
Maj-Britt 1989-5/6 

Pensionärsfest i Mormorstugan. 

Kära Maj-Britt. När vi i kväll samlats här i mormorstugan för att hylla Dig till dina 65 år och önska 

lycka till när nu pensionärstiden börjar på allvar, har du all anledning att känna Dig lycklig. 

Få är de pensionärer som får komma tillbaka till barndomshemmets stugor och ännu färre de som 

har sin släktgård kvar med än djupare rötter. 

Även om Du har haft Din livsuppgift i Stockholm har du alltid varit starkt förankrad vid 

barndomshemmet och när pappa Manne dog 1960 engagerade sig din make Sven Gustaf, trots sin 

tjänst i tullen i Stockholm, med full kraft i gården och byns angelägenheter. Den glade och duktige 

Sven Gustaf lämnade ett stort tomrum efter sig här i Kolsvik när han avled 1982. 

Det är något av ett ödets styrande när nu din son Sven återfinns som fastboende husbonde på 

gården och anställd vid kustbevakningen. – Skärgårdslivet har än en gång gått i arv. 

Hans Kristina och Mattias medför också att Du som farmor kan känna Dig stolt att vara en länk i en av 

Blidö sockens stora släkter med förankring här i Kolsvik och Yxlö byar. 

Det är också en ödets nyck att Du har denna stuga på den mark som 1837 köptes av släktens 

stamfader här i Blidö. (Din morfars farfar Olof Olsson f 1799 i Länna och hans hustru Caisa 

Andersdotter f 1796 i Västerlisa, Länna. I maj 1824 gifte sig drängen från Lögla by med pigan från 

Mora by. De bodde första året i Mörtsunda där äldste sonen Erik föddes. Maj-Britts morfars far. 

Efter att ha kommit över ett arrende av 1/4 mtl i Gärdsnäs som brukades under 3 år kom Olof som 

arrendator till 1/4 mtl i Sikmarö Blidö sn. (1828). 

I januari 1837 kunde Olof och Caisa teckna ett köpekontrakt på dels 1/4 mtl dels 1/12 mtl i Kolsviks 

by. (Sammanlagd köpesumma 1483 Rd. Banco.) 

1/4 mtl med beteckningen Litt L hade gårdstomten på andra sidan ”sotarns” med nuvarande 

beteckning 252  

1/12 mtl med beteckningen Litt B hade gårdstomten där vi just nu befinner oss. Det var en smal 

obebyggd tomtremsa ej bredare än 15 m. 

Familjen Olsson kom till Kolsvik mars 1837 förutom sonen Erik 13 år hade de sönerna Johan Petter 7 

år och Olof Carl 5 år. 

6 år senare kom Mannes smidesmästare Gustaf Lindström med hustru Madame Anna Christine 

Nyström och fosterdottern Vilhelmina Blomqvist 14 år. Bosatte sig i huset där Sven och Kristina nu 

bor.  

Det blev så småningom romans mellan dottern Vilhelmina och morfars far Erik och 1851 blev det 

bröllop i gården. Smidesmästaren själv hade dock dessförinnan samma år gått bort. Madame dog i 

maj 1853 några månader innan Eriks och Vilhelminas förstfödda dottern Augusta kom till världen. 

Året efter 1854 föddes sonen Johan Erik (morfar) och 1857 sonen Carl Gustaf (Affes morfar). 



1863 dog mamma Vilhelmina och Erik blev ensam med de tre barnen. Det blev sannolikt 10 åriga 

Augusta som redan då fick börja med husmors-sysslor. Någon piga fanns inte noterad i familjen. 

(Farfar och farmor fanns dock i granngården) 

(1868 dog Cajsa Andersdotter och 1870 Olof Olsson.) 

Änkemannen Erik Olson Södergren och han 3 barn bodde och strävade på denna gård. Tiden gick. 

När den 25 åriga Carl Gustaf började få framgång med frieri hos Elisabeth Strömberg vid Blidö gård 

kom en ny utveckling. 

Bröderna Jan Erik och Carl Gustaf som av någon anledning kommit att använda efternamnet Eriksson 

hade sedan en tid funderat på att få köpa granngården Litt C. Ägaren G.le Anders Andersson hade 

dött 1881, 81 år gammal efterlämnande änkan Anna Stina Hasselkvist. Deras 3 barn Johanna, Greta 

Stina och Anders hade sedan länge lämnat gården. (Johanna gift i Oxhalsö med Jan Erik Österman. 

Greta Stina gift med Johan Norman på Sundskär, senare Stämmarsund. Anders som tagit namnet 

Öman gift med Kajsa Hellberg dog 1874)  

Planerna gick i lås och bröderna fick köpa gården, där änkan Anna Stina fick undantag och kallades 

Mellanstugemor. Året var 1883.  

Nästa år 1884 kunde Carl Gustaf flytta in med sin hustru – Säteridelägaredottern Elisabeth Strömberg. 

(Affes morfar och mormor) 

Vad hände med brodern Jan Erik (Din morfar)? Ja han blev också gift så småningom och det gick till så 

här. Samma år 1884 dog i Grums-gården skeparen Anders Petter Jansson endast 35 år gammal. Han 

var den siste ägaren av denna släktgård efter arvskifte. (Systern Margareta var gift med grannen 

Blidö-Kungen  J. Österman.) 

Skepparen Anders Petter Jansson efterlämnade en ung och mycket vacker änka Christine Österman 

endast 23 år gammal. Till henne gick Jan Eriks steg allt oftare och efter 3 år förde han över henne till 

sin gård (1887 19/5) 

Här föddes Johan Alexander 1887 12/12 men dog i tarmsjukdom 1889 13/9. Fem år senare 1892 

28/10 föddes din mor Gerda Maria. 

Erik Olof Södergren dog 1894 19 dec, och dottern Augusta hade fått egen stuga vi Yxlö Ed, men blev 

sjuklig och dog 1911 endast 57 år.  

Sonen Carl Gustaf Eriksson dog 1917 60 år gammal. Han var ett affärsgeni och startade bl. a. den 

affär som alltjämt lever kvar efter 3 generationer i släkten. 

Vid denna tidpunkt var första världskriget nästan slut och varvsrörelsen i Kolsvik hade kommit i gång. 

Det kom hit yrkesfolk inifrån fastlandet. Bland dem var det en som blev kvartersman och vid namn 

Emanuel Eriksson född 1890 i Tärnsjö, Nora Socken i västra Uppland. 

1920 gifte han sig med Gerda Maria i Jan Ersgården och 1924 5/6 blev han och Gerda Maria dina 

föräldrar. Vad som hände sedan kan du själv berätta. 

Du har visst sagt att du skall skriva barnböcker: 



Snälla Maj-Britt skriv en släktbok för Mattias och de barn som är ättlingar efter Olof Olsson och hans 

hustru Cajsa Andersdotter som blev anfäder till den ”Dynasti” Södergren-Eriksson som så hedersamt 

kommit att befolka Kolsviks och Yxlö byar. Jag har mycket material som jag gärna ställer till Ditt 

förfogande. – Det är resultatet av den mängd handlingar Du en gång lämnade mig i en klädpåse. 

Birger Ahlrén 

 

  

  

 


