjrer, skall en aldre byggnad ha legat inte langt
fran nuvarande byggnad. Las avsn ROSENHOLM.
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B~so~et pa Lannaskede gamla kyrkogard - oeh ev ock-

Karta

sa pa Rosenholm - avslutar sightseeingturen i Smaland. Om. man darefter vill besoka gardarna kring
Sommen (Ostergotland) aker man lampligen genom Vetlanda oeh tar vag 32 norrut mot Eksjo.
Efter ea
10,5 km .~.elar.. sig vagarna 31 och 32 - tag den hogra
mot EksJo (vag 32). Efter ytterligare 4,5 km tar II:G
m~n en bra avtagsvag. at hager mot bl a Spakarp,
H~reda. Efter 5 km pa denna korsar man vagen till
Hored~ och fortsatter pa en slingrande vag fiirbi
herrgardarna Markestad, Hunnerstad oeh Vastraby. Ca
drygt 1 km efter Vastraby tar man tvart at hager
oeh kommer
efter ytterligare en knapp km till
!lSTRABY. Denna herrgard agdes 1845-1876 av forst
PONTUS (1819-1900), tredje son till FREDRIK Anders
(1:3), oeh sedan, de sista 6 aren, av
yngste
brod~rn,
hovmarskalken PATRIK Oskar. Den stora
mangardsbyggnaden byggdes omkr 1750, d v s 100 ar
lnnan PONTUS kom dit. Se mera i avsn OSTRABY.
F~r att darifran komma till gardarna kring Sommen
vander man tlllbaka mot HUL T, korsar vag 33 strax
efter .. kyrkan, och f~:tsatter genom skogarna nor rut
mot VASTRA RYD/RYDSNAS oeh vag 134 mellan Eksjo oeh
Kisa. Fortsatt mot OSTER8YMO totalt ea 30 km fran
Hult. Dar borjar

B

Sommenslingan

Start i Osterbymo eller 1 km dess for innan om man
kommer fran Eksjohallet. Tag av at nordvast (vanstel') mot ASBY, dit det ar ea drygt 9 km.
III:H

ASBY KYRKA: Alldeles bakom kyrkan star en rodaktig
mi~nessten over Per ADAM Rd (1786-1861), son till
slaktgrens fadern (I) ADAM Ulr ik (I: 2, 1750-1817).
Stenen restes av den av Per ADAM skapade kommunala
s~iftelsen i Boxholms och Ydre kommuner - las mera
harom i avsnitt EKANG.
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Fran Asby kyrka tag avtagsvagen 100 m fran kyrkan
•..
mot Marek och Norra Vi. Vid vagskalet efter ca 4 km
hall t.ill vanster mot MAREK. Folj vagen forbi Eds- III:[
•..
torp och utmed Nona Vi fjar den ,forbi
Ronnas
till Marek. Har tar allmanna vagen slut och overgar
till en smal enskild vag. Ca 1,5 km fran Marek ligger EKANG och ytterligare en dryg km ligger HARSNAS
-; bada koptes 1783 av ADAM Ulrik. Den sista vagstrackan ar span ad med en (i regel) last bom - en
promenad till fots forbi bommen fram till garden
rekommenderas! Se vidare i avsnittet EKANG.

r: ..-
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Efter besoket langst ut pa Asby udde maste man vanda tillbaka samma vag som man kommi t, forbi Marek
och Ronnas - dar vardshuset Ronnasgarden ar ett
lampligt lunchstalle! - till Edstorp. Vid vagskalet
tag till vanster mot Norra Vi.
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Ungefar i hojd med Malexanders kyrka tag en smal
avtagsvag at hoger, folj denna genom skogen drygt 3
km, tag avtagsvagen at hoger till MALJERYO i norra
anden av sjon Malgen. Detta var ett officersbostalle, dar ADAM Ulrik bodde 1777-1780 - se avsn
MALJERYD. Man kan fortsatta pa vagen nor rut fran
Maljeryd ca 6 km och vid norra anden av andra sjon
(Asplangen) taga at vanster mot OANSKEBO. Har bodde
visser ligen ADAM Ulrik nagra ar, men hans mangardsbyggnad Finns inte langre dar - den har flyttats till Malexander pa senare ar och ar val yard
ett besok dar.
Forslagsvis vander man dar for efter Maljeryd tillbaka till Malexander och tar dar vagen at hoger.
Tag efter ca 1,5 km en avtagsvag at vanster mot
Balnas, fortsatt forbi den stora byggnaden tills
vagen tar slut vid OANBOHUS, som ar tva tredjedelar av Danskebos huvudbyggnad - se v idare avsni tt
MALJERYD.

Langst ner i botten av N. Vifjarden ligger Nona Vi IV:K
kyrka och strax bortom denna den pampiga herrgarden
RIBBINGSHOf, som under aren 1811-1828 forvaltades
av FREDRIK Anders (1:3). Fortsatt forbi Ribbingshov
I
fram till stora vagen (134) mellan Eksjo och Kisa tag denna vag at vanster. Efter ca 5 km dyker ganska over raskande upp en avtagsvag at vanster - tag
denna mot Svenningeby. Efter drygt 4 km tag avtagsvagen at vanster mot Sjovik. Folj vagen utan avvikeIser anda fram till den morka mangardsbyggnaden
och Du ar framme vid SJIJVIK, dar FREDRIK Anders
rJ .-.
bodde med sin nya och vaxande familj 1811-1820 - se
avsnittet RIBBINGSHOV.
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Vand tillbaka mot det senaste vagskalet. Ca en km
fran Sjovik passerar man ett vagskal mot "Angbatsbrygga" och IDEBO. Sistnamnda gard lydde ocksa under Ekang. Dar Finns dock inga byggnader fran den
t iden kvar. Har man tid kan man aka dit i alIa fall
for att fran en utsiktsplats beundra Sommennaturen.
Annars fortsatt fran Sjovik till vagskalet och tag
at vanster mot Svenningeby. Fortsat t pa denna vag
forbi Svenningeby, Sommenas m m till MALEXANDER.
16
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MJIJLSEfALL, Kisa socken, IJstergotlands Ian

[wJ Med besoket vid Danbohus ar "Sommenslingan" egentligen slut om man inte avslutningsvis vill besiika
MJIJLSEfALL. Har bodde en av attegrensfadernas aldre
\.-.. . J systrar, Ulrika Juliana (1742-1813), i stort sett
r~

.~
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hela sitt gifta liv med sin make, kaptenen Ernst
F1',dr ik Sjos teen. De ligga bada begravda under en
gravhall pa Kisa kyrkogard.

cj

------------------------
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Lorentz Peters andra hustru Agata Ulrika von Platen - Ulrikas styvmor - skall ha bott hos styvdottern sedan hon bli vi t anka 1768. Hon dog 1807 pa
Mjolsefall (enligt Elgenstiernas Attartavlorl och
skall ligga begravd pa Kisa kyrkogard.
For att komma till Mjolsefall far man fran Malexander atervanda mot Kisa forbi Orsebo och Svalsjo. Ca
5,5 km fran sistnamnda vagskal (en knapp km efter
det vackra godset Ornestrom) Finns en avtagsvag at
vanster med en rodkantad vagvisare till just Mjolsefall. Darifran ar det ca 5 km till den nyrenoverade herrgardsbyggnaden.
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Helt vid sidan om de hittills behandlade slingorna
Finns ytterligare tva herresaten i Smaland. De ligger nara utanfor Jonkoping, dar man lampligen tar
Jarnvagstorget (invid Vat terns strand) som utgangspunkt for att leta sig fram till demo
Till det forsta kommer man genom att ta vag 195 mot
Hjo utmed sjostranden. Ca 800 m fran stationen tag
av at vanster pa Dunkehallavagen och passera Stadsparken. Fortsatt ca 1,7 km fran parken; vid Karrarp
leder en vagbro at vanster over en narbelagen vag
ratt in mellan stora stallbyggnader till herrgarden KlAMESTORP. Har bodde (och dog) GUSTAF Achates
(III:3, 1800-1847), varefter sonen CARL August
(1842-1907) overtog garden. Ca 1,5 km norr om
Klamestorp ligger JARSTORPS KYRKA, dar stamfaderns
begravningsvapen hanger.
Det andra herresatet finner man genom att fran centralstationen via E4 mot Stockholm leta sig ut fran
staden pa vag 31 mot Nassjo. Ca 1 mil fran vagskalet da man lamnade E4-an passerar man Tenhult. Ca 2
km efter Tenhult tar man en liten smal avtagsvag at
vanster. Efter ytterligare ca 3,5 km vaster om
Stensjon nar man fram till SJORYD, dar ULRIK Adolf
(I:4) bodde med sin familj 1856-1864.
HARMED AR VAGBESKRIVNINGARNA AVSlUTADE
18
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BJORNSKOGS SATERI, Hultsjo socken, Jonkopings Ian.

'1'

I slutet av 1700-talet var Bjornskogs sateri ett
fralsegods, som omfattade ca ett mantal. Garden
ligger ca 8 km soder om Savsjo invid Bjornskogssjon. Till sateriet horde ett flertal hemman och
torp samt troligen garden B~.unseryd. Str~.x no~r om
Bjornskogssjon ligger Norrsjon, som den fo~stnamnda
avvattnas till. Norrsjons avlopp i norra anden var
uppdamt och drev en vattenkvarn, som da het te "0sets kvarn" men numera kallas Brunserydskvarn.
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Till fOljd av uppdamningen var sJoarnas vattenniva
hogre an idag; dagens agare till Bjornskog. menar
att man pa den tiden kunde sitta inomhus 1 mangardsbyggnaden och fiska med metspo fran matsalsfonstren! Numera ar kvarnen och dammen tagna ur
bruk, varfor sjoarnas vattennivaer ar lagre an pa
1800-talet.
Bjornskogs agare omkring 1672 lar ha varit overste
Hans Ramsvard, som deltog i slaget vid Lund. Darefter namns diverse agare fram till senare hal van
av 1700-talet, da Anders Klofverfeldt agde garden.
Han kopte alIa fralsehemman i Hultsjo och ett flertal egendomar i angransande socknar. De flesta av
dessa inkopta gar dar maste han dock avyttra fore
sin dod 1788.
19
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Bjornskogs mangardsbyggnad uppfordes omkring ar
1750. Den restaurerades pa 1800-talet och omkring
1905. Ar 1945 och 1967 totalrenoverades byggnaden,
varvid dess yttre fick behalla sin gamla ursprungliga stil. Nuvarande agare ar Allan Glennmar,
Bjornskog, 576 00 SAVSJtl, tel 0382-400 16.
PER Emanuel Reutersward (11:2, 1753-1807)
Omkring 17B5 k5pte PER Emanuel sateriet fr~n kapten
Anders Klofverfeldt, som i samband med agarbytet
flyttade med sin familj till garden Brunseryd.
PER foddes 1753 pa Stora Lund i V. Tollstads socken
i tlstergotlands Ian (strax non om tldeshog) som
attonde (av totalt 10, varav 9 overlevde atminstone
till tonaren) barn till Lorentz PETER och hans
fijrsta hustru Catharina Beata Bagge. Redan vid 11
ars alder blev han sekundkorpral vid tlstgota kavallerireg och agnade darefter 22 ar av sitt verksamma liv at militartjansten. Han bytte regementen
ett flertal ganger och avancerade till kapten. Som
sadan fick han avsked 1786 - troligen for att helt
kunna agna sig at sin nya verksamhet som agare och
forvaltare av ett storre lantgods.
Aret efter tilltradet gifte sig PER E i Stockholm
med Hedvig (HEDDA) Sophia Qvast (1754-1852) fran
Stockholm. Deras enda tva barn, dottern MARIA
Sophia (1787-1875) och sonen CARL GUSTAF (1791-1 B65) foddes pa Bjornskog. Nar PER E dog 1807
overgick sateriet till sonen CARL GU~T~F som da var
endast 16 ar och omyndig. Han stod da 1 begrepp att
pabor ja sin militara karriar, varf~r g~rdens
skotsel torde ha overtagits av den nybllvna ankan,
den nye agarens mamma.
0
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CARL GUSTAr Reutersward (II:3, 1791-1865) med fru
ELEONORA Christina Carlheim-Gyllenskold (1795-1869)
CARL GUSTAF drog ut i krigstjanst dels 1809 pa
svensk mark mot ryssarna - Sayar och Ratan - dels i
Tyskland och Norge 1813-1814. Fran Tyskland medfor de han Guldmedaljen for tapperhet i falt. Nar
han lB14 som 23-aring atervande fran den sista
krigstjansten
planterade han ekar i parken. De
Finns alltjamt i full vigor invid grinden pa vanster hand framfor huvudbyggnaden. En minnesplat spikades upp pa en av ekarna 1914 - pa 100-arsdagen av
planteringen - med fiHjande text: "Denna ek planterades av tlfverstelojtnant C G Reutersward vid aterkomsten 1814 fran krigen". Platen Finns alltjamt
kvar pa tradet.
1821 flyttade CARL GUSTAF som ung officer till garden Tormenas (inom nuvarande Huskvarnas stadsgranser), som han arrenderade under sin tjanstgoring
vid Jonkopings regemente. Han gifte sig samma ar
(pa Nobynas, linderas socken, ca 16 km sydvast om
Tranas) med Eleonora Christina Carlheim-Gyllenskold
(1795-1869). lB31 kom CARL GUSTAF tillbaka till
fadernegarden medforande hustru ELEONORA och deras
barn, tvillingarna Per Svante FREDRIK (1824-1898)
och CARL Mauritz Vilhelm (1824-1B75) samt dottrarna
Vendela Eleonora Vilhelmina (1826-1907), Amalia
Augusta Charlotta (182B-1867) och lilla Sofia
Lovisa Carolina (1830-1B94).
21

rL C"]"
-T

Efter aterkomsten fran Tormenas bodde familjen
forst nagra ar pa garden Brunseryd, som CARL GUSTAF
arrenderade. Dar foddes nasta flickebarn: Emma Maria Ulrika (1833-1921). Tva soner foddes sedan pa
Bjornskog: Gustaf Adolf Otto (1835-1839; han dog
vid en olyckshandelse i det att han foIl ned i en
balja med kokhet "Vort") och KNUT Axel Herman
(1838-1930) .
Kanske CARL GUSTAF bodde de fa aren pa Brunseryd i
avvaktan pa. att mangardsbyggnaden pa Bjornskog
byggdes om eller renoverades7 I alIa handelser hade
CARL GUSTAF vid det har laget sannolikt mer eHer
mindre avslutat sin aktiva militara tjanstgoring.
Han agnade sig nu mera helhjartat at gardens skotsel.
Pa 1840-1850-talen utvidgade han sina domaner pa
flera satt: Ca 1838 blev han agare till Eriksstads
sateri pa 1 mantal i Vittaryds socken (drygt 2 mil
soder om Varnamo) men redan 10 ar senare gjorde han
sig av med godset. I stallet overtog han omkr 1850
ett antal sma hemman i Hjertlanda socken strax norr
om Bjornskog. Man kan Fraga sig varfor han ville ha
dessa sma gardar. Kanske hade kopen (7) samband med
storskiftet i trakten7 Hur som heIst, 1856 salde
han alIa gardarna utom "Osets kvarn".
1850 overtog CARL GUSTAF IIkershults stora sateri
fran sin kusin FREDRIK Anders (I: 3). T v ar det
oklart om overtagandet skedde i form av kop elIer
pa annat satt.
Nar CARL GUSTAF dog 1865 hade hans tre soner rotat
sig pa andra hall (se avsnittet IIKERSHULT) och
8jornskog avvecklades for att inte mera forekomma i
Reuterswardska sammanhang efter 80 ar i PERS och
CARL GUSTAFS ago. (Unyefar samtidigt ftirsvann ocksa
huvudmannagrenens fadernegard Ekang ur den slaktgrenens historia.) 8jtirnskog tivertogs av brukspatron Claes Johan Ulfsparre.
22
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CARL GUSTAF ordnade en familjegrav at sig har, som
markeras av en staende gravhall med inskr ipt!onen
"CARL GUSTAF REUTERSWIiRDS FAMILJEGRAV". Den aterFinns om man fran kyrkogrinden gar fram till kyrkporten och darifran at hager utmed tredje hackraden - den ar vand mot oster (koret).
I denna gray ligger CARL GUSTAF (1791-.1865) och
hans hustru ELEONORA Christina, f Carlhelm-Gyllenskold (1795-1869), som dog pa IIkershult men begravdes har. Dessutom ligger har CARL GUSTAFS yngste
sonson FOLKE Knutsson (1890-1979) och dennes hustru
ESTHER, f Rupertsson (1896-1986), vilka bada bodde
och avled i Vaxjti.
Pa denna kyrkogard ligger sannolikt ett flertal av
CARL GUSTAFS narmaste begravda, men deras gravar
har inte kunnat aterfinnas. Det ar mtijligt och kanske rent av troligt att familjegraven markerar
platsen dar CG:s ftiraldrar, PER Emanuel och HEDDA,
f Qvast som bada dog pa Bjornskog, begravdes. Sannolikt 'begravdes ocksa CARL GUSTAFS tva ogifta
dtittrar i familjegraven: Amalia Augusta Charlotta
(1828-1867), som dog i "Vattensot" pa 8jiirnskog!
och Sofia Lovisa Carolina (1830-1894), som dog pa
8runseryd som "hyresgast". Slutligen ar det mojligt att CARL GUSTAFS enda syster MARIA ~ophia
(1787-1875) ocksa fick sin sista viloplats 1 ~ro
derns familjegrav sedan hon bott sedan 1850 pa en
gard 8erg strax norr om Hultsjti kyrka. Hon dog av
"lIlderdomssvaghet".
Om man gar in i kyrkan finner man strax till vanster i kyrkorummet en oljemalning, utfard och skankt
till kyrkan av ovannamnde FOLKE.
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I stallet kom ANDERs aldre bror ULRIK Adolf (1816-1891) till Holmeshult 1853 och gifte sig med sin
svagerskas forutnamnda syster JULIE von Schmiterlof.
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H 0 L M E SHU L T
Froderyds socken, Jonkopings Ian

J

["J
]
I
[]. '1

Holmeshult ar numera en hogst sedvanlig gard men
har en flera hundra ar gammal historia. Den ligger
inom ett omrade av Smaland, dar det Finns rika fyndigheter av bl a jarnmalm och skiffer. Befolkningen
har brutit denna jarnmalm sedan medeltiden och
detta har gallt ocksa pa Holmeshult. Pa 1600- och
1700-talen var det tyskattade gruvagare, som agnade
sig at gruvdriften, men i borjan av 1800-talet
synes denna verksamhet ha upphort.

[;

Fram till mitten av 1800-talet agdes garden av Kammarherre Carl von Schmiterlof, f 1792 pa RUgen. Med
sin hustru Ulla, f Hagerflyckt 1793, hade han fyra
doUrar - bl a Franciska Helena EBBA (1823-1910)
och JULIE Emerencia Constance (1828-1922).

5]

EBBA gifte sig 1849 pa Holmeshult med ANDERS Vilhelm Rd 0:4, 1817-1911), andre son till FREDRIK
Anders. I samband med giftermalet synes ANDERS som
arrendator ha overtagit forvaltningen av garden
fran sin svarfar, som kanske var sjuklig nu - han
dog tva ar senare, 1851, i "8ros tinflammation"
(lunginflammation?). Pa Holmeshult foddes ANDERS
och EBBAS tva forsta barn: KAROLINE Charlotta
Helena (1850-1927), sedermera gift med ADOLF Jakob
Fredrik Ekenstam (se RAMKVILLA), och sonen FREDRIK
Wilhelm (1851-1929). 1852 flyttade ANDERS med familj till Ramkvilla.
24
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ULRIK Adolf Reutersward (1:4, 1816-1891)
ULRIK Adolf foddes 1816 pa Sjoviks sateri under
Ribbingshof i N. Vi socken vid sjon Sommen som son
till FREDRIK Anders (1:3, 1780-1858) och HEBBLA
Ridderborg (1788-1838). Han var tydligen inte hagad
att ga den militara banan. Nar familjen 1828 flyttade till Linnevad utanfor Skanninge noteras i kyrkoboken att han och hans yngre bror ANDERS Vilhelm
gick i skolan i Linkoping. Nar fadern 1834 flyttade
till Akershult, Korsberga sn, blev ULR1K kvar i
Linkoping - troligen for fortsatta studier.
I Korsberga blev ULR1K "mantalsskriven" redan 1834
men med noteringen "studerar i Linkoping". Omkring
1840 noterades att ULR1K bor i Stockholm - han var
da 24 ar och studerade eller hade rent av bor jat
sin ambetsmannakarriar vid nagot statligt verk.
1850 "flyttade" ULR'IK fran Korsberga till Ramkvillao Det framgar inte av bockerna om hans flyttning
var fysisk eller bara var en andrad mantalsskrivning hos forst systern Vilhelmina, gift af Ekstrom,
och senare hos brodern ANDERS pa Ramkv ilIa. Han
kallas emellertid nu Herr Kongl Sekter och har saledes blivit anstalld i statens tjanst.
25

Karta
Holmeshults nuvarande agare - lng-Britt Hesselgren
och hennes tva broder, tel 0470-246 16 - renoverade garden och fann darvid pa vinden en gammal karta
over den. Kartan ar daterad 1860 - alltsa bara fyra ar efter det att ULRIK A lamnat garden! Kartan
har monterats inom glas och ram och Finns att beskada pa en vagg en trappa upp i mangardsbyggnaden.

1853 flyttade ULRIK faktiskt till Holmeshult och
gi fte sig som tidigare sagts med sin brors
svagerska JULIE (1828-1922). Svarfadern hade avlidit 1851, varfor ULRIK blev agare till godset. Har
foddes deras saner CARL FREDRIK Edvard (1854-1944) och GUSTAV Oskar Eugen (1856-1904).1856
sal des garden och familjen flyttade till Sjoryds
sateri, tiggestorps sn, strax soder om Huskvarna.
1857 var en Sv.en Magnus Safbom agare till garden,
varefter Holmeshult inte haft kvar nagon anknytning till Reuterswardarna i Smaland.
Pa Sjoryd foddes ULRIKS och JULIES tredje barn,
dot tern Eleonora Charlotta EMERENTIA Augusta
(1857-1925). Fran Sjoryd flyttade ULRIK med barn
och blomma 1864 till Eksjo.
Familjen ULRIK Adolfs vidare aden ar tillsvidare
foga kanda. 1867 flyttade de dock in pa Ramkvilla
sasom "Boende" - de kom fran S:t Jakobs forsamling
i Stockholm. Men redan 1871 flyttade allihop till
Stockholm igen.
ULRIK Adolf avled pa lasarettet i Eksjo 1891
i
"Stranguri", vilket brukar oversattas med urinstamma. Han begravdes "pa anhorigas begaran" pa Lannaskede gamla kyrkas kyrkogard. Enligt en anteckning
i Lannaskedes dods- och begravningsbok kunde den
avlidnes kyrkoskrivningsort inte utronas.
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Pa ULRIKs gravsten, som star undanstalld i sydvastra hornet av kyrkogarden, star inledningsvis faderns (FREDRIK Anders) namn ingraverat och under
det ta star ULRIKs namn. Fadem dog redan 1858 i
Ramkvilla och ligger begravd pa den kyrkogarden med
egen gravsten. Hur kan detta forklaras?
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G R U V 0 R 1FT
Enligt husforhorslangderna (for Froderyds socken)
ar det i forsta hand tre gardar som ar av intresse
i dessa sammanhang:
Kronoskattehemmanet (1/4 mantal) Westerqvarn
Kronoskattehemmanet (t mantal) Klef, ett f d Trumpetarebostalle, samt
Hemmanet (1/8 mantal) Hornebo.

WESTERQVARN
agdes vid borjan av 1870-talet av en Bergmastare G
Fr Ekenstam och arrenderades av hans son, lojtnanten vid Vag- och Vattenbyggnadskaren ADOLF Jakob
Fredrik Ekenstam, f 27/8 1832 i Robertsfors i
Vasterbottens Ian. Adolf Ekenstam gifte sig 1872 pa
Ramkvilla med CAROLINA Charlotta Helena Reutersward, f 1850 i Holmeshult, dotter till ANDERS Vilhelm (I:4) och hans maka, F H EBBA von Schmiterlof.
I slutet pa 1800-talet anlades har en masugn, som
tog emot och bearbetade jarnmalmen, som togs upp i
den narbelagna Fredriksbergsgruvan. Masugnen liksom
kvarnen ar numera hel t raserade, och har Finns numera bara ett litet torp kvar. Inte langt frail detta Finns i skogen emellertid resterna av en stor
mangardsbyggllad: det ar bar a kallarvaggarna kvar,
men de visar en stabil grund for det tvavaningshus,
som har varit rest ovanpa.

.~_I-:rJ,,-----.
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Bist nar man Westerqvarn om man fran SHragard (ca
3 km fran vlgskllet vid Arset pi vigen mot FrHset,
se kartbilaga I: B) tar en smal sydglende grusvlg
och efter drygt 1 km tar av at vlnster pa en rak
men smal skogsvlg i ytterligare ca 800 m. Om man
aker pi en traktor eller en annan bil med hHg
frigang kan man ocksl kiira pa den ursprungliga
malmtransportvlgen direkt fran Fredriksbergsgruvan
- vigen gar in i skogen at vlster vid Fridensborg.
Fredriksbergsgruvan var faktiskt i bruk under andra
vlrldskriget i ett sista fHrsHk att utvinna jlrnmalmen. Annat var det under slutet av 1800-talet dl var gruvdriften i full glng. ~gare var troligen
"Fredriksbergs AB", som i sin tur Igdes (?) av hovmarskalken PATRIK Oskar Reutersward (1:4) - Itminstone pi 1890-talet.

KlEF
Ir ett "f d Trumpetarbostllle" och tillhHrde som
sldant Kronan (armen). Det kunde dlrfHr bara arrenderas ut. Detta gillde Inda fram till 1914, dl nuvarande Igares fader kHpte glrden.
I bHrjan av 1870-talet arrenderades glrden av samme
lHjtnant Adolf Ekenstam, som arrenderade Westerqvarn. Emellertid Hvertog svlrfadern ANDERS Vilhelm
arrendet 1877. Han flyttade in frln Ramkvilla med
hustru EBBA, fHdd von SchmiterlHf, sonen FREDRIK
Wilhelm, f 1851 och nu pa officersutbildning pa
Karlberg, samt dot tern EMILIA Wilhelmina Andrietta,
f 1859 pi Ramkvilla. Med ANDERS flyttade ocksa
svlrmodern, Ulla v SchmiterlHf, f Higerflyckt, till
Kle f, dlr hon dock av led redan samma Ir i en Ilder
BV 84 Ir.
ANDERS Vilhelm fortsatte att arrendera Klef fram
till 1895. Sonen FREDRIK W, lHjtnant, flyttade 1885
till Ramkvilla, som dl sedan 1877 Igdes av farbrodern, hovmarskalken PA TRIK Oskar. FREDRIK benlmns
arrendator.
28
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ANDERS Vilhelm Reutersward (1:4, 1817-1911) med
fru F H EBBA (182J-1910), f von Schmiterlof pa
aldre dagar
'
Dottern EMILIA W A bodde kvar hos fHrlldrarna fram
till 1888. DI gifte hon sig pa glrden med lHjtnanten nd Kalmar regemente AXEL Wilhelm Herman Bennich, f 1855. Tva veckor efter brHllopet reste de
unga tu till Nordamerika - men de atervlnde tydligen inom ett par Ir till hemlandet: 1891 flyttade
de till Klef fran NlfvelsjH socken (omedelbart norr
om Lannaskede) medfHrande en dotter GRETA Emma Helena~ f 189.? i NlfvelsjH. Den .unge mlgen Hvertog
t y~llgen skotseln av garden fran sin nu 74-lr ige
svarfar. Under en kort period 1894 var han troligen
arrendator ocksa pi hemmanet HHrnebo som da alltjlmt Igdes av PATRIK Oskar. Den lilla' familjen Bennich flyttade tillbaka till NlfvelsjH redan 1894.
Klef Ir numera en egen gard, som Igs av tvl brHder
Karlsson, varav den ene ar Arvid (f 1916) med fru
Eva. Arvids fader kHpte glrden 1914. Mangardsbyggnaden byggdes 1877, d v s da ANDERS Vilhelm Hvertagit skHtseln av glrden. I det sammanhanget revs
nagra mindre stugor pa garden - troligen de som tidigare utgjort tjlnstebostillet fHr den indelte
trumpetaren, som troligen hade officers grad, eftersom han tilldelats ett tjanstebostalle.
29

L[J
Byggnaden ar ett tvavaningshus, som renoverats pa
senare tid - bl a genom yttre kladsel med eternitplat tor. Enligt Arvid Kar lssons utsago hade alla
inre originaldarrar varit farsedda med haspar pii
biida sidorna (farutom sedvanliga las och darrvred).
Skalet t i l l detta skulle ha varit att "lajtnant
Bennich alltsomoftast gick barsarkargang inomhus".
Pa en darr hade det tom funnits ett kulhal efter
ett pistolskott, avfyrat inomhus av den bangstyrige
- eller skamtsamme? - lajtnanten.
Arvid K visste ocksa att beratta att ANDERS Vilhelm
kallades "Patron" och
hans hustru EBBA alltid
"Hennes Nad". Arvid kom ocksa ihag att EMILIA och
AXEL Bennichs enda dotter GRETA Emma Helena, i unga
ar ofta kom till Klef for att lana hastar, da hon
var pa besak pa Harnebo hos sin morfar ANDERS.
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HURNEBO, fraderyds socken, Jonkopings Ian
agdes i bar jan av 1870-talet av samme bergmastare G
F Ekenstam, som agde Westerqvarn. ANDERS Wllhelm
nu 78 ar gamma 1 - flyttade fran Klef till Hamebo
som arrendator (eller bara inneboende?) 1895, sed~"
brodern PATRIK Oscar over tag it agarskapet - BV y".
nom sitt bolag Fredriksbergs AB.
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Dottern EMILIA Bennich atervande samma ar till det
nya faraldrahemmet i Harnebo med sin liUa dotter
GRETA efter att i april blivit lagligen "Skild fran
aktenskapet med f d Lajtnanten A W H Bennich .•••.•
med ratt att i annat laga aktenskap hada". Sa blev
ocksa fallet: 1899 gifte EMILIA om sig med sjakaptenen CARL SOT rygger, som da adopterade EMILIAs
dotter GRETA. EMILIA dog 1937.
ANDERS V och hans EBBA flyt tade 1907 fran Hamebo
till Gateborg (Masthuggsfarsamlingen). De var da 90
resp 86 ar gamla. Skalet torde ha varit att agaren,
brodern PATRIK Oskar, nyligen avlidit och" att dennes son CARL Fredrik Casper (1853-1932) arvt hemmanet; han kanske seIde det snart efter sitt tilltrade?
Samtidigt som ANDERS och EBBA flyttade till Gateborg flyttade dottern EMILIA med sin dotter GRETA
till samma farsamling i Gateborg. Av kyrkoboken
framgar det inte ATT hon redan var omgift med CARL
Trygger (1899 enl Elgenstierna).
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Ramkvilla socken, Jonkopings Ian.

[

Pa en udde mel Ian Klockesjon och sJon Orken omedelbart soder .. om Ramkvilla kyrka ligger en stor egendom HALLSNAS. Egendomens marker omfattade i borjan
av 1800-talet omraden saval soder som norr om sjoarna. Omkring 1830 styckades egendomen och omradet
norr om sjoarna blev en egen fralsegard pa 2 mantal. Garden benamndes till en borjan RAHQVILlA. Pa
1860-talet kallades garden RAHQVIllA NORRE- OCH
SIIDREGARDEN.

L.

Pa Hallsnes tronade pa 1830-talet en ankefru GUSTAVA M Vult von Steijern, f Ehrenstrahle 1772 i Kristianstad. Hon hade tre dottrar: Ulrika Charl~tta, f
1796, Maria Gustava, f 1799, och Anna Christina, f
1803. Sistnamnda dotter avled 1839. Hela familjen
var kyrkoskriven pa Hallsnes men for Ramqvilla gard
anges froknarna von Steijern som agare tillsammans
med kyrkoherden i Ramkvilla Bergman. Kanske var
detta ett forsok fran mammans sida att ordna en
lockande hemgift for en av de tva dottrarna, vilka
mojligen ansags borja komma pa overblivna kartan?
1846 flyttade nya agare in pa Ramqvilla gard: en
ung brukspatron Carl af Ekstrom, fodd 1821 i Stockholm, och greve Otto Eduard Horn, fodd 1824 i Orebro. 1848 namns en tredje agare, major Carl Reinhold af Robsahm, f 1788. Unge Carl af Ekstrom gifte
sig 1848 pa Akershult med VILHELMINA Johanna
Reutersward (1823 -1854), yngsta dot tern till FREDR1K Anders (1:3). Redan efter tre ar - 1851 - flyttade paret af Ekstrom till Riala i Uppland; V1LHELMINA dog dar redan 1854. De eftertraddes som agare
och brukare av RAMKVILLA gard av V1LHELMINAs aldre
bror ANDERS Vilhelm Rd (1:4, 1817-1911). af Robsahm
och greve Horn hade da ocksa flyttat fran garden.
32
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ANDERS Vilhelm Reutersward (1:4, 1817-1911)
ANDERS Vilhelm foddes 1817 pa Sjovik under Ribbingshof i N.Vi socken, Ostergotlands Ian. Familjen
flyttade darifran till Linnevads sateri (Allhelgona
forsamling, Skanninge), da ANDERS var 11 ar. Nar
han var 17 ar flyttade familjen till Akershult. I
Allhelgona forsamlings kyrkobok anges ANDERS ha
flyttat till Stockholm - kanske for fortsatt skolgang.
I Korsberga kyrkobok mantalsskrevs unge ANDERS
1834-1837 sasom varande pa utrikesresa, mojligen
till sjoss. 1840 flyttade han dock som 23-ar ing
fran Akershult till Erikstad i Vittaryds socken,
ett sateri, som hans faders kusin CARL GUSTAF
(11:3) pa Bjornskog hade inkopt nagot ar tidigare.
Vad ANDERS gjorde dar ar okant - han kanske praktiserade pa godset for att lara sig lantbruk?
Redan samma ar lamnade han Erikstad och flyttade
till Schedingsnas sateri i Forsheda socken, som agdes av nyblivne ankemannen Ryttmastaren Daniel
Lilljenberg fran Finland. ANDERS kallades Secreterare, men hans sysselsat tning pa godset ar okand.
Tva ar senare, 1842, flyttade han igen och denna
gangen till den narbelagna socknen Fryele, dar han
som 25-aring arrenderade ett kronosateri Earyd pa 1
mantal, agare en haradshovding Hjertstrom. I tva ar
stannade han har, men 1844 bar det ivag igen och nu
till Reftele.
1844 flyttade han saledes in pa Wabyholms sateri i
Reftele, formodligen som arrendator. I samma veva
gifte han sig i Jarstorp med Gustafva Charlotta Augusta Geijer, f 1812, dotter till krigsradet Per Adol f Geijer och grevinnan Anna Cronhielm af FIostao De rick tva barn, forst sonen FREDRIK Vilhelm
1844, som avled vid fodelsen - man hann dock med
ett noddop - och darefter 1845 en dotter, som dog
23 dagar efter fodelsen. Det hart drabbade foraldraparet flyttade fran Wabyholm 1846.
33

Knappt hade de kommit ti 11 sit t nya hem - garden
Sannas pa 1 mtl i Villstads Gocken - for ran aktenskapet upplostes genom skilsmassa. ANDERS bodde
kvar (som arrendator?) till 1849, da han flyttade
till Holmeshult for att gi fta sig med ena dottern
dar, Fransiska Helena E88A von Schmiterlof (1823-1910). Han arrenderade garden i tva ar, varunder
svarfadern avled 1851. Pa Holmeshult foddes deras
tva forsta barn: dot tern CAROLINA Charlotta Helena
1850 och sonen FREDRIK Vilhelm 1851.
Efter allt flackande under aren 1840-1852 - hOgst
tva 11 tre ar pa ett och samma stalle - flyttade
ANDERS med sin nya familj 1852 fran Holmeshult till
den nyinkopta (?) garden Ramkvilla. Har kom han att
stanna de narmaste 25 aren som ensam agare.
Pa Ramqvilla fodde EBBA ytterligare tva barn: Kristoffer Axel Theodor 1855 och EMILIA Vilhelmina Andriette 1859 (gift 1:0 med Axel Bennich, 2:0 med
Carl Trygger). Kristoffer A Th dog redan 1857 av
"rodsot" (dysenteri). EBBAS mamma, ankefru ULLA von
Schmiterlof, flyttade hit 1856 fran Holmeshult, som
da hade forsalts av ULRIK A. 1857 flyttade ocksa
ANDERS far, FREDRIK Anders, in pa Ramqvilla fran
tlstraby, dar han bott de senaste aren hos sin son
PONTUS. Redan den 6 april aret darpa avled han av
"Stranguri/Blodslag" (njursten? och hjarnblodning)
och begrovs invid Ramkvilla kyrka den 20/4 1858.
Under 1860-talet agde patron ANDERS Rd alltjamt
garden, som nu dopts om - atminstone i husforhorslangderna - till RAMQVILLA NORRE OCH StlDREGARDEN.
Aldre brodern ULRIK Rd med familj (hustru JULIE, f
von Schmiter 1M, syster till EBBA, och tre barn)
flyttade hit 1B67 fran S: t Jakobs forsamling i
Stockholm. Tre ar senare flyttade de tillbaka till
Stockholm, varefter Patron ANDERS residerade "ensam" med sin familj pa Ramkvilla. Pa "Herrgarden"
bodde svarmodern ULLA von Schmiterlof.
34
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1872 gifte sig dottern CAROLINA, f 1850, pa Savsjo
i Vallsjo sn med lojtnanten vid Vag- och Vattenbyggnadskaren Adolf Ekenstam, som da arrenderade
kronoskattehemmanet Westerqvarn (se GRUVDRIFT). CAROLINA fodde har tva barn, varav det yngsta dog vid
tva ars alder. Familjen flyttade 1883 fran Westerqvarn till okand ort. Adolf Ekenstam dog 1908 och
CAROLINA 1927 i Eksjo.
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PATRIK Oskar Reutersward (1:4, 1820-1907)
Brukspatron, Hovmarskalk
Nagon gang under aren 1871-1875 tilltradde ANDERS
yngste bror, Brukspatron, Hovmarskalken (187B) PATRIK Oskar i Stockholm som ny agare till RAMQVILLA
N- OCH StlDREGARDEN. ANDERS, som da var 60 ar, flyttade 1877 med familj till KLEF i Froderyds socken
som arrendator (se GRUVDRIFT) och svarmodern Ulla
von Schmiterlof flyttade med. Som ny arrendator for
gardens (Ramkvilla) skotsel kom en f d ,Fanjunkare
Stefan Klingspor f 1835 i Loftahammar, ~nflyttande
1877 fran Saby. Han flyttade dock redan 1880 darifran varefter det verkar ha varit ett glapp i raden ~v arrendatorer till 1885, da unge lojtnanten
FREDRIK Vilhelm Rd (1851-1929), son till forre agaren ANDERS Rd, flyttade in som arrendato,~' Han var
da nygiftmed ELIN Sofia Kruckenberg, fodd 1863 ~
Jonkoping.
35
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fREORIK Vilhelm Reutersward (1:5, 1851-1929)
Lojtnant, Oisponent

Med fREORIK forvaltande garden gick livet vi dare
under aren 1885-1892. Da salde PATRIK Oskar hela
garden till en byggmastare fran Stockholm Erik Viktor Lundin - kopesumman 45.000 kr namns i en sockenhistoria. Disponenten fREORIK Vilhelm flyttade
som forvaltare till FAGREDA i ~destugu socken
(Jonk. Ian). Oeh Ramkvilla gor sorti efter 40 ar i
Reuterswardsk ago (slaktgren I).
For ANDERS och hans familjs vidare oden oeh aventyr
se under "Klef" och "Hornebo" i avsnittet GRUVDRIFT.

omkring
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A K E R SHU L T
Korsberga soeken, Jonkopings Ian.
Akershult var pa 1830-talet ett 3 mantals Sateri i
Korsberga socken (1,5 mil soder om Vetlanda), Jonkopings Ian. Agare var da Herr Landshovdingen oeh
Riddaren af Nordstjarneorden F. Ulfsparre, f 1767,
inflyttad fran Roo i Stockholms Ian med hustru Katar ina Christina Char lot ta, f Wrangel. 1834 salde
han sateriet till Herr ~fverstelojtnanten och Riddaren af Svardsorden FREDRIK Anders Reutersward
(1780-1858), ADAM Ulriks son, som flyttade in samma
ar fran Linnevad, Allhelgona socken vid Skanninge i
~stergotlands Ian. FREDRIK var da 54 ar.
FREORIKs familj bestod av - de blev alIa kyrkoskri vna i Korsberga forsamling aven om de inte
flyttade in pa Akershult - hustru HE88LA Carolina,
f Ridderborg 1788, sonerna ULRIK Adolf, f 1816, ANDERS Vilhelm, f 1817, PONTUS, f 1819, oeh PATRIK
Oskar, f 1820" samt dottern WILHELMINA Johanna, f
1823.
Pa julaftonen 1838 avled HEBBLA Carolina endast 50
ar gammal. Vid denna tid borjade sonerna flyga ur
boet: ULRIK Adolf· var i Stockholm (studier?), ANDERS Vilhelm flyttade 1840 till Vittaryd (25 km soder om Varnamo, till garden Erikstad, som agdes av
CARL GUSTAF Rd pa Bjornskog), PONTUS oeh PATRIK 0
var underlojtnanter vid Jonkopings reg resp Forsta
Livgrenadjarregementet. Yngsta dot tern WILHELMINA
Johanna bodde kvar i foraldrahemmet till 1848, da
hon gifte sig med unge Brukspatron CARL af Ekstrom,
nybliven agare till Ramkvilla gard.
37
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Nar nu alIa barn hade lamnat fadershuset fann tydligen FREDRIK A tiden mogen att lamna Akershult han var nu en 70-ars man. 1850 overtog (kopte?)
hans kusin CARL GUSTAF, PER Emanuels son, pa Bjornskog sateriet Akershult. FREDRIK flyttade till sin
tredje son, PONTUS, sam 1845 blivit agare av ~stra
by sateri i Hults socken oster om Eksjo genom att
gifta sig med dot tern pa garden.
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Man kan Fraga sig varfor CARL GUSTAF pa rimligt
stora Bjornskog kopte ett sa stort sateri sam
Akershult. Han hade emellertid tre saner: P S
FREDRIK, dennes tvillingbror CARL M W och KNUT A H.
Fadern hoppades kanske att en av dessa skulle
overta fadernegarden Bjornskog och i sa fall borde
en av de andra tva ocksa fa arva en egen gard. CARL
GUSTAF skickade alltsa aldste sonen Per Svante
FREDRIK, f 1824 och nu lojtnant vid Jonkopings
regemente och ogift, till Akershult sam arrendator
- han flyttade in dar 1B51, 27 ar gammal.

[[ .~
[T'·
Per Svante fREORIK Reutersward (11:4, 1824-1898)
med fru SOfIA (1834-1917), f Andersson
P S FREDRIK foddes 1824 pa godset Tormenas i Rogberga sn strax soder am Huskvarna, sam fadern CARL
GUSTAF arrenderade under sin militartjanst vid Jonkopings regemente och 6. infanteribrigaden. Familjen flyttade 1831 tillbaka till fadernegarden
Bjornskog, men FREDRIK borjade snart sin militara
karriar, ocksa han vid Jonkopings regemente. Han
forblev kyrkoskriven pa Bjornskog men kan formodas
ha tjanstgjort pa annan ort.
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FREDRIK avancerade i sinom tid till lojtnant (1852)
men hade aret dessforinnan overforts till Kor"berga sockens mantalslangder. Som nybliven lojtnant
var han med om en sprangningsolycka i militartjansten, sam gjorde att han forlorade all horsel pa bada oronen for all framtid. Han kunde darfOr inte
fortsatta sin militara bana utan begarde och beviljades avsked ur armen 1853. Samtidigt begarde han
ocksa en pension fran "Invalidhusfonden", som tillstyrktes av regementschefen men avslogs av Kgl.
Maj: t. Han var nu inflyttad pa Akershult, 80m han
"arrenderade" av sin fader.
1857 anstiHldes pa garden en viss Johanna SOFIA
Svensdotter som "piga". Han var fodd 1834 pa hemmanet Kolsboda i Stockaryds sn (grannsocken till
Hultsjo och 8jornskog), dot ter till hemmansagaren
Sven Andersson. Det ar inte otroligt att FREDRIK eller snarare hans mamma ELEONORA Christina, f
Carlheim-Gyllenskold - hade lagt marke till flickan
redan nagra ar tidigare, da hon var anstalld pa en
gard i Hjertlanda socken, sam overtogs av CARL GUSSTAF pa Bjornskog. Alltnog, SOFIA kom till Akershult och visade sig snart vara oumbarlig for
stendove Patron, lojtnanten FREDRIK: hon var den
enda person, som han kunde av lasa pa liipparna vad
han sade. Detta gallde hela livet ut.
Som man kunde ana gifte de sig med varandra (1862).
Den kyrkoskrivande prosten flyttade da givetvis
over SOFIA fran sidan med kvinnligt tjanstefolk
till sidan over "Gardens" invanare, d v s "herrskapsfolket". Darvid gays (tog?) SOFIA Svensdotter
nytt efternamn Andersson, d v s faderns efternamn!
FREDRIK och SOFIA fick sit t forsta barn, dottern
ANNA Christina, 1863 pa Akershult. (ANNA gifte sig
i sinom tid med Carl Fritiof Torna i Stockholm, och
dog dar 1931). Familjen flyttade i september 1864
till sateriet Ymsjoholm i Backs socken i Vastergotland, strax oster om Mariestad, dar FREDRIK blev
anstalld som forvaltare.
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Man kan fraga sig: VARFtJR flyttade FREDRIK fran
Akershult 7 Enligt uppgift av FREDRIKs och SOFIAs
sondotter GERTRUD Jakobsson, f 1905, skall sklHet
ha varit (bl a7) misshlHligheter mellan broderna
KNUT och FREDRIK med anledning av den senares
aktenskap med en kvinna av lag rang (of raIse ,
"Svensdotter"7) •
Pa Ymsjoholm foddes sonerna Adolf FREDRIK (1867-1960) och Gustaf PATRIK (1872-1956). 1874 lamnade
FREDRIK med 'familj Ymsjoholm sedan han kopt (7)
granngarden Bastabacken. Dar foddes det sista barnet, sonen Carl AXEL (1875-1963), fader till systrarna GERTRUD (Jakobsson), EVA (StalhOs) och MAJ
(af Sandeberg). FREDRIK avled pa sin gard 1898 och
SOFIA dog i Stockholm 1917.
Ett barnbarnsbarn till FREDRIK och SOFIA, Madelaine
Skat tum, f af Sandeberg, berattar om sin morfarsmor
att hon var en klok och redig kvinna med viss humor
som inte fornekade sitt ursprung och forblev jordnara och akta trots att hon "gi fte upp sig". Hon
forestod ett stort lanthushall, vilket hon sakert
klarade med glans. Nar nagon skulle anstallas pa
garden lar hon alltid ha bjudit vederborande pa en
maltid for att se om han/hon at snabbt eller langsamt: Den som at snabbt var en snabb arbetare och
den som at langsamt var ocksa langsam i arbetet!
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1870 flyttade han till Stockaryd, dar h~.n bodde
"Handlande Wreds hus vid torget". Han namns o,;,ksa
som agare av 1/4 mantal av Stockaryd Norregard.
Denna gard liksom Stockaryds Mellangard agdes da av
"Reuterswardska Familjen pa Bjornskog". De.,tta... var
alltsa strax efter att fadern CARL GUSTAF pa BJornskog hade avlidit 1B65 och Bjornskog .. med tillhorande gardar var under forsaljning av dodsboet.
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Vid detta laget hade yngste brodern KNUT A H redan
eftertratt aldste brodern P S FREDRIK pa Akershult.
CARL V M var tydligen inte aktuell for eller roa~
av att ta over det stora sateriet. Han flyttade 1
stallet 1872 till Vrigstad (5,5 mil soder om Jonkoping 13 km vaster om Savsjo), fortfarande som kronofo~de. Han dog dar redan 1~75 i "~osfeber" ~ch
begravdes pa Vr igstads kyrkogard - nagon gravvard
har dock inte kunnat aterfinnas dar.
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CARL Vilhelm Mauritz Reutersward (11:4, 1824-1875)
Kronofogde, ogift
Nagra data om P S FREDRIKs tvillingbror CARL Vilhelm Mauritz: Han foddes saledes 1824 pa Tormenas
och foljde med foraldrarna CARL GUSTAF och ELEONORA
samt syskonen till Bjornskog 1831. 1844 tog han
(enligt Elgenstierna) studenten i Uppsala och kameralexamen 1847. Via kammarkollegium blev han 1860
haradsskrivare i N. och S. Vedbo harads fogderi och
1862 kronofogde i Vastra harads fogderi. Till detta
fogderi horde bl a socknarna Vrigstad, Stockaryd,
Hultsjo, Froderyd m fl.
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KNUT Axel Herman Reutersward (11:4, 1838-1930)
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tJverstelojtnan~

Nar FREDRIK lamnade Akershult eftertraddes han dar
av sin yngste bror KNUT Axel Herman, f 1838,. som
flyttade in pa Akershult 31/10 1864. Han v.ar da nybliven lOjtnant vid Kalmar regemente, v1lket han
forblev trogen and a till sitt avsked ur akt1v
tjanst som overstelojtnant 1896 och ur reserven
1903.
41

[~ J
[~]
Han gifte sig 1864 pa Ed med ELISABETH Lindstrom,
fodd 1846 is: t Petersburg. De fick totalt elva
barn - tio soner och en dotter. Av dessa foddes de
atta forsta pa Akershult - flickan Elisabeth Eleonora Wilhelmina Eugenie foddes 1869 men dog redan
1877 i scharlakansfeber - det tycks ha gatt en epidemi bland barnen i socknen - och ligger begravd pa
Korsberga kyrkogard.
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Nar det blev alltfor manga pojkar att skicka till
gymnasiet i Waxjo varje termin och inackordera dem
dar, bestamde sig KNUT for att flytta dit. Sa skedde 1883 och Akershult saldes. Under de tre ar som
gick at for forsaljningen skottes garden av en arrendator, Inspector Oscar Gustaf Theodor Peterson.
Ny agare fran 1886 blev vice Haradshovdingen Radman
Schreiber fran Linkoping.
KNUT blev 1865 agare till sateriet efter fadern
CARL GUSTAF, som avled pa Bjornskog det aret. CARL
GUSTAFs anka, KNUTs mamma ELEONORA Christina, f
Carlheim-Gyllenskold,
avvecklade Bjornskog och
flyttade den 23 november 1868 till KNUT pa Akershult - hon avled dar redan efter nagra fa veckor
den 8/1 1869. Hon begravdes dock i familjegraven pa
Hultsjo kyrkogard.
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KNUT var nog en god husbonde, som tog val hand om
sina anstallda. Han del tog ocksa livligt i socknens
angelagenheter och var bl a ledamot av Kyrko- och
Skolraden.
KNUT dog 1930 i Vaxjo och begravdes i den Lindstromska familjegraven vid Ed i Voxtorps sn (ett
par km sydost om Varnamo). Aret darpa dog ELISABET
och begravdes sannolikt ocksa i familjegraven.
Akershult forsvann saledes ur slakten 1B86 genom
att KNUT salde garden och flyttade till Vaxjo.
I
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Avslutningsvis kan konstateras att sjalva mangardsbyggnaden inte existerar langre - pa dess plats kan
man i parken ana Himningar av husgrunden. Enligt
utsago 1990 av en aldre granne skall det s)ora trahuset ha rivits och huggits upp till 300 m gengasved vid andra varldskrigets borjan 1940.
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Sic transit gloria mundi!
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lannaskede socken, Jonkopings Ian.

Rosenholm eller Horsaryd, som garden hette tidigare namns' savitt man nu kanner till, forsta gangen'1376. i borjan av 1600-talet bildade major Nils
Rosenqvist Rosenholms sateri av fyra olika hemman
om tillsammans 3! mantal. (Detta mantal "formedlades" senare till 2 mantal. Formedling val' ett kameralt forfarande, varigenom en gards mantal kunde
sank as och darmed skat ten minskas. Detta skedde huvudsakligen pa fralsegardar och val' ett gammalt adligt privilegium. Denna adelns ratt att formedla
sina gardar redovisades ej alltid i dombockerna.)
1713 forvarvades sateriet av professor Jonas Linnerius, som 1715 blev biskop i Lund och dog ~.734.
Hans barn adlades med namnet Linnerhielm och overtog Rosenholm efter faderll. I bor jan av 1800-ta~et
agdes sateriet av en Brukspatron G Lun~~)Om, fodd
1778. ~fversten och Riddaren (av Svardsorden)
Anders FREDRIK Reutersward kopte garden 1812 for
18.000 Riksdaler Banco. Forre agaren flyttade till
det narbeli:i.;na godset Bjadesjoho1m, medan FREDRIK
med med maka Johanna Maria, f Hoving (1767-1844),
flyttade in 1813, medforande (bl a) betjanten Johan
Wahlgren, fodd i Marstrand 1772.
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Anders FREORIK Reutersward (:2, 1756-1828)
~verste, Diplomat, Hovman
med fru Johanna HARIA, f Hoving (1767-1844)

[IJ

I Med. Dr. Lennart Norrlins "Biografisk studie over
Anders FREDRIK Rd", utgiven 1953 med Slaktforeningens stod, kan man Visa intressanta berattelser om
livet pa Rosenholm under FREDRIKs forvaltning.
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En Mamsell Gustafva Torpadius flyttade in som familjemedlem omkring 1820 - hon val' dotter till
FREDRIKS aldsta syster Margareta (1734-1802), som
gifte sig med lagmannen, sedermera haradshovdingen
Gabriel Torpadius.
1828 av1ed FREDRIK och begravdes pa Lannaskede gam1a kyrkogard. Hans anka MARIA bodde kvar pa garden
anda till sin dod 1844. Hon omgav sig med flera
"mamseller", b1 a Margareta Charlotta Torpadius,
syster till forutnamnda Gustafva. 1839 tog MARIA
en fyraarig dotter till komministern i forsamlingen Hakan Linderholm som fosterbarn. Nar MARIA avled
1844 aterfordesfosterdottern Ida Christina Linderholm till sin riktiga mamma. Nar denna dog redan
aret darpa noterades att Ida "vistas utom socknen".
Mamsell Gustafva Torpadius dog i "Hertik" (?) 1842.
Systern Margareta flyttade 1844 - da hennes moster
av1idit - till sin kusin Per ADAM pa Ekang. Rosenholms sateri saldes till kapten Anton Mauritz Nordenskold, som da bodde pa granngarden Bjadesjo.
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USTRABY Sateri, Hults socken, Jonkopings Ian.
Mangardsbyggnaden pa Ostraby sateri (2i mantal)
byggdes omkring 1750. Omkring nittio ar senare agdes sateriet av en ankefru, kammarherrinnan Maria
Spaldencreutz, f Skragge 1785. Han hade (bl a?) en
dotter AMALIA, f 1812, sam var gift med underlojtnan ten vid Smalands husarreg Vilhelm Djurberg, f
1808. De flyttade in pa Ostraby 1836, men han dog
redan 1840. Sateriet agdes alltsa da av AMALIA.
1845 kom PONTUS Reutersward, tredje son till FREDRIK Anders (I: 3), till Ostraby och gi fte sig med
AMALIA. Darmed blev han agare till sateriet.
PONTUS foddes 1819 pa Sjovik under Ribbingshof i
Norra Vi socken vid Sommen. Han borjade sin militara bana vid Smalands grenadjarbataljon och blev dar
sergeant vid annu inte fyllda 18 ar. Tva ar senare,
1839, blev han underlojtnant vid Jonkopings reg,
transporterades dar ifran 1841 till 80huslans reg
och 1845 till Kalmar reg. - samtidigt sam han kom
till Ostraby. Han avancerade till kapten och tilldelades Vasaorden 1865 och Svardsorden 1867. 1873
blev han befordrad till major och fick avsked ur
armen 1878.
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PONTUS Reutersward (1:4, 1819-1900), Major,
med fru AMALIA, f Spaldencreutz (1812-1901)
PONTUS och AMALIA fick tva barn - 1846 foddes sonen
Pont us Vilhelm Achates, sam dock dog redan som
11-aring, och 1852 foddes dot tern HONORINE Augusta
Amalia Emerentia. HONORINE levde ogi ft till 1928,
da han dog i Stockholm. I Elgenstierna namns hon
som forfattarinna.
Hos PONTUS och AMALIA bodde hela tiden ocksa den
senares mamma Marie Spaldencreutz. 1850 flyttade sa
PONTUS fader FREDRIK in fran Akershult, 70 ar gammal. Aven PONTUS yngre bror PATRIK Oskar kyrkobokfordes pa Ostraby 1850, men han torde inte ha flyttat in dar - han tjanstgjorde pa livgrenadjarregementet pa annan ort. 1852 blev PATRIK 0 emellertid
adjutant has overstathallaren i Stockholm, varfor
mantalsskrivningen da overflyttades till hans nya
faktiska vistelseort.
Av okand anledn~ng lamnade pappa FREDRIK Ostraby
1857 och flyttade till sin andre son ANDERS Vilhelm
pa Ramkvilla och dog dar aret darpa. PONTUS bodde
kvar med sin lilla familj pa Ostraby till 1870, da
de alIa tre jamte mamma/svarmor Marie flyttade in
till narbelagna Eksjo. PONT US avled dar 1900 och
hans AMALIA drygt ett ar senare 1901.
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Nar PONT US med familj lamnade Ostraby, tradde brodern PATRIK Oskar in som ny agare till sateriet,
dock med bibehallen kyrkoskrivning i Stockholm.
Detta agarskap var tillfalligt: 1876 overtog en f d
lojtnant vid Kalmar reg Karl August Wilhelm Liljenstolpe agarskapet och flyttade in dar samma ar. Och
darmed slutar Ostraoys korta historia inom slakten.

E K A N G,

Asby socken, Ostergotlands Ian

Garden Ekang agdes i mitten av 1600-talet av en
ryttmastare Goran Andersson Armskold. Denne och
hans efterkommande figurerar i historien omkring
atskilliga andra gods och gar dar i Asby och Malexanders socknar - t ex Maljeryd. Det ar inte omojligt att Ekang skanktes till Armskold av Drottning
Christina.
Omkring 1735 namns Ekang sasom sateri om 1 mantal,
vilket ags av en Goran Armskold, troligen at tling
till forutnamnde namne. Sateriet angavs vara "valbyggt med nodig skog och gott fiske i Sommen men
ingen kvarn eller torp". Vid detta laget kan den
nuvarande mangardsbyggnaden anses ha statt far dig48
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byggd. De i den inre trappuppgangen alltjamt valbevarade malade vaggtapeterna torde harstamma fran
denna tid. (Tapeterna ar val varda ett besok pa och
i Ekang!)
Efter ett antal agarbyten under 1700-talets senare
halft saldes sateriet 1783 av Jon Wilhelm Rosenqvist till kaptenen ADAM Ulrik Reutersward for
67.000 daler kopparmynt. I kopet ingick aven det
narbelagna sateriet Horsnas och troligen fralsegarden Idebo tvars over Sommens vik.

ADAM Ulrik Reutersward (1:2, 1750-1817)
Kapten, Stamfader for Huvudmannagrenen (I)

ADAM U fad des 27 oktober 1750 pa faderns (Lorentz
PETER /1708-1768/) tjanstebostalle Stora Lund i V.
Tollstads sn, Ostergotlands Ian. Han blev korpral
vid Ostgota kavallerireg vid 8 ars alder och
kvartermastare dar vid 13 ar. Lojtnant i armen 1774
och vid ostgota infanterireg 1775. Da hade han
redan avgett en sar.skild lojalitetsforklaring till
kung Gustaf III vid dennes oblodiga statskupp 1772
- darom vittnar den vita armbindel om vanster overarm, som han bar i fortsattningen och som syns pa
portrattet ovan. 1778 bodde han pa officersbostallet Maljeryd strax non om Malexander vid Sommens
norra strand.
49
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ADAM gi fte sig det aret med CHRISTINA Vilhelmina
Gyllenhook, fodd 1750 pa Maljeryd, dar hennes fader
Kapten Anders Gyllenhook da bodde i tjansten! Pa
Maljeryd foddes deras forsta tva barn: sonen Per
Christian 1779, som dog redan 1782, och FREDRIK
Anders 1780. 1782 flyttade familjen nagra km nor rut
till garden Danskebo, dar de bodde i tre ar. Har
foddes tva dottrar: Chr istina Charlot ta 1782 och
Hedvig Margareta 1784.
Familjen flyttade 1785 till Ekang. Har foddes ADAMS
och CHR1STINAS sista fyra barn:
- 1786: Per ADAM
- 1788: PONTUS Herman
- 1789: ULRIK Vilhelm
- 1790: ULR1KA Carolina
Ett sorgebud kom 1808 da den da 20-arige sonen PONTUS, nybli yen fanrik vid Li vgrenadjarerna, rapporterades avliden i Tornea under tjanstgoring vid
svenska armen - troligen i samband med det pagaende
finska kriget.
Vid samma tillfalle som PONT US anges avliden (1808)
noterade prasten att den yngre sonen ULR1K Vilhelm,
fanr ik vid Kronobergs regemente, var kr igs fange i
Ryssland. 1813 noteras han igen i husforslangden
men utan kommentar om fangenskap - han synes ha
aterkommit darifran. ULRIK deltog ocksa i falttagen
i Tyskland 1813 och Norge 1814. Han tilldelades i
januari 1814 Guldmedaljen for tapperhet i faIt och
blev darmed den tredje inom atten, som fick denna
utmarkelse: hans kusin CARL GUSTAF (11:3) hade fatt
medaljen tva manader tidigare och hans farbror PONTUS (111:2, 1761-1823) redan 1812. ULRIK tog avsked
ur armen i juni 1817 och flyttade till Schweiz,
varefter hans vidare oden ar okanda - han dog dao,
1871.
Den 13 oktober 1815 anordnades ett dubbelbrr~lop pa
Ekang for de tva iHdre systrarna: Christina gifte
sig med sin kusin, major Fredrik Sjosteen (1782-
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-1861; son till ADAMs aldre syster Ulrika Juliana
och kaptenen Ernst Fredrik Sjosteen), samtidigt som
systern Hedvig M gifte sig med lanthushallaren
Svante Henrik Raaf i Smaland pa Aspa i Asby socken.
Nar Hedv ig i augusti 1816 fodde sit t forsta barn
avled saval moder som barn. Den unge fadern, Svante
Raaf, fodd 1789, dog endast sex ar senare.
Drygt ett ar efter Hedvig Raafs bortgang kom nasta
sorgebud: husets herre ADAM Ulrik avled den 12 november 1817 i "Brost feber" (troligen lunginflammation) •
Till en borjan overgick Ekang med tillhorande gardar till ankan CHRISTINA, som ju med datidens lagar hade blivit myndig att inneha och forvalta
egendomar i och med att hennes herre och man avlidit. Hon var kvar pa Ekang till 1825, da hon i juli
gifte bort sin yngsta dotter ULRIKA Carolina med
kyrkoherden Johan Adolf Nygren i Ekeby och Rinna
pastorat (ca 1 mil sydvast om Mjolby). Nar ULRIKA
flyttade till Ekeby med sin man foljde mamma CHRISTINA med. Dar fick hon uppleva att dottern 1828
fodde en dotter Vilhelmina AntOinette, som i sinom
tid gifte sig med en lantbrukare Johan Gustaf
Henrik Forshaell i Marback. ULRIKA dog pa Ekeby
prastgard 1836 och mamman CHRISTINA aret darpa.
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HORSNXS, Asby socken, Ustergotiands Ian
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Nu blev det aktuellt med ett formellt arvsskifte pa
Ekang. Under en overgangstid namns Fredrik Sjosteen
(akta man och formyndare for hustrun Christina Ch.)
pa ~ringe och FREDRIK Anders pa Akershult som agare till Horsnas. Emellertid avslutades arvsskiftet
sa att Per ADAM ensam overtog agarskapet och forvaltningen av Ekang med underlydande gardar.
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all t efter innehall". ADAM testamenterade ocksa hela Ekang med Horsnas, Idebo och Ivranas, till en
"stiftelse, som skulle meddela yrkesundervisning i
internatform for traktens ungdom .•••• Detta gick nu
inte at t forverkliga, utan det hela forvandlades
till penningdonationer, som fortfarande Finns kvar
i Ydre och Boxholms kommuner".

Per ADAM Reutersward (1:3, 1786-1861)
Det fore faller som om Per ADAM bodde i Stockholm
under 1830-talet fast han agde Ekang. Fr 0 m btirjan
av 1840-talet bodde han dock pa Ekang och agnade
sig helt at forvaltningen av sateriet.
1824 ktipte brodern FREDRIK Anders (da pa Ribbingshof) tillsammans med en Axel Herman Gyllenhammar 1debos granngard Ivranas, en fralsegard om 1 mantal.
FREDRIK salde sin lott redan 1828 till Gyllenhammar, som 1846 salde hela garden till en (okand)
bonde. Denne salde i sin tur halva garden 1850 till
Per ADAM pa Ekang.
ADAM gjorde (bl a) en insats av bestaende betydelse
- han introducerade angslupstrafik pa sjon Sommen.
Pa sa satt effektiviserade ADAM livsmedelstransporterna fran Idebo, Ekang, Horsnas och andra producerande gardar runt sjon till marknaden i Tranas.
I narheten av Idebo Finns fortfarande idag en angbatsbrygga liksom en vid Sanna strax soder om Ronnas och i Malexander. Var je fredag formiddag gor
SIS Boxholm en tur fran dessa bryggor till Tranas
och atervander pa eftermiddagen!
Den ~ innlJari 1861 avled Per ADAM - dodsorsak okand
men L>
" nagon sjukdom.
ERIK Albert Rd (111:6, 1919-1981) sager i sin Baedecker del I att ADAM donerade "hela sitt bibliotek
pa over 3.000 band till Katedralskolan i Linkoping.
Samlingen Finns numera pa stifts- och landsbiblioteket men Lyvarr inte som en enhet, utan utspridd
52
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Per ADAM begravdes pa kyrkogarden vid Asby kyrka,
dar en minnessten over donatorn restes (omedelbart
utanfor kyrkans kor) av stiftelsen.
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MARGARETA Elisabet Torpadius, f Reutersward
(:2, 1734-1802), Haradshovdingska
Mademoiselle Agata Torpadius - f 1764 i St. Aby och
dotter till ADAMs aldsta syster Margareta, som var
gift med haradshovdingen Gabriel Torpadius - foljde
med som familjemedlem, nar den unga familjen ADAM
flyttade in pa Ekang 1785. Hon var da 21 ar. Hon
stannade kvar dar i> stort sett hela sitt liv - hon
dog pa Ekang 1856, 92 ar gammal. Hennes yngre
syster Margareta Charlotta (f 1776) flyttade ocksa
till Ekang 1844 fran Rosenholm, sedan hennes moster
Johanna MARIA, f Hoving, anka efter Anders FREDRIK,
hade avlidit dar. Margareta flyttade emellertid
1856 vidare till okand ort.
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RIBBINGSHOF, Norra Vi soeken, Ustergotlands Ian.

Belaget i sodra anden av Norra Vi-fjarden av sjon
Sommen hette godset till borjan av 1600-talet Vi.
Dess innehavare var da en kammarjunkare hos kung
Karl IX Erik Pedersson Ribbing och han dopte om
godset till Ribbingshov.
I slutet av 1600-talet uppfordes huvudbyggnaden av
generalmajoren friherre Axel von Schaar. Kallarvalven lar vara murade av krigsfangar. Sjalva huvudbyggnaden ut fordes som en lag envaningsbyggnad
med torn och tva flyglar. Sa sag den ut omkring
1811, da FREDRIK Anders Rd (1:3, 1780-1858) kom dit
for att gifta sig med unga HEBBLA Carolina Ridderborg (1788-1838). Hon var dotter till majoren Carl
Fredrik Ridderborg och dennes hustru Hedvig Ulrika
Hvitfeldt. Hennes yngre bror Jacob Fr G Ridderborg,
f 1802, var agare till det stora sateriet (3 mantal) sedan hans far majoren avlidit 1807. Eftersom
han alltjamt var omyndig blev det den nybli VII" svagern FREDRIK Rd som fick forvalta garden i avvaktan
pa att agaren blivit myndig.
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FREORIK Anders Reutersward (1:3, 1780-1B58)
tiverstelojtnant

foddes pa officersbostallet Maljeryd i Malexanders
socken 1780 som aldste (overlevande) son till attegrensfadern for huvudmannagrenen (I) ADAM Ulrik och
dennes hustru CHRISTINA, f Gyllenhook. Vid hans dop
deltog elIer atminstone antecknades som faddrar bl
a Haradshovdingen Gabriel Torpadius, gift med ADAMS
aldsta syster Margareta (1734-1802), Lojtnanten
Ernst Sjosteen, gift med ADAMS syster Ulrika Juliana (1742-1813), ADAMS yngre bror Uijtnant Anders
FREDRIK, och "Fru Assessorskan" Hedvig Christina
von Si vers (1738-1801, ADAMS syster, gi ft med understathallaren Henrik V S., adlad Liljensparre).
Unge FREDRIK foljde givetvis med foraldrarna nar de
ca 1785 flyttade till Ekangs sateri pa Asby udde.
Vid 14 ars alder blev han fanrik vid livgrenadjarregementet och vid 20 lojtnant. 1806 del tog han i
det olyckliga falttaget mot fransmannen och blev
tillfangatagen vid Lybeck. Han aterkom inte darifran forran 1810, befordrades 1812 till kapten och
del tog i falttagen i Tyskland och Norge 1813-1814.
Han fick overstelojtnants avsked 1833 - aret innan
han kopte Akershults sateri.
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Men vi gar handelserna i forvag! Tillbaka till 1811
da han kom till Ribbingshof for att gifta sig med
HE8BLA Ridderborg. De bosatte sig pa sateriet
Sjovik, som lydde under Ribbingshof och som ligger
v~d S~mmens strand ett par km norr om Ribbingshof.
Dar foddes deras sex forsta barn:
- Christina Ulrika Charlotta, f 1812, d 1812
CARL FREDRIK Edvard (1813-1828)
- ULRIK Adolf (1816-1891), se HOLMESHULT
- ANDERS Vilhelm (1817-1911),se RAMKVILLA
- PONTUS ('1819-1900), se tiSTRABY
- PATRIK Oskar (1820-1907), se GRUVDKIFT
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SJOVIK, Norra Vi socken, ostergotlands Ian
(fran sjosidan)
Det sjunde barnet, dot tern VILHELMINA Johanna, foddes 1823 pa Ribbingshof. Hon gifte sig i sinom tid
(1848) pa Akershult med bruksagaren Johan Carl a f
Ekstrom. Vilhelmina dog i Riala socken redan 1854.
Se RAMKVILLA.
U~der FREDRIKS. ledning ~yggdes Ribbingshofs mangardsbyggnad pa med en vaning varvid flyglarna och
tornet togs bort. Troligen var ombyggnaden klar omkring 1820, varefter FREDRIK och hans familj synes
ha flyttat dit fran Sjovik. Han stannade kvar dar
till 1828, da den unge fideikommissarien Jacob Ridderborg blivit myndig och gift sig och nu kunde ta
over skotseln av sitt gods.
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FREDRIK Anders var nu 48 ar och flyttade med hela
familjen till Linnevads sateri i Allhelgona socken
utanfor Skanninge. Darmed forsvann det pampiga Ribbingshof ur den Reuterswardska intressesfaren.
Linnevads sateri agdes pa denna tid av en majorska
Hollst pa Svanhallgarden och FREDRIK Anders arrenderade garden fram till 1834, d v s i sex ar, troligen under militartjanstgoring. Redan vid inflyttningen gick sane rna ULRIK och ANDERS i skola i Linkoping. Da familjen lamnade garden 1834 flyttade
ULRIK till Linkoping (for att ga pa gymnasiet7) och
brodern ANDERS till Stockholm (7). Resten av familjen flyttade till Korsberga socken (1,5 mil soder
om Vetlanda), dar FREDRIK kopt sateriet Akershult.
Nagra ar efter flyttningen till Akershult avled
FREDRIKS hustru HEBBLA 1838. Under 1840-talet gay
sig bamen undan for undan av fran foraldrahemmet
och FREDRIK blev ensam kvar pa Akershult. Nar han
blev 70 ar 1850 salde (7) han godset till sin kusin
CARL GUSTAF (II:3) pa Bjornskog och flyttade till
sonen PONTUS pa tistraby. Dar bodde han i sju ar och
flyttade 1857 till sin andre son ANDERS Vilhelm pa
Ramkvilla. FREDRIK avled aret darpa (1858) och ligger begraven pa Ramkvilla kyrkogard.
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HAL J E R Y D
Halexanders socken, nstergotlands Ian.
Gustaf II Adolf for lanade garden Maljeryd till Goran Anderson Armskold (jfr Ekang) for dennes krigsinsatser, alltsa fore 1632. I slutet av 1600-talet
hade garden overgatt till att vara ett infanterihemman. 1694 bodde en lojtnant Hans Leonard Drake
pa Maljeryd. Han uppforde det bostadshus, sam star
dar an idag. Byggnaden kostade efter syn och vardering 126 daler 8 are silvermynt, varav kronan bidrag med 100 dlr smt.
Under 1700-talet avloste en lang rad unga officer are varandra sam boende pa detta officersbostalle.
1748-1757 bodde en lojtnant sedermera kapten Anders
Gyllenhook dar med sin fru Christina Beata Kerbs.
Han gjorde "betydande odlingar till aker och ang"
och var aven jagare. Bl a fangade han 1758 19 gamla
ravar i en grop! En dotter foddes har 1750 CHRISTINA Vilhelmina - sam i sinom tid (1778) gifte
sig med ADAM Ulrik Reutersward (I:2,1750-1817) - pa
Maljeryd!
Da bodde ADAM redan pa Maljeryd sedan aret dessforinnan. Det unga brudparet bodde kvar i tre ar och
har fad des deras tva forsta barn: sane rna PETER
Christian 1779, sam dock dog redan 1782, och FREDRIK Anders 1780.
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Fore arsskiftet 1781/1782 flyttade familjen till
Danskebo, en stone gard sju km norr am Maljeryd.
Denna gard tarde inte ha varit tjanstebostad for
officerare. Har foddes CHRISTINA Charlotta den 24/1
1782 och samma ar i november dog forstfodde PETER.
Den 2 januari 1784 fad des nasta dotter, Hedvig Margareta. 1785 flyttade familjen till nyinkopta Ekang.
Danskebos mangardsbyggnad var troligen ett imponerande hus, sam hade tre vaningsplan! Huset Finns
idag inte kvar pa garden - det flyt tades ganska
sent pa 1900-talet bit for bit till BiHnas vaster
om Malexanders tatort och heter numera "Danbohus".
Vid flyttningen av huset kasserades det understa
vaningsplanet, men de tva tredjedelar sam star kvar
idag skams inte for sig - yare sig ut- eller invandigt!
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DANBOHUS, f d DANSKEBOS mangardsbyggnad, nu vid
Balnas, Halexanders socken, nstergotlands Ian
(fran sjosidan - fasad mot oster)
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KLAMESTORP, Jarstorps socken, Jonkopings Ian
Huset byggt 1870 sedan gamla huset brunnit ned

GUSTAF Achates (I II:3, 1800-18471 foddes pa Orma
officersbostiHle i Ytterby socken, Goteborgs- och
80hus Ian som tredje son till stamfadern for slaktgren III PONTUS. Han var officer vid Jonkopings regemente (lojtnant 1833) och dog pa sin agandes gard
Klamestorp. Han gifte sig 1837 med VENDELA Carolina
Lindqvist fran Jonkoping (1814-1901) och fick med
henne tre barn, alIa fodda pa Klamestorp:
Augusta Carolina, f 1840, dod 1842
CARL August, f 1842, och
MARIA Christina, f 1845; hennas dodsar ar 0kant, men hon levde i Jonkoping i varje fall 1933.
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Nar GUSTAF dog overgick garden i ankans, VENDELAS,
oc~ barnens, CARLS och MARIAS, ago. CARL tog avsked
fran regementet 1861 och blev snart darefter disponent pa Klamestorp. Han gifte sig 1869 forsta gangen med ADELE 8redenberg (1843-1886) och andra gangen 1892 med Anna Dahlgren fran Goteborg (1858- ? ).
Han dog barnlos 1907 pa Klamestorp.
CARL var starkt engagerad i 10k ala institutioner Hushallningssallskapets farvaltningeutskott, lanets
lasarettsdirektion, revisor i riksbankens avdelningskontor i Jonkoping m m. Han blev Riddare av
Vasaorden 1901. Han var delagare i Stromsholms sateri (2 mil nordost om Jonkoping) och i Siljansfors
bruk i Mora socken.
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SJURYD, Uggestorps socken Jonkopings Ian

Sjoryd var ett sateri om 1 mantal och agdes pa
1850-talet av en lojtnant H Liedholm. Denne overlat
(salde?) egendomen 1856 till Kongl Sekter ULRIK Adol f Rd (I :4). Denne flyttade samma ar in med hustru och tva barn fran Holmeshult. Har foddes deras
tredje barn, dot tern Eleonora Charlotta EMERENTIA
Augusta (1857-1925).
MARIA (1845-?)

(1814-1901)
CARL A (1842-1907)
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ULRIK A var troligen ej lagd at lanthushallning:
han salde garden 1864 till en bokhandlare Nordstrom
i Jonkoping och flyttade med familjen till Eksjo.
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Blad I:

A
B
C
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KARTOR for vagbeskrivningen, Del II

o

BJORNSKOG, HULTSJO kyrka
Fredriksbergs gruvor, VESTERQVARN
KLEV, HORNEBO, HOLMESHULT
RAMKVILLA

Blad II:

AKERSHULT
LANNASKEDE gamla kyrka - ROSENHOLM
G-G OSTRABY
E

f-f

Blad III:
H-H
I-I

ASBY kyrka - vagen mot Ekang
EKANG, HARSNAS, (Rannas), IDEBO

Blad IV:
K
l
M

RIBBINGSHOV, SJOVIK
MALJERYD, Danskebo, DANBOHUS
MJOLSEFALL

Skala: Ungefarligen 1:50.000

Varje ruta

pa

kartorna

=1

km i kvadrat

B

SlXKTTABlA, Slaktled 0-4

C

Kallforteckning avseende Del II
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REUTERSWARDSKA
SLAKTFORENINGEN

I

ANDERSHOF
1651-1714

Maria Elisabel
1686-1704

Marta
Siilversward
168G-1747

Margareta
Torpadius
1734--1802

Fredrik Anders
178()-1858

Hedvig
Uliensparre
1738-1801

Anna Beata
ReulerCfona
1686-1772

Anders
174t}-1755

Ulrika

Sjosleen

Margareta
Raaf
1784--1816

Per Adam
1786-1861

Carl Fredrlk
1813-1828

Anders Wilhelm
1817-1911

Palrik
182t}-1907

I

Christina
Groen
1691-1739

Kalarina Beala
1746-1804

Ponlus Herman
1783-1808

Ponlus

WilhelJnina

1816-1900

afEkstrom
1823-1854

LORENTZ PETER

Enander

1706-1768

I

I
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Huvudmannagrenen
(se blad 2)

I

I

ADAMUlRIK

PER EMANUEL

17~1817

~

I

Ulrik Wilhelm
1786-1871

Ulrika
Nygren
179t}-I836

Maria Sofia
1787-1875

P S Fredrik
1824--1898

Vendela
Dahlsledt
1826-1907

Sophie-louise

Sophia
1822-1830

I

Margareta

1742-1813

CharloHa
SjOsteen
1782-1873

UlrikAdolf
1816-1891

Jacob
1686-1708

CarlMW
1824-1875

183t}-1894

Augusta
1828-1867

Carl Gustaf
1791-1865

Knut AH
1838-1930

Agalha Amalia
1763-1805

1761-1823

Emma
Peterson
1833-1921

"

I
Ponlus
1794-1862

CarlA
1842-1907

Per Guslaf
1796-

Maria
1845-

Gust.I A
18Ot}-1847

Wilhelm
1837-1899

Ulrika Eleonora Anders Wilhelm
1802-1887
1803-1887

Augusla

v. Essen

Victor
1848-1932

1839-1924

...----------~~~-----------.•
l:a rngre grenen
(se blad 3 a och 3 b)

I

PONTUS

Anders Fredrik
1756-1828

8allzar
1838-1919

Helga
Pettersson
184t}-1924

I
•.---------~~--------.
2:. yngr. grenen

(se bIad 4 a och 4 b)

Berta Maria
18~1857

Christina
1808-1855

III

IV

Kallforteckning

- Elgenstierna: Svenska Adelns Attartavlor
- Chefsrevisor ERIK Albert Rd (111:6, 1919-1981):
"En Reuterswardsk Baedecker, del I, iistergotland"
- Kammarradet GiiSTA Fredrik Patrik Rd (1:7, 1922-1989): Hans mycket omfattande och omsorgsfullt antecknade slaktforskningsresultat och korrespondens
med ERIK Albert.
- KYRKOBiiCKER for aren 17BO-1896 fran aktuella forsamlingar:
Husforhorslangder (AI)
Fodelse- och dopbocker (C)
Lysnings- och vigselbocker (E)
Dod- och begravningsbocker (F)
- "Ydre harads gardar" (1988) av Folke Akerman.
- "Fran Sommabygd till Vatterstad", fjarde samlingen, utgiven av Tranas Hembygdsgille 1950.
- "Sveriges bebyggelse", Jonkopings Ian
Lokala hembygds- och sl§ktforskningsforeningar i

Froderyd, Stockaryd och Vrigstad
- Agarna till besokta gar dar samt annan lokal befolkning
- Krigsarkivet
- Slaktmedlemmar
- Slaktarkivet (fotoalbum hos Arkivnamnden)

