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                  Ofullständiga anteckningar i anslutning till stamtavla för Södergrenska släkten. 

  

SÖDERGRENSKA SLÄKTEN  
i Kolsvik och Yxlö byar, Blidö socken 

 
Forskningsläge: 

Båda makarna var födda i Länna sn. .Forskningen efter deras härkomst har varit svår 
pga. brister i kyrkbokföringen. Olof Olsson anges i Blidö husförhörslängder  vara född 
1798 28/7 Vid kontroll i Länna födelsebok anges som fader Olof Andersson och 
dennes  hustru Greta Olsdotter i Wettershaga. Fadern dog därefter i nov detta år och 
den 19 april 1799 anger DB att änkan  Greta Olsdotters son Olof i Wettershaga 9 mån 
gammal. dött i Frossa !! Länna sockens utflyttningsbok angav att arrendatorn Olof 
Olsson flyttade från Gärdsnäs till Blidö den 28 juli 1828 med hustru Caijsa Andersdotter 
och sönerna Erik f.1824 och Johan f. 1827 och 
död 1828. Länna husförhörslängder anger också Olof Olsson f. 1799 29/7 men 
han återfinns inte i FB (Födelseboken). 
Olof Olsson kan i HFL följas tillbaka till längden 1801/06 sid.114 torpet Ragusa. 
Ragusa:                                                  Bredviken: 
I Snetslinge rote.finns::                              HFL 1807/1811 sid.126 Penningby torp, finns: 
Dagsverkskarlen  Olof Ersson f.1760 - -d.1810 30/1  (Hoppat i en vak) 
Olof Ersson   Carin Ersdotter f.1759 - d.1810 6/3 (i Frossa) 
Hu. Catharina Ersdotter 1759   s. Erik 1795 
 s.Eruk 1795   s.Olof 1799 
s.Olof 1799 
Familjen till Bredviken 1803 

 
Olof och hans bror Erik var således 10 resp.14 år när föräldrarna gick bort 1810. 
Deras farföräldrar har jag inte hittat men morföräldrarna enl.följande:. 
 
Catharina Ersdotters föräldrar kan ev.härledas ifrån Länna HFL 1793/1800 s.115. 
”West Lisa Rote, Österlisa ägor” 
Bredviken.             Erik Ersson   f.1718             

   Hu. Brita Ersdotter f.1718 - d.1796 
      s. Anders 1751 
      s. Erik     1761     Gift till Ragusa 1794  
       d.CARIN 1759   Gift till Öfverby 1794 (    

Återfinns inte i vigselboken, 
 
Olof Olssons hustru Catharina Andersdr.  f. 1796 23/11  har inte heller hittats i Länna 
FB. (Ev. 12 nov. Hysingsvik Båtsman Stahre moder Kerstin Mattsdr. 40 år.) 
Ej efterforskat 1/1 2002. 
 

 

 
 
 



Bonden Olof Olsson 1799 - 1870 
Hustru Catharina Andersdotter 1796 - 1868 

 
Familjen i Länna sn.  

Söndagen den 16 maj 1824 vigdes drängen i Lögla Olof Olsson 24 år med pigan i Mora 
Caijsa Andersdotter 27 år. De bodde då på Mörtsunda ägor - där sonen Erik föddes 
redan  den 21 juli samma år - men flyttade året därpå till Gärdsnäs by där Olof som 
bonde arrenderade ett hemman. I Gärdsnäs föddes barnen Anna Stina 1826 30/4 och 
Johan 1827 10/12. Båda dog som små.( Anna Stina nära 1 år  och Johan 9 mån.) 

 

Familjen i Sikmarö, Blidö sn. 
Redan på våren 1828 hade familjen Flyttat till Blidö socken och Sikmarö by där Olof fått 
ett arrende på ett hemmnan.. ( Hfl. 1824 -1844 saknas i Blidö kyrkoarkiv.) 
Där föddes 1830 30/7  sonen Johan Petter och 1832 11/11 sonen Olof Carl. I Sikmarö 
föddes också barnen Anders Gustaf 1834 29/11 och Anna Stina 1836 6/4 men som dog 
redan efter 21 resp. 0 dagar. 

  

Familjen till Kolsvik,Blidö sn. 
Den 17 januari 1837 undertecknade Bonden och Arrendatorn Olof Olsson två 
köpekontrakt på hemman i Kolsviks by. Det första på 1/12 mantal i Kolsvik 1 med 
beteck-ning B eller 1:8 för köpesumman 350 Riksdaler Banco. Det andra på 1/4 mtl i  
hemmanet Litt. L eller 2:10 för köpesumman 1133 Rd.1s.Bco. Gårdstomterna var enl. 
köpehandlingarna obebyggda. På B - en smal remsa ca. 10 -15m bred på västra delen av 
nuvarande (år 2002) gårdstomten till 6:1 - hade endast ett fähus. Hemmanet L:s 
gårdstomt - som omfattade nuvarande fastigheterna 2:52, 2:55 och 2:56 - hade endast en 
lada som av säljaren till hösten 1838 skulle ombyggas till stall för köparen. Köparen Olof 
Olsson skulle i sin tur under samma tid uppföra ett tvåfamiljshus för sig och säljarens 
broder. Det blev således två familjer på hemmanet L. 
1840 17/1 födde hustru Catharina en son - Anders- men som dog 2 månader gammal. 
Av de åtta barn som hustru Caijsa fött blev det endast tre som nådde vuxen ålder. 
Sönerna Erik, Johan Petter och Olof Carl vilka blev bofasta i Kolsvik och vars 
avkomlingar i flera avseenden kom att prägla livet i byn ända in i nutid. 
Makarna Olof Olsson och Caijsa Andersdotter avled 1870 resp. 1868 (70 resp. 71 år 
gamla.) och bodde då i det hus Olof byggt 1837/38 beläget in vid ”strandvägen” på 
nuvarande 2:52. De hade 1864 skrivit laganbrev med arvsupplåtelse till sönerna. Av detta 
framgår att Erik erhöll hemmanet B. Johan Petter 1/8 mtl i hemmanet L med nämnda 
hus och Olof Carl återstående 1/8 i samma L.  

 

Erik Olsson Södergren. 
1824 - 1894 

Erik Olsson Södergren var den som först tog namnet Södergren 1851 Det skedde inför 
giftermålet med  den 22 åriga Christina Wilhelmina Blomqvist i granngården. Hon var 
fosterdotter i den ”fina” smidesmästarefamiljen Gustaf Lindström ( född i Livland 1797) 
och fru ”Madame” Anna Christina Nyström f. 1796. De hade kommit från Norrtälje 
1843 och köpt hemmanet litt.D (1:10). Mannen dog 1851 30/3 och det var välkommet 
med en ny karl i huset. Madame Nyström dog två år senare 1853 26/5. Lindströms hade 



då byggt det hus som nu efter renoveringar i dag bebos av Sven Björklunds familj på 
Kolsvik 6:1. . 
 Erik och Wilhelmina fick barnen Augusta 1853  7/8, Johan Erik 1854 19/12, Carl 
Gustaf  1857 18/8 och Olof Edvard 1861 17/4 men dog s.å. 9/7 
 

Augusta Eriksson 1853 -1911 
Hustru Wilhemina dör endast 34 år gammal 1863 och Erik kom att förbli änkeman. 
Någon piga finns inte antecknat i hushållet. Det torde då ha varit den 10 åriga Augusta 
som med hjälp av farmor Caijsa i granngården fick börja klara hushållsbestyren. Hon var 
15 år när farmor Caijsa gick bort och kom att bli ogift hemmadotter.När yngste brodern 
Carl Gustaf  efter ytterligare 15 år började fria till Elisabeth Strömberg i Blidö gård blev 
bostadsfrågorna aktuella. Då bodde i granngården litt.C .( Den nu  f.d. 
handelsbodsfastigheten)  ”Gamle” Anders Anderssons änka Anna Stina Hasselqvist 
(1816-1900). Hon var styvmor till makens tre barn dvs, Johanna: gm. Bonden Johan 
Österman i Källviken. Greta Stina: gm. Johan Norman -”Stämmarsundskungen” och 
Anders som tagit namnet Öhman  gm. Anna Caijsa Hellberg i Glyxnäs. ( Således ingifta i 
socknens välrenomerade släkter.) Barnen var sinnade att sälja hemmant och den 2 
febr.1883 undertecknade de ett köpe- och salubrev med undantagsbestämmelser för 
änkans kvarboende. Köpesumman var 3500:- kr. 
De båda fastigheterna C och D delades därefter så att Johan fick D och Carl Gustaf den 
inköpta C. Augusta fick av brodern Janne 1899 arrendera tomten Edshagen (2:17) invid 
Kolsviks båtmanstorp. De sista åren före sin död 58 år gammal bodde hon dock på 
grund av sjukdom hos bröderna inne i byn.    

 
Johan Erik Eriksson 1854 - 1937. 

”Janne Ersson” blev kvarboende på fädernegården litt. D. Han var hemmansägare och 
bonde men inte så ”utåtriktad” som brodern Carl Gustaf dock tillräckligt för att 1887 få 
den 25 åriga, vackra änkan Anna Stina Österman till hustru ” Mor Anna” som hon kalla-  
des var torpardotter från Larshamn ( ”Väderhålet”) i  Köpmanholm och sedan 1884 
änka efter den 12 år äldre skepparen Anders Petter Jansson i  granngården Litt.E. Hon  
var också svägerska  till Blidökungen. Det Janssonska hemmanet hade 1882 med 
undantagsförmåner för Anna.sålts till Ferdinand Larssons familj som kom från Riala .  
Janne Ersson kom oförskylt in i ett fastighetsmål 1923. Han hade blivit rådd att stämma 
släktingarna Martha och Robert Magnusson för ev. åtkomst av deras ägda gårdstomt till 
fastigheten K längst inne i Kolsviken. Baserat på ett luddigt och inte lagfaret markbyte 
1842 hade det redan under 1890 talet vållat process mellan Johan Österman och Erik 
Olsson Södergren och som då löstes med ”formella” husbyten. Målet 1923 drevs av 
Janne Ersson ända upp i Högsta domstolen där han blev förlorande part.  
Janne Ersson och mor Anna fick två barn: 
 Johan Alexander f. 1887 12/12 - d.1889 13/9 
 Gerda Maria  f.1892 28/10 - d.1961 5/7 

 
Gerda Maria 1892 - 1961 

 Gerda Maria gifte sig 1920 med kvartersmannen Emanuel ”Manne” Eriksson f.1890 i 
Nora sn. Uppland. Han hade 1918 kommit som kvartersman till varvet i Kolsvik och 
hyrde rum hos Erssons. Två år senare gifte han sig med dottern Maria och blev kvar 
under hela livstiden på den Erssonska gården. Manne  Eriksson var som hemmansägare 
mångkunnig med dels jordbruk, byggenskap och båtmotorer och hade även uppdrag ute 



på skärgårdsöarna  Maria blev sjuk och dog efter långvarig sjukdom på sjukhus i 
Uppsala..  
Manne och Maria fick enda dottern Maj Britt Eriksson f.1923 5/6. Hon gifte sig i Stock-
holm med tulltjänstemannen Sven Gustav Björklund f 1927 i Östersund och död i 
Stockholm 1982  De övertog hemmanet där maken var myckert aktiv trots arbetet i 
Stockholm. 
Maj Britt och Sven Gustav fick sonen Sven Björklund f.1956. Han är tjänsteman i Kust-
bevakningen och som 5-te generationen nu bosatt på fädernehemmanet. 
Han är sambo med Kristina Norstedt född i Furusund 1958 och dotter  
De har övertagit och är bosatta på hemmanet i samma hus som Svens mormors farmor   
Wilhelmina Blomqvists styvföräldrar kom till 1843. Efter sammanläggningar har 
fastigheten nu beteckningen 6:1  
Sven och Kristina har två barn sönerna Mathias född 1983.28/10 och Markus född 1990 
5/6. 

 
Carl Gustaf Eriksson 1857 -1917 

1884 gifter sig Carl Gustaf med  23 åriga Elisabeth Strömberg från Blidö gård och 
dotter till säteridelägaren Carl Gustaf Strömberg (1833 -1872) och hu. Anna Stina 
Sjöblom f.1833  Blidö. (Familjerna var medlemmar i Blidö missionsförsamling vilket 
kom att prägla gemenskapen mellan familjerna. 
Carl Gustaf  kom liksom brodern Johan inte att använda efternamnet Södergren utan   
namnet Eriksson. Det är troligt att Calle inför giftermålet och efter hemmansköpet 1883 
byggde det hus där  Marinne Södergren nu bor i. Änkan Anna Stina (Hasselqvist) 
Andersson kvarbodde sannolikt i det hus som efter hennes död 1900 inreddes till 
handelsbod. Huset på samma plats uppfördes av Carl Gustavs son Henning Eriksson 
1932. Carl Gustaf Eriksson var handelsman och slaktare men även auktionist. Farbror 
Calle som han kallades öppnade även  handelsbod i ett av  husen hos kusinen Conrad 
Södergren i ”Prästgården”. Som en av socknens ”pampar” återfinns hans foto i Norrtälje 
tidning den 30 sept. 1916.  
I den tillfälliga sommartidningen ”Kolsviksbladet” 1912 kan man se hans annonsering.. 
”FÄRSKT KÖTT finns att tillgå varje fredagsmorgon i C.H.Erikssons handelsbod, Kolsvik.” 
men även konkurrentens: ”PETTERSSONS välsorterade speceri- och diversehandel 
rekommenderas i kundernas benägna hågkomst. Närmast ångbåtsbryggan i Kolsvik.” 
 
”Farbror Calle och mor Elis” fick barnen; (Se tavla 3) 
Gustaf Henning     1887 16/1 - så. 23/1 
Märta Elisabeth    1888 16/2 - 1982 25/11 Blidö gård. Gm. Robert Magnusson Bl.grd. 
Carl Henning          1890 28/1 - 1951 10/6 Kolsvik       Gm. Signe Jansson fr.Väddö 
Ester            1893 22/3 - 1974 6/9        ”             Gm. Ragnar Södergren Kolsvik 
Olga            1899 12/7 - 1983 27/11 Blidö grd.   Gm. Bernhard Olsson  

 
Märta  Eriksson & Robert Magnusson. 

Märta gifte sig 1919 med Snickaren Robert Magnusson från Ekudden i Blidö Gård 
ff.1884 15/2. Hans föräldrar Karl Magnusson f 1851 i Roslagsbro  och Karolina 
Elmberg f.1859 gifte sig i Blidö 1883 5/2. Robert Magnusson var verksam som 
Byggnadssnickare. De köpte fastigheten Kolsvik 2.25 av  ”Mor Lundgren” 1922 men 
om de bosatte sig på den känner jag inte till. De sålde den 1929 till Ernst Emil Larsson 
med hustru Alvina. Var bodde de då?  i Blidö gård? 



De fick döttrarna Ingrid f.1920 30/9 och Dagmar f.1924 21/7 i Blidö gård. Gifta i Blidö 
sn. med Axel Ragnar Axelsson f.1918 Svartå respektive Knut Arne Tenggren f.1920. 
Blidö gård. 
Ingrid och Ragnar Axelsson fick sonen Gunnar Axelsson f.1942 ( En pigg och 
”vaken” grabb när han hjälpte till i Kolsviks livs.) Gunnar gifte sig 196x med Solveig 
Wannersten f.1945 från Lidingö. Familjen tog hennes efternamn och fick barnen: 
Annette f.1965 8/2. Erik Robert 1967 12/1, Anna Katarina 1972 5/5 och är bostta 
på Borgö, Blidö gård 
forts………… Barnens giften.? 
 
Dagmar och Knut Arne Tenggren även bosatta på Borgö, Blidö gård fick barnen: 
Märta Christina 1948 4/5 och Carl Arne 1951 16/12 
forts……        Barnens giften ? 
 

Henning Eriksson & Signe Jansson 
Henning övertog ? handelsboden efter fadern ”farbror Calles” död och endast 17 år 
gammal. Det första världskriget pågick och i  Kolsvik började etableringen av Ljungans 
varv med nyinflyttning av varvsarbetare. ”En ny tid stundade”. Tredje generationen 
Södergren/Eriksson var nu också väletablerad i byarna Kolsvik och Yxlö. ”Farbror 
Calle” hade  vid den tiden också en handelsbodsfilial i Yxlö hos kusinen Konrad i G:la 
prästgården.- Nu behövde Henning hjälp - En bekant i Stockholm hade då rekommen-
derat en fröken Signe Jansson skeppardotter från Arholma och som den 1 juni 1919 
anlände till Kolsviks brygga för att. 70 år senare  den 24 juni 1989 - 90 år gammal - dog i 
byn som en mycket beundrad och uppskattad person.  
De gifte sig (1920(1) 27(26)/11. Henning dog 1952 10/6. De fick inga barn. 
En händelse värd all uppmärksamhet efter det att Henning på bystämma under kriget 
föreslagit anskaffandet av brandskyddsutrustning ”ryssbomberna” föll över Kolsvik och 
Blidö gård natten 22-23 febr.1944. 
 

Ester Eriksson & Ragnar Södergren 
Ester gifte sig 1919 med sin syssling Skepparen Ragnar Södergren från Norrnäs, Blidö 
gård. Han var född i Kolsvik 1892, straxt innan föräldrarna Johan Alfred Södergren och   
Anna Mathilda Lindvall flyttade från Kolsvik (sjöstugan på nuv.fastigheten 2:55) till 
Norrnäs Under förlovningstiden byggdes deras hus på  Esters fastighet med nuv.beteck- 
ning 1:125 i Kolsvik.  
De fick barnen: Lennart f.1921, Alf f.1924 och Brita 1927.  
 
 

Olga Eriksson 1899 - 1983 
Olga gifte sig 1926 med Hemmansägaren Bonden och Nämndemannen Bernhard 
Olsson född 1884 på hemmanet 1:7 i Kolsvik. Den 15 år äldre maken var en herre som 
gärna ville vara elegant ( det sägs t.ex. att han skall ha mjölkat korna med vita handskar) 
och han hade kvinnotycke. Det var ett s.k, fint gifte som passade den ”vilda” Olga. 
Maken dog 1942 och efter ett barnlöst äktenskap sålde hon hela hemmanet till AB 
Skärgårdstomter. Hon ångrade sig att hon inte undantagit gårdstomten och fick dyrt 
återköpa den som nu har beteckningen 1:94. Efter en tids vistelse i Stockholm återvände 
hon till Kolsvik och blev 1952 sambo med Erik Ax alias ”Sotarn” 1906 -1996.  De dog 
på pensionärslägenheterna vid Blidö gård 



    Johan Petter Södergren 1830-1921 

Han var vid sin död 90 år gammal och blev den äldste av bröderna. Han var bonde och    
blev kvarboende på föräldragården (nuv.2:52). Han var gift 2 gånger. Julen 1863 gifte 
han sig med bondedottern Johanna Catharina Djurberg 1829-1875 från Sidö by på 
Rådmansö. Hon var dotter till bonden Anders Djurberg f.1793 och dennes hustru Eva 
Jansdotter Westerberg f.1802. Johan Petter och Johanna fick två barn: Augusta Johanna 
1854 - 1946 och Johan Alfred 1866- 1958. 
Augusta Johanna Södergren f.1864 8/10 gifte sig 1894 i Alsvassen på Yxlan med 
Långsjömannen, Skepparen Johan Ferdinand Jansson 1858 - 1937. Alias ”Jeff-Jeff” 
eller som svågern Algot Södergren sa´  ”Natt o Dag”. Det sista syftande på att han med 
svågern Johan Berndt Sjöblom seglade sand från skärgården till Svindersvik och att man. 
därvid lastade på dagen och lossade på natten. Se boken ”Från tid till annan” av Hans 
Lundin 1998 som berättar om livet i Alsvassen, 
De fick barnen: Johan Hildor Teodor 1895 -1921, Johan Algot Jansson 1899 -1972. gm. 
Signe Karlsson f.1904 Brokholmen, Alsvik. 
 
Johan Alfred Södergren f.1866 3/5 gifte sig julen 1890 med den 19 åriga grannflickan 
Anna Mathilda Lindvall f.1871 17/9 på Vätö. Hennes fader, Skepparen Gustaf Lind-
vall född.1815 6/3 i Jomala på Ålaned dog 1872 28/9 i Härnösand av Slag..(47år äldre    
än moder!) Mamman Mathilda Lindström f.1850 15/12 i Rådmansö gifte om sig 1873 
21/11 med sjömannen Carl Johan Lindström f1840 - d.1877. Hon ingick sitt 3 gifte  
1879 i Frötuna med  Skomakaren, änkemannen Johan Erik Andersson f.1836 4/8 
Frötuna. Han hade detta år köpt 1/8 mtl av hemmanet Litt  L.(nuv.2.55.)i Kolsvik och 
blev rågranne med Johan Petter Södergrens Dottern Anna Mathilda och Johan Alfred 
flyttade som gifta in i sjöstugan där sonen Ragnar   föddes 1892. Samma år 1892 sålde 
Anderssons hemmanet i Kolsvik och flyttade med dotter och måg över till Norrnäs på 
andra sidan Blidösundet. Johan Alfred var skeppare ? och snickare (gjorde båthuset 
nedanför affären). Han och Anna Mathilda fick barnen: 
Johan Ragnar         Elvira                 Efraim            Rut Annie            Mary Linnea                 
f.1902 1/2 Kolsv.  f.1894 22/5 Bl.  f.1901 18/2 Bl.  f.1905 17/5 Bl.        f.1910 5/6  Bl. 
d.197131/12  ”      d.1914         Bl.  d.1919         Bl.  d.1934 1/9 Lindesb. d.              N-e 
g.1919 22/2                                                             g.1932 2/10 
Sysslingen                                                                Bagare 
Ester Södergren          Knut Joel Blomqvist 
     Inga  barn. 
Barn: 
Kurt J. Lennart Södergren                 Karl T. Alf Södergren            Britta Södergren     
f.1921 15/12 Kolsvik                           f.1924 3/1  Kolsvik                 f. 1927 21/11 
d.                                                        d.1989 24/9    ”                       d.1977 Huddinge  
g.        g.1948 30/8               1g.Erik Hede 
Elna Sundqvist       Marianne Persson               2g.Holger Wengse 
f.1929 8/3        f.1928 30/8 Storäng,Köpm.h.           Inga barn. 
d.1994                                                d.     
Inga barn.       Barn: 
     Anita Södergren f.1850 14/3      Torsten Södergren   
     g. m. Per Arne Elggren                 f.1953 23/10 
 Barn: Nina f.1976 3/9                      og. 
          David f.1980 15/1                   



Lennart Södergren 
 
 

Alf Södergren 
 

Lång text kommer 
 

Johan Petter Södergrens  2dra gifte. 
1876 gifte Johan Petter  om sig  med den 34 åriga Margareta Bergström ”Svarta Greta” 1842 -  
1916 från Nyängen i Wetterhaga, Länna sn. Hennes föräldrar var Johan Erik (Magnusson) Berg-
ström 1799-1856 och Ulla Jansdr. Lind 1803- 1854. Två år senare  föddes sonen Fritz Algot 
Södergren 1878 -1977. 

 
Algot Södergren 1878 9/5 - 1977 11/4. 

Skepparen Algot Södergren kom att ägna större delen av sitt 100 -åriga liv på sjön. Men 
även på landbacken stod han stadigt i alla väder. Han hade stort förtroende hos 
”Gubben” Österman och gjorde dennes bouppteckning, han var förmyndare åt 
sonhustrun Helfrid samt sonsonen Nils Östermans förtrogne vän. En olyckshändelse 
inträffade i nov. 1967 ? då han vid busshållplatsen i Kolsvik blev påkörd av en bilist så 
illa att det efter ett par års vistelse på Norrtälje sjukhus fortsatte på Blidösundsgården. 
Trots att han den dagen plötsligt fått lämna sin gård där han trivdes och skött sig själv 
påverkade detta inte hans gladlynta humör. Även på ”hemmet” fann han sig väl tillrätta 
fastän det mest  bara var gamla människor där, som han påstod. Men en kompis som 
han trivdes med var Einar Sjöblom från Granö. Med honom kunde han språka och 
berätta på ett sätt som framgår av Sveriges Radios upptagning år ????.      
Genom vitalitet och gladlynt humör ända fram till sin dödsdag 11 april 1977 - då han 
avled i en hastigt påkommen lunginflammation..- blev Algot något av en legend. Ingen 
kunde som han berätta om livet på sjön som skeppare och kapten på segelfartygens tid. 
Här följer några korta utdrag från mina bandinspelningar: 
  Som konfirmand fick han avbryta undervisningen ett år för att  börja som kock på en 
skonare Eknö berättade han. Han gjorde militärtjänst på logementsfartyget Eugenia.      
Den 1-sta febr.1900 gick han första gången ut som besättningsman på Atlanten med des-
tination Kapstaden i Sydafrika. Dit kom man den 15 maj med last av gaskol från England. Det 
var under Boerkriget En kamrat från Hemmarö som sedan några år bodde i Johannesburg 
övertalade Algot att rymma från fartyget Kaptenen anmälde rymningen och efter någon dag    
hämtades de av polis i en by. Det blev 5 shillingar i böter.  
Därefter fortsatte resan till Nord Carolina för att lasta harts och terpentin till Antverpen 
i Frankrike för att återigen gå tillbaka till Amerika Denna gång var Biscaian svår. Det var 
kallt och blåste så hårt att Algot inte kom ur kläderna. Byxor som han köpt på Eugenia 
krymte i vätan så de fick skäras loss. I Wilmington lastades av kraftiga negrer (Pitchspain 
??) stora bjälkar 15 gånger 20 tum i fyrkant  av kraftiga negrer för frakt till England. I  
Dover avmönstrade han vid midsommartid 1901 och återvände till Sverige via Hartle-
pool. 
Sommaren 1902,03 och04 seglade han med skonarskeppet Norden. (Med Ernfrid 
Pettersson som kapten??) 1907 blev han befälhavare på skonarskeppet Adler som 
inköpts av Österman & Co och seglade mest i Östersjön fram till första världskriget 



Med bl.a. sådana upplevelser som inkommen till hamnen i Hudiksvall 190x och väntan-
de på att komma till kaj upplevde branden där från början. Hettan blev så svår att de 
måste gå ifrån.    
Eller när han i Stadsgården 19XX påmönstrade Holstermördaren. 
1914 fick han en bark som Hamnfogden i Skellefteå sålde till Österman o Co. Efter 
resa från Luleå med trä till Köpenhamn. Hyrde Redaren Nils Österman ut fartyget till 
att spärra Trelleborgs hamn som skydd mot ett ev. tyskt angrepp. 
Se efter; när blev han uppbringad av tyskarna och införd till Hamburg ? 
!917 hämtade han skonarskeppet Lenita i Göteborg och som han blev huvudredare för 
1919..Han sålde henne 1923 till Finland och avslutade då 55 år gammal sitt sjöliv för att 
helt ägna sig  åt sina hemman i Kolsvik  2.52, 2.29 och 2.31..  
 Den 2 febr 1913 gifte sig  Algot Södergren med Agnes Larsson född i Kolsvik 1883 
23/3.och dotter till Hemmansägaren Ferdinand Larsson f.1847 18/12  Riala sn. och 
hans hustru Johanna Sofia  Persdotter f.1848 29/5  Riala.sn. 
Larssons hade 1882 köpt hemmanet 2:7 med gårdstomt där familjen Rune och Linnea 
Sander nu bor.  
När Algot och Agnes gifte sig 1913 bosatte de sig på Algots föräldrahemman 2:14. De 
hade där ett hus c:a 10 m nedanför det nuvarande huset och straxt nedanför flagg-
stången. Algots far och mor bodde i den nuvarande s.k. källarstugan vilken är mycket 
gammal. Vid arvskifte i den Larssonska gården 1919 flyttade  Algot och Agnes med 
barnen ned till den. Agnes föräldrar var gamla och sönerna ville inte ta´ över. Algot 
seglade den tiden med egna skonarskeppet Lenita fram till 1923. Varefter han blev 
lantbrukare med djur i den stora ladugården bakom nuvarande busshållplatsen. 1946 
slutade de med lantbuket sålde gården till AB Skärgårdstomter och flyttade tillbaka till 
Algots föräldrahemman vilket efter avstyckning blev kvar som gård med beteckning 2:52  
De hade då låtit bygga det nuvarande bostadshuset som står ett tiotal meter närmare 
landsvägen. 
Algot och Agnes fick barnen: 
Fritz Ivan 1913 -  g. med Berta Karlström. Inga barn. 
Gunhild 1915 -  g. med Ernst Karlsson. Barn: Leif 1945, Gun 1947 och Kenneth 
1950. 
Sigrid 1918 - g. med Gunnar Larsson   Barn: Sigbritt 1940-59, Inger 1946 och 
Marianne 
Döttrarna och deras barn och barnbarn har nu gården 2:52.för fritidsboende. 
 
Algot Södergren blev änkeman 1960. Han bodde kvar på 2:52 och med vitalitet skötte  
husen (reparerade det som nere vid sjön brandskadades 1965) högg sin ved mm. 
Der var en fröjd att se hur säkert och kvickt han gick i båt när han skulle ro över till Tri- 
poli för att se sportprogram på Tells TV. Så var det när den ovannämnda tragiska      
olyckshändelsen inträffade.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
   Kolsvik 1908  ( parti nedanför handelsboden = X ) 
 

 

Här insättes fotot av 
 Ferdinand Larssons gård. 

 
Observera unionsmärket på flaggan som visar att kortet är taget före 1905. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Olof Carl Södergren 1832-1906 
 

Olof Carl Södergren friade i Glyxnäs till den ansedde Carl Fredrik Hellbergs (1812 -
1893) äldsta dotter Johanna Hellberg 1836 - 1869. Inför giftermålet i dec 1859 köpte 
den blivande svärfadern del av hemmanet Kolsvik 1:12 och 1:13 med gårdstomt belägen 
på nuvarande 1:45 markområde. Där flyttade de nygifta in och fick barnen: 

            Carl Johan Conrad 1860 - 1954 
             August Victor        1862 - 1863  
             August Wilhelm     1864 - 1946 
             Anna Amanda        1866 - 1940  
Hustru Johanna dog 1869 12/8 i Lungsot och Olof Carl gifte om sig 1871 12/11 med 
Wilhelmina Sjöblom 1843 - 1936.Inga barn.(Syster till siste båtsmannen August Sjöblom 
Skog i Oxhalsö och.dotter till Torparen Jan Erik Sjöblom på Söderöra (1803 - 1877)med 
hustru Ingrid Jansdr.(1804 Rådm.ö -1877). 
1881 skedde ett laga skifte på hemmanen 1:12,1:13 varvid dessa delades på fastigheterna 
1.14, 1:15 och 1:16.  Blidökungen Johan Österman köpte 1:14 och byggde  där ”pensio-
natsbyggnaden”.  1:15 behölls av Olof Carls barn till 1898 då det styckades till 1:20 och 
1:21.och såldes till Ernfrid Pettersson resp.Joh.Österman. (1.20 troligtvis med gårdstomt 
belägen på Duvnäs där Ernfrid och Anna  Pettersson bosatte sig som nygifta.) 
Hemmansdelen 1:16 fick som ägare bonden J.O.Jansson med gårdstomt i Skalmsund. 
(Han var ”sambo” med änkan Augusta Söderman)  Olof Carl hade vid arvskifte med 
föräldrarna 1864 fått 1/8 mtl i Kolsvik 2:10. Vid hemmansklyvning 1895 fich denna del 
beteckningen 2:15 med gårdstomt i Skalmsund. Vid klyvning av denna 1908 fick sonen 
Wilhelm fastigheten 2:22 medan en andra del 2:23 köptes av O.W. Askeroth. 
Olof Carl Södergren dog 1906 och hustrun Wilhelmina 1936  (92 år) i Skalmsund. 

 

Carl Johan Konrad Södergren 1860 - 1954 
Konrad Södergren var bonde på (hemmanet 1:15)?  när han 1888 gifte sig med barn-
sköterskan  Georgina Gustafsdotter Hult född 1864 i Ransbergs socken, Västergöt-
land och dotter till ……..Hon arbetade hos den i Kolsvik sommarboende familjen 
Hammarsköld. Hon var en mycket omtyckt person och blev liksom maken över 90 år 
när hon dog i prästgården 1957 28/6. 
De fick 10 barn: 
 Karl ERIK Gabriel 1888 24/8    Maria Sthlm.   d.1923 6/9 New York  
 Gustaf            1891 25/2     Ransberg ?      d.1892 Ransberg ?
 Oskar GUSTAF     1893 29/8    Ransberg         d.1979 22/11 Yxlö 
 KARIN             1896 3/5       Blidö               d. 
 ALFRED            1898 18/4        ”                  d. 
 GEORG            1900 11/2        ”                  d. 
 JOHN Evert           1901 24/12     ”                  d.1906 12/1 
 ELSA            1905 2/1          ”                  d.  
 JOHN             1906 10/10      ”                  d. 2000 
 VIOLA            1908 21/8        ”                  d. 
 

1893 flyttade familjen till Mölltorp i  Ransbergs sn.Västergötland där sonen Oskar 
Gustaf föddes men återkom till Kolsvbik 1897. Året därpå flyttade man till G:la 
Prästgården i Yxlö där Konrad blev Arrendator åt J.A Österman som 1892 köpt hemma- 



net när prästbostället flyttades till Blidö. Medköpare hade  då varit en byggmästere Holm  
men som blev mördad 190(2?) ( skjuten på Norrmalmstorg). På exekutiv auktion efter 
denne köpte Konrad Södergren en del av hemmanet. (Delen på Ön köptes av Swan) 
Det var en trevlig uppväxtplats för Georgina och Konrads stora barnaskara.  
 
Erik Södergren for till Chicago i Amerika 1804 Han gjorde sin värnplikt i ”Den stora 
vita amerikanska flottan” under dess världsomsegling dec.1907-mars 1909. Han  förde 
då en välskriven dagbok som Kjell Södergren och Roger Molinder (John Södergrens 
dotterson) bearbetat med foton och kartor för bredare läsning. Erik Södergren gifte sig 
1923 16/4 i USA med Florence Hammarin från Yxlö. Hon var född i Fors sn.Söder-
manland 1898 1/5 och dotter till Målaren Frans Emil Hammarin f.1868 Malmköping 
med hustru Klara Nordström f.1870 12/8 Blidö. Äktenskapet blev kort då Erik blev 
sjuk och dog 5 månader senare. Florence återvände till Sverige 1929 och dog i Yxlö 
1983.  
I tidningen - Bridgeport Sunday Post June 30th 1918 - finns en mycket intressant intervju 
med Erik Södergren som återfunnits av Kjell och Roger I den berättar Erik att. han är 
amerikansk medborgare och registrant i militära uttagningsnämnden för ”Draft board 
nr.4” en priviligerad klass. Att han skadades vid jordbävningen i San Francisco 
1906 och att han gjorde värnplikten 1907 som ovan nämnts. Besökte Sverige 1912 olym- 
piaåret och reste med båten ”President Lincoln” som torpederades av tyskarna och 
sjönk Via Hamburg kom han då hem. Nu stod han i begrepp att göra ett nytt besök i 
Sverige hos föräldrarna i Yxlö. Denna gång på läkares inrådan för att sköta om sin hälsa. 
Allt var klart för resan när flera försenade brev kom varav ett från en syster som berätta-
de hur illa ställt det var hemma i Sverige. Det gick inte att handla då allt var ransonerat   
och djuren svalt så man måste ta halmen från taken för att rädda dem. ” Endast gud vet 
vad  vi skall göra härefter.” Erik avstod från att resa. Han bodde då i 560 Brooks street   
Bridgeport. 
( En uppenbar felaktighet är uppgiften att hans far Conrad skulle ha varit på sjön.Han 
var bonde och lantbrukare. Närmasr till hands ligger en förväxling med Algot Södergren) 
 
Gustaf Södergren ärvde prästgården och dog där 1979 22/11. Han var gift med Elisa-
beth Jansson f.1896 22/7  Roslagskulla och död  Yxlö 1966 12/10. 
De hade barnen: se tavla 7 och 7a. 
Karin Södergren gifte sig i USA med urmakaren Axel Petrus Ehn f.1888 8/2 Hälsing-
borg  död i USA.Karin åter från USA 1976. Död i Akalla förs. 1987 30/10  Inga barn. 
 
Alfred Södergren se tavla 7. 
 
Georg Södergren Bosatt i Skalmsund. Se tavla 7. 
 
 
 
 
Elsa Södergren   var ogift och bosatt i  (Sundbyberg) hade fritidshus vid Prästgården ? 
 
John Södergren genomgick folkhögskolan på Väddö. Han gifte sig 1937 9/10 med 
Valborg Westerberg  från Stugholmen i Alsvik. Född   1911 1/5. De fick dottern 
Ingegerd 



f.1944 6/9. Se tavla 7. 
 
Viola Södergren  var ogift. Bosatt i prästgården 
 
 
 

August Wilhelm Södergren 1864 - 1946 
 
Han var hemmansägare på fastigheten Kolsvik 2:22 men också sjöman och seglade bl.a. 
med kusinen Algot Södergren. 48 år gammal gifte han sig 1912 med sin hushållerska 
Johanna Elvira Eleonora Andersson född 1880 1/7 på Buskörn i Länna sn. Hon dog 
i Skalmsund 1933 5/12. 
De fick barnen:  
 MARY Eleonora Södergren  f. 1913 19/4.- d. 
 Karl Vilhelm BERTIL          f. 1920  18 /12 - 1967 12/12.    Ogift. 
 
Mary Södergren gifte sig 1934 med smeden vid varvet Arvid Everlund f.1900 17/2 
Malmö och död 1979 vid Blidösundsgårdens annex. 
De fick barnen:   
 Lilian Everlund  1933  gift med Inge Hansson i Markaryd.   3 barn. 

Charles    ”         1938  bilmekaniker på Oxhalsö, Blidö gift med Anita  
    Sjöblom.  

 Solveig    ”          1939  gift i Herrljunga 
 Madelaine  ”       1944  gift med Mats Olsson   Blidö?       1 son. 
 
Mary och Arvid Everlund bodde i annaxbyggnaden på norra sidan om 
Blidösundsgården. De rodde över och handlade i Kolsviks Livs och man såg dem ofta 
komma även i ”hårt2 väder. De var nära att en gång mista livet när de med spark kom på 
fel sida om pricken och isen brast. Tur var att Torsten Österman såg dem och med sin 
tankbåt kunde gå utoch rädda dem. 
 Jag har från Mary fått ett papper ” Kolsvik. Uppgifter från Mary Everlund”. Hon 
berättar där minnen från barndomshemmet i Skalmsund.  
 Hemmanet 2:22 övergick genom köp till Wilhelm Södergrens brorson Georg 
Södergren.    
Om detta kan Georg Södergrens son Kjell berätta närmare om. 
 
 

Anna Amanda Södergren 1866-1940 
 
Hon gifte sig 1889 5/10 i byn Punskog i Riala sn. med Bonden August Andersson 
f.1859 1/10 Riala - d 1937 2/10. 
De fick barnen: 
 Karl Gustaf Severin 1890 4/2 -1980 30/4 
 Johan Frithiof          1892  24/2  - d.1933 9/7 
 Gustaf Vilhelm Birger  1895 6/4 - d1911 19/10 
 



Karl Gustaf Severin Andersson  gift 1934 med hem.ägare änkan Beata Viktoria 
Gustafs-son f. 1893 från Eneby. Har adoptivsonen Åke Valdemar Gustafsson f.1918 
5/10 Maria förs. Sthlm. ( Se HFL. Riala 1932/54 sid. 145.)  
 
Johan Frithiof  Andersson Jordbruksarb. Gift 1921 7/7 med Gerda Lovisa Gustafsson 
f.1896 26/1 Riala - d.1975 4/8 
Barn.  Mary Torborg Irene   f. 1929 6/10.   
          Gift 1948 18/12 med Handelsbiträdet Karl Erland Dermer f. 1928 18/3 Länna 
sn. 
          Barn: Kertsin Irene Dermer f. 1949 24/4 Riala. 
Fam. Flyttade 1951 4/5 till Edebo.  
 
 

    Avbott: 
Kolsvik  18 jan. 2002 

       

       Birger Ahlrén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stamfadern Olof Olsson anges t.ex. i Blidö husförhörslängd 1844-49 vara född i Länna 1798 28/7 
och döpt 29/7. Vid kontroll i Länna födelsebok detta datum anges en Olof med fader Olof Andersson i 
Wettershaga. Fadern dog 13 nov. samma år.  Den 19/4 1799  anger Länna dödbok (DB) att enkan Greta 
Olsdotters son Olof i Wettershaga 9 mån dog i frossa. Här föreligger således en felaktighet ( förväxling) av de 
båda Ollarna.  
För att finna ”vår ” Olof  Olsson gick jag till Länna utflyttningsbok. Där fann jag 1828 28/3 att 
Arrendatorn Olof Olsson i Gärdsnäs flyttade till Blidö med hustru Cajisa Andersdotter och sönerna Erik f. 
1824 och Johan f.1827 och död 1828. 



Länna HFL anger att Olof Olsson i Gärdsnäs var född i Länna 1799 29/7 och hustrun 
Caijsa Andersdotter 1796 23/4 (11). Ingen av dem har jag återfunnit i Länna FB. (Trots sökning  även 
under angränsande år.) 
Länna VB anger  emellertid  att den 16  maj 1224 vigdes drängen i Lögla Olof Olsson 25 år med pigan 
Catharina Andersdotter från Mora 28 år. 
 

Olof Olsson f.1799 29/7.      Bomärke: 
I HFL går det att följa Olof  Olsson ”bakåt” till HFL 1801/06 sid.114 torpet RAGUSA. 
I Snetslinge rote.finns::                         I HFL 1807/1811 sid.126 Penningby torp, finns: 
Dagsverkskarlen  Olof Ersson f.1760-d.1810 30/1  (Se DB nedan) 
Olof Ersson   Carin Ersdotter f.1759 - d.1810 6/3 i Frossa 
Hu. Catharina Ersdotter 1759   s. Erik 1795 
 s.Eruk 1795   s.Olof 1799 
s.Olof 1799 
Familjen till Bredviken 1803 
 
 
 
 
 
Olof Erssons föräldrar har inte hittats. 
Catharina Ersdotters föräldrar kan ev.härledas ifrån Länna HFL 1793/1800 s.115. 
”West Lisa Rote, Österlisa ägor” 
Bredviken.             Erik Ersson   f.1718             

   Hu. Brita Ersdotter f.1718 - d.1796 
      s. Anders 1751 
      s. Erik     1761     Gift till Ragusa 1794  
       d.CARIN 1759   Gift till Öfverby 1794 (    
 
Och i HFL 1807/1811 sid.126 Penningby torp, finns: 
      Olof Ersson f.1760 -d.1810  30/1      DB. ”Bredvik: Själfvilligt kastat sig i en vak” 
Hu Carin Ersdotter. F.1759 - d 1810  6/8 DB. Frossa- 
   s.Erik  1795 
   s.Olof 1799 
Makarna dog båda under år 1810 på torpet Bredviken under Penningby.(Samma torp som      
 Carin Ersdotters föräldrar bott på ? ) Olof dog  den 30/1 genom ”Själfvilligt kastat sig i en vak”. Han 
begravdes i stillhet. Hustru Catharina dog 6/8 i Frossa.  
Sonen Olof var således 11 år när han blev föräldralös. I HFL 1807/11 kan han följas från 
sid 126 Bredviken till sid.156 och i HFL 1812/16 till sid 54 Mörtsunda 
 I Mörtsunda var han skräddarlärling hos skräddaren Erik Ersson. Enl. anteckning vid ett husförhör läste 
han då berömvärt. 
Hfl.1817/22 sid.54 Mörtsunda till s.61 Mora och till s.60 Mora. (Han hade då övergivit skräddaryrket.och 
gått till jordbruket), 
1824 den 16 maj vigdes drängen i Lögla Olof Olsson 25 år med pigan Catharina Andersdotter från Mora 28 
år. 
Hfl.1823/28 sid.61 Lögla (gift 1824 16/5) till 56 Mörtsunda egor. 1825 till s.66 Gärdsnäs som 
Arrendator och !828 10/3 till Blidö sn (Sikmarö). 
 

Catharina (Cajsa) Andersdotter f.1796 23/11      Bomärke: 
Även Cajsa Andersdotter f.1796 23/11 har inte hittats i Länna FB. Sökning efter henne i Länna HFL. 
Har f.n. inte lyckats till födelsetiden. Läget är följande: 



I FB. 1796 finns följande Catharinor noterade: 
21/2 Wester Lisa     Erik Ersson, hu Anna Jansdr. 23 år. 
12/8 Bergshamra     Båtsman Winter, hu Margta 38 år. 
8/9   Hysingsvik      Båtsman   Eric Svart, hu Maria Ersdotter 26 år. 
12/11     ”                     ”          Stahre , hu Kerstin Matsdotter 40 år. 
Av dessa kan endast Båtsmännen Winter och Stahre bli aktuella om deras förnamn är Anders. (Inte eftersökt 
31/7 2000. ) 
 
      sid.2 
Forskning i HFL. Har beträffande Cajsa Andersdotter gjorts i längden 1817/22. Hon finns där på pag.56  
Mora. 
Pigan Catharina Andersdotter 1796 12/11 och flyttar till pag 58(52?) och till 60. 
 Där finns på 60 också Olof Olsson f.1799 29/7 
 Catharina flyttar till pag.50 Lögla. 
 Olof Olsson flyttar till pag.49 Lögla. 
Därmed lämnar jag efterforskningen av vederbörandes härkomst för ev. forts. vid  
senare tillfällen och återgår till utflyttningen från Länna till Blidö 1828. 
 


