r"Ons0r

rill

ST,iiTTSgSKRIVNING
I{ANNA
CARLSSON
JOHN och

John Carlsson,f. i Gddestads fdrsamling i Halland 13.6.1887' ddd i
nl[ITFffi6-tr'6rs fiirsarnling 29.7.1960, begravd dar pA S;t Bskils kyrkogArd.

ddd 18 - 1 -1923 '
foriildrar var Carl Petter Andersson ,f -23. B . 1850,(kal1ad
"lotns
Alma),
och hans fdrsta frust
tvillingch
hans
f. 16.8.1853,d6d 23.6.1
bror Anders fcidelse. Carl Zir begravd p5 Gddestads kyrkogird, Alma
ovisst var. Carls yrke var hemmans?igare-

Carl och Alma hade fdre tvillingarna sonen Ado1f,f.9-5.1885' dOd
24 .8.1886 Tvillingbrodern Anders var ogift,,inspektor pA 91 g6rd i Dalsland efLer a1t likson J66TE gerro*g&tr lantbrr.ksutbildning i Danmark,hade
en trolovad i Dals Ed (narnn ok5nt) och med henne en dotter Agnes
Sof ia, f . 28 .10.1911 . Anders avled hastl-gt ^ i__dif teri under ett besOE-Tos John i Halmstad 9.1.L92"A,begravd pA l{alrnstad Vlistra Kyrkog6rd,grav nr tQTg (ansvaras av Ingela Gabri.elsson).
John hade som ytterli-gare utbildning gAtt pA Katrinebergs FolkhOgEkila,nSgot han a11tid Li11ruiitt.e mycket stort vdrde.
Carls andra hustru var Albertina Caspers4otter , t-26.11 '1862,ddq 17'8.19o5,u"gi".'JpeGeiI!._sig?0:10:18BB,
och fick barnEn Kari Hjalmar, L2-8-rA9O - !-6-\?L?:G99!*f
{do}f'^
*

.4.LB}A 4.LL.1960;o'sffi'-E1is , 2L -8.1897 24.LA -L9L9, _Juni-s Svea
4.LL.1901 6.2.L937., oeh
Linn6a, L6.L2.L899 26.7.T922, Erik,
*-25
27

-4 -1944 Esther Margareta ottilia,6. B .1905
ilja]lnar, Gistaf, Oskar och Svea var ogifla och de iir liksom Esther
begravda pi G0destads kyrkog&rd._nrit var sift med Berta Andiea Albrektsson,f .21.7.L904.
f -31-1-1888, dbd L974'
ffi".
uZt sift n
Oskar Julius mor var syster ti1l Carl PetLer Andersson, makarna Lars*
son var s8ledes kusiner
hade sju barn, b1.a. Ingrid Johansson,f -2A.10.1935, gift med
-De
3.4-t944 lEsther dos 2J -4 -L9441 .
G5sta ,f -L2.6.1930, och o
Carl gifre sig f6r tredje gingen 27.LL.1999 med^Jghalrna Lena Johansd.otter.(ka11adHanna),i.d.'6.L874,d'6d15.8.19
Etffi-nyrkogArd. De fick en dotter, Eildur Elisabet, f -24.L-L9L2Johns halvbror Gustaf emigrerade ti1l Amerika 4.2.1913 och &terviinde
nigra 5r fore si-n dod ti11 Gdteborg, dar han bosaLte sig i Part111e'
hos sin halvsyster Hildur.
Carl Petrer var f6dd i Trdslijvs fdrsamlingAlma kan ha kommit fr&n Varberg, €v- sliiktlngar kan ha hetal OruP.
Albertina kom fr6n Niisslinge fdrsamling, Ha1l.
Hanna var fbdd i Veddige fdrsamling, Hal1G6rden Carlsro har fasii-ghetsbeteckningen Ljungstorp nr 4.
M6nga av ovanstAende upplysningar har 1?imnals ti11 Ingrid l{Okerberg
av [yrkoherden j. GOdesllds fdrsamling i en officiell handling,oe-

dertecknad 30.8 .L96T RUTGER

ELMLUND.

SLAKTBESKRTVNTNG f6T JOHN CARLSSON
KRTSTTNA SEGERSTEEN

och ELSA ANNA

Elsa var Johns fdrsta hustru. Hon var fddd i dstersund 10.10.1899,
doE-ter tilT lna3or GusLav Segerst6en och hans hustru Ernma. John och

E1sagiftesig11.@ttaiKristinafo?Eam1ingiJ6nkc;ping, dlir Elsa dog 9-9.lgLZ av s.k. rnilliard.ruberkulos.ttoi blev
jordfiist och gravsatt ZO.g.L7LZ i 0stersund.
De hade sonen Et:ig John Gusraf , f .zL.z.Lglz i J6nkdpi*g, d6d 24.4.
\99-81norgho@ngsvikp6d1and.IIangiri"sigLg36
1 striingn?is Domkyrka med lngegerd AJrl6n,dorrer ri1l biskopei dar
GusLafAu16nmedhustrunffiii)avnorskhiirkornst.::.:
Stf g 8Torde -efter s tudentExffiEri-ffid ffiIfsruna HiJgre Allmlinna Liiroverk 1931 vdrnplikt vid I 10 i Slrdngn5s,vilkel rEgemente han sedermera kom att tillhdra.Fcir officersutbildning vid fiigsskolan KarlmAste han byta namn - namn pA -son var inte tiliStna.oa Uyit"
P*tg
han och de tre yngre barnen ti1l namnet LJUNGSTORP, efter Johns fAderneg&rd i Halland, dA alltjant i sldkten.
Stig slutade offj-cerskarriE.ren som 6versteldjtnant,varefter han blev
intendent vid Surahammars Bruk,d5r faniljen bodde ti1l hans pensionering, d5 man flyttade ti11 Borgholm.
Stig hade en morbror i Ange,Thore Segerst6en,som hade tre d6ttrar,
a11ts&Stigskusiner,avvi1@had.ekontaktmenen'
Ingri-d Frost,gift med Anders F.,Brantingsgatan 19,Sa1a.
STTG

och

INGEGERD LJUNGSTORPS BARN:

Christina Ke11erth, f .6 .9 ,L939 i Striingniis, bor i Borgholm,
glft ned l/ John Nilsson, Z/ Anders Kellerth,f .16 .9 .L937,ddd 1983.
Gunilla Stjderkvist ,f -29 .3 -L942 i Srriingniis, gift
kvist, f. 1.8.1939,bor i M61nda1

cecilie l9e-gsg) Jnsgger4
, f -ZB .4 .L944, bor i
_

mann

Normgrrn

,f

AngelEolm

-24

med Bengt Sdder-

-LL.Lg4g, gif

r

med Bengr Nor-

-

CHRISTINAS BARN:

med 1/Susanne Maria Jeanette,f- 5-1Z,L}AZ"''
med 2/-TarT feter, f . 17.9.L97A, sambo Monica,barn philip
" Anna S?l-stina, f .Z .Z.Lg73 , sambo Johan Lindvall,

barn @Z
f . 13 .7l70f

GUNTLLA

och

bor

och pixi-e.

S6garg . 18 , SLhlm:

BENGTS BARN:

Ingegerd Charlotre (Lorra) , f.18.1 .1969
Erik Johan Chrisrian, f .2.3-Lg7Z
Jenny Maria, f .13 .LZ .L977
och BENGTS BARN:
Eva Kajsa Maria, f. 18.3-1972
Maria Elisabeth Cecilia, f.19 .8.L974
An!4 Astrid Chrisrine , f .27.11 .1 977 .
CESSE

O,

sambo Arnold Bartels
och deras son Max,

f.

1

.3 - 1993. Aven Theo

och Maia-

i

FORTSATT SLAKTBESKRTVNTNG
f6r JOE}I CARLSSON,
haas andra Eikteaskap, ured HANNA BERGDAHL

Hanna Bergdabl, f - 11.8.1894.pi Skartagirden i Get1age fdrsarrling
n5ra Salmstad-, ddd i Eskilstuaa Fors fdrsamling 20.7 -1977, begravd.
dZir tillsarnmans ned John pi S: L Eskils kyrkog&rd Hannas f6rii]-drar var var Per Persson Bergdah.l ,f -2-6-1863,dod. 31-3.
1930, och Aana Erikssoa,
i pernicibs anemi.
Per och A-nna gifte sig 30-12.1886 och fick sex dclttrar,Edil, Rut,
ffiia, VEiE].a, Ifan',a och Sigrid Per var son ti11 Per tarssorr Dristig, 1828-1885, och blev dragon
n var lantbruksanstzilld i lleviE Stanska nrago
berg 1886. Ean Zigde. 1887-1912 Skatt.agird,e.n i Getiage ,L9L2-L91-4 SammargArd vid Kungsbacka, dS.refter vi1-1.a i Eal-mstad. Ean var tr.Sstkarl
ocb uppftid.are Anna var dotter til1 Erik och Haana Eriksson, I-antbrckare i. 0j*
vzirdshu.sagare i YstadE6Een vid Yst.ad - Oe

Denna verksamhet medfiirde att de liird"e k5rrna grevefamiljen pA *Iar*
svinsholms slott {nan miste dvernalta medan vagnshju].en lagades)och
Anna fick anstiill.nin"g som kammarjungfru tros grevinnan Per gifte om sig 30-3-L92, med Alma fda.Nilsson, caf€- och restaurangZtgare i Slrcimstad och dSref,ter i Siidertiilje - Efter Pers d6d. i en
bilol.ycka i S6dertSlje 1930 bosatte hon sig i Stockholm, d.iir hon avled. - Per begravdes 11-4-1930 p€. Sddertiilje Kyrkog&rd,gravplats
nr 2425.
Haana Bergdahl giek fyra klasser i flicklliroverket i Halmstad och
tog sm6'skolllirarinrreexamen, 1913. Yar sedan anstal-ld som lZirarinna i
bl-a- Hyltebmk samt i Sm&1and och Blekinge frarn Lil1 Ziktec.skapet
med John Carlsson L4 -L2 -3-9L6 - Somgift fick man iate fortsdtta som

1arail
Al1a Eannas systrar utom erlrvars hZilsa var mi.ndre bra, fick yrkesutbild.ning John och Eanna bosatte sig i fialmstad (vid Kungsgatan ?). och Stig,
ffimorE1sasd.6dbotthosmorf6r51drarnai0stersrrnd.,
fick au bo hos dernDe flyttade senare tj-1l Eskilstuna tndjlige:r efter en period i Orebro), d.ar John fdrvdrvade derr vackra g&rden GUNNARSKAL i Tumbo
socken nara lorshdlla- Diirifr6.n inflyttade de 19-10 -L9ZZ ti1l Ktrngs*
gatan 1 i Eskilstuna Fors fclrsamling- Jahn drev ea synnerligen v2i1renonmerad fastighetsmZiklarrtirelse, SOrmlands tantbruKsbyrS. llan
flyttade i bdrjan av 30-talet ti11 kvarteret bredvid,Kyrkogatan 8,
och 1939 tiJ-l- byggnzistare Mauritz Larssoas stora,eleganta nybygge
Fristadstorget 3.
Sourarna tillbrir.gades i Kvieksund vid- Md.laren,dar John L933-L943
Zigdedenstoragu1asomma@medti11hiiraad'esj6tomt'
Vikt.igast var dock Johns kdp av l{ista Gird" mellan Eskilstuna och
TorshH.lla, dlir allt roligt j. familJEn-TIrades och &tminstone de
fick handgriplig undervisning i
]mgsta, dvs Lennart och Gunnel,
skotsel av J-antbmk med djur, jord och skog M&sLa Gird. s5ldes efter Johns ddd L96O och Eanna bod.d.e iterstoden
av sitt liv i v&niagen Fristadstorget 3-

FORISA?I SiliKTBESKRIVNING
JOHN

och

IIAItrNA CARLSSON

Deras barn var:

rngrid Barbro Margareth, f .8-11.1917 , d6d 5.11 .L995, gi.fr 1941 med
Rolf Erik Lars Hbkerberg, f.22,LL.L9L6, d6d 8.6.L987;
Lvilli-ngarna Carl Le.nnart , f .16 -Ll .L926 k1- 19 .00, d0d 7 -7 .WgA, gif r
med Karin Ax ,f ,23 -3.L924, d6d L2.L.2003; och

##,ilae;';:$'ii;1u;11;13'f"51"13;13 I *i:i
ddd 3.3.2006,

.La

. 1s'4,

Zl 1964-7982 med Erik Bengt Liinnergren, f.15.10.1906,
diid L6.z -1982. Ingrid och Rolf eir begravda pA Norra KyrkogSrden i Stoekholm,
Lennart och Karin pe Gusums Kyrkog&rd i 0scergtltland,
Lars pi GaliirvarvskyrkogSrden j- Stockholm och
Bengt p5 tiregrunds Kyrkog6rd..

Ingrj-d ocE Rolf Hiikerbergs barn:
Klas l{6kan Lars,f . 14.f .L944, gift med L/ Adrienne Florman
Zf Pauline Brunius

3/Annika Waenerlund, f

. 20

.4.L947

Jan Magnus Lars, f . 19.10 .L947, gif t rned
Annika Akesdotter Silander, f.10 -2-L949 -

Lennart och Karin Ljungstorps barn:
Elisabeth (Lissa ) , f .9 .2 -t97L, gif t med Johan tiifgren ,f .26 -Z .t97L
b6da heter Ljungstorp oeh bor i }Iolmtebo utanfdr Valdemarsvik.

,

Gunnels barn med Lars Thornander:
Ulf , f .16 .L2.19 54, gift L9B4-L996 med Sofi-e Rolf e, f .9 .12.1957

Ingela, f.4.2.L959,gift

1991 med Anders Gabrielsson, f.30-9.L948.

Klas barn med L/: Andrea (Minna) fngrid Charlotte,f .26-Z-L974,
dF med Henry Brougham, barn Alexander, f .2005 ,
och A1ice, f .22.8-2008;
Ylva Ebba Charlotte,f-19-1L.1976, gift med Magnus
JaEnte, barn Ebba, f .Lg.5.20OB,Arvid, f .2-tZ.iOtA;
med 2/: Josefine, f 1981.
Jan och Annika l{dkerbergs barn:

Anna JansdotLer,

f-L974, gift

med

Alex Berger,

barn:Vilhe1m, f.2005,Otto, f .2.1.2008.
Elisabeth och Johan Ljungstorps barn:Lars Gustav Erik,f .2.L2.2AA7.
Ulfs barn med Sofie Rolfe:I{arald Gustav Rolfer€.15-Z-L986 och

ArvIf-nolfe ,f .7 .L2.1987 .
fngela och Anders barn:fngri-d Guni11a,f .8. 5.L99Z,Joha Vilhelm'f
23.9 .1996.

-

FORTSATT SLAKTBESKRIVNING
JOi$r- och }{AllNA CARLSSONS BARN

Komplet te.rande uppgif ter :
INGRID var jurist,ad.vokat med egen advokatbyrS,

slutade ]986'
*"t""nolf Eiikerberg iigde Lars Hokerbergs Bokfiirlag och rrK
ffi
Ldromedel AB- De bodde i Stoekholm'
i stockholm'
Deras son KLAS-orr ocks6 ad.vokat med egen verksamhet
ItK'Hans hustoch
Deras son JAN var pol.mag. och vd fbr bokftirlaget
ru Annika 5r pol-mag-,desigcer och konstndr'
L4NNART var agronom p6 husdjurslinjen vid ultuna tantbrukshOgskola'
i trela Sverige
specialiserad p& hlistar och premieringsverlsam
var utblldad
""r
och Sven utorniands] ex,vis i. USA: flans huirru Karin
Lennarts premj-eringshush61tsl5rare. Deras dottei LISSA har fortsatt
- i stor
- connelaraponnv
verksamhet och 3r dzirtill hiistuppfo4are
certifierad
ar*aiie-iotrair
Hennes
skala - uppfiid"r-av*rr eairnieiiiEi:
Gustav bor pA Lissas slZiktsonetl
med
Johan
och
Lissa
hovslagareg6rd golntebo vi-d Valdemarsvik'
som r6'dman i stockGUNNEI, 5r jurist och har arbetat huvudsakligen
jEovrett och tre ir
Svea
ftootattsrid
holms TingsrittL men Eiven
Domstolen' Ilennes
"o*
Bogsta
isom revisionssekreterare - foredragande
Pappersbruksfcireningen'
forste make i,ars var direktor i Svenska
I{ennes andre make Bengt var hovrdtlslagman-,-darefter justitier6Ld
och slutligen justitiekansler.
advokat, under
Gqnnels och Lars son IttF ai-Jurist, har arbetat som
som senior
uppdrag
fortsatt
nedtolv ir varj-t SE-Barrkens cheisjuriit
adviser, bor i Stockholm;
Gunnels och Lars dotter INGELA Gabrielsson iir jurist, har fttl! anNord-eas f:lit]::stal1ning *o* iO."iikringsjurist men dr dsrefter
varit A!:s eKonohar
och
ekonom- Hennes make andeSs 5r civilekonom
michef. De bor i Bromma,AlstenNedskrivet 11 sept av Gunnel LS.nnergren

FORTSATT SLAKTBESKRIVNING
FOR DEN BERGDAHLSKA SLAKTEN

Hanna Carlssons

ffigergdm

hade en bror
far per perl:gg eelgd , f'1893,
Anna Pers son -

en sYster

Anders hade fYra barn,
Anna-Stj-na,affiirsman,de bodde i Malm$,bida dOda'
fffi#fl-eifi-med
Deras son Bengt och sonson H&kan bor j- Malnti.
2/I{ARALD, gifL med. Ani}e-Maj,hade-en slakteriaffiir p6 sijd'er i stockZir
holn,dar'dE ocks6 bodde- Bid.a d"tida- Deras siirier
har skri-vit en
A'
88
stockholm,Folkungagatan
i
a) Anders,bor
nyckelior.11 " Den "o* itet kOitet" om slakteriet och dven om
hins farfars verksamhet i Angelholm; i stockholm.
b) sven, 1akare vid s:r Gdrans sjukhus
Liider i Angelhotin))var
3/ PER, gift ined Sonja Grbnvall tGrijnvalls
Deras barn d't
dddaj;.i;t,
iaa**o vid ltilino Tingsrdtt.,b6da
i
bor
a) Erik, ingenjdr och gtti"te,
$ngelhol*;

b) Eva, giii tn6a Bertil Ot.",bot i Ma1m6,de har fyra barn,bl'a'
ti1l advokaten Peler
Henrik, gift med Maria !{adsted,dotter
StockBjdrnstjerna,
fC6arloita,
Wadsted och hans frusiiu
ho1m, och Anders Orre;

4l LrSA, ogifr och barnlos,

bod"de

hos sin far i iingelholm,ddd''

bl'a'
Anna Persson var gift nred Peter Thorstensson'Deras barn var
1/ I{UGO, f . 1900, kriminalinspektor i stockholm,
2/AgnesMARrA,f.1896,giftmed-enmansomhettePerssonoch
ptatslageri i Laholm-Deras barn dr
hade-koppar* o"ttpersson,
randldkare i FiirsldvsholmLi?s-olof
carlssons fem systrar iir fiil jande kant:
i HylfeEd"ith var kamrer,bl.a. vid llallands Frdkontor i Getinge-oc-hAndersson vid Viksunds
f,ruk. Hon var giit rned regelmiistare August
lion yar barnavirdsSrockholm'
Tegelbruk p& S?uti"JOlandEt utanfdr
bodde
man och ord.fbrand.e t BarnavSrd.snZimnd'en. Deras dotter Kerstin
familDeras
Eskilstunahemh
Hannas
und.er realskol-etid.en i John och
114.
nr
p&
Fziringsci'grav
j;;;;"-;.
vid Hillesh6gs kyrka
etc-llon var
Rut var textj-lliiralersysslade med vFivning' vdxtfdfgSing
man'
Ven6e1as
ffit *.a-i{jalnar Gusiaisson,prdstson och bror ti11
tydia var klen t.j.11 halsan,ogift och stannade i fijraldrahemmet'
Vendela var utbildad sjukskbterska och arbetad"e som sad'an'Hon var
.ffitiriovad'medHannasmakestvi11ingbrorA?4u1"Car1sson'men
;;i;; "ie-""aan med Ruts makes bror Gustaf Adolf GustafssonSigrid blev sjukskcirg,rslca och arbetad.e i privat tjansl' Ogift'Bodde
ffivudsakligen i Scockholm.
om Hanna

Bergdahlq barnbarn finns fdrtecknade i arvPerssoq
Anna
och
Per
'=[iriE'itt?iiiEr
etter s i gr id rc?Edenr.
inEen

