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Wiola Davidsson har skrivit en liten berättelse om sin närmaste släkt. 
  

 Jag Wiola Davidsson f. Fransson född den 4/9 1939 är gift sedan den 2/11 1957 
med David Davidsson. David är född den 17/7 1936 i Anebo. Vi har två barn Ann född 
5/12 1957 och Per född den 28/3 1960. Ann är bosatt i Bohuslän på ön Orust och 
sambo med Ulf Skoglund. Per bor på Limhamn och är gift med Anna – Maria född 
Ahlström. Vi har inga barnbarn. 
 
 Mina föräldrar Rudolf Fransson född den 2/71912 och Helfrid född Jonsson född 
den 25/91917 bodde när jag föddes i Emma Israelssons hus. Så där tillbringade jag de 
första tre åren i mitt liv. Det var ett kallt hus, första vintern eldade pappa o mamma i 
kaminen hela nätterna för jag inte skulle frysa. Då frös vattnet i vattenhinken i köket på 
natten. 
 
 1942 byggde morfar och mormor sig ett litet hus o då fick vi flytta hem i det 
huset som var mammas barndomshem i Besagöl Nyttorp 1:13. Det huset hade 
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mamma o pappa så länge de levde. Vi sålde det efter pappas bortgång 1999. Jag har 
två syskon Ulla-Britt född 13/1 1943 och Owe född 9/9 1945. 
 
 Vi fick en lycklig barndom o uppväxt, nära till morfar o mormor, med många fina 
minnen därifrån. Vi syskon gick ofta bort till dem när det började skymma framåt 
kvällen för då visste vi att de vilade skymning o då satt vi där o pratade o bara gjorde 
ingenting. Jularna firade vi alltid med morfar o mormor o Tage. Han är en fosterbror till 
mamma. Morfar avled 1959 och mormor 1961. Morfar var född på Gåragöl. Hans 
föräldrar hette Inga-Lena och Karl Johan Jonsson. Inga-Lena f. Flykt var född 1828. 
 
 Morfar hette August Jonsson född 26/1 1870. Han var i sin ungdom några år i 
USA och arbetade som snickare. När han kom igen gifte han sig med Emma, men det 
äktenskapet blev ej så lyckat, de var som hund o katt o bodde i varsin ände av huset. De 
skilde sig, vilket inte var så vanligt på den tiden. Så var morfar ungkarl igen. 
 
 Mormor hette Edla Vesterlund född i Mortorp den 11/9 1872 hennes flicknamn 
var Lindell. Hon gifte sig med Gustav Vesterlund (jag tror han kom från Björnasjö) och 
fick många barn ihop med honom. Många av barnen dog som spädbarn. Jag vet bara 
om Aktor född 1897, Ragnar född 1904 o Erik född 1905. Mitt i allt elände så blev 
mormor änka. G. Vesterlund avled i Västervik o mormor hade ej råd att ta hem honom 
därifrån så han blev begravd där uppe. Mormor bodde då med sina barn i det huset 
som fam. Karl Berggren senare bodde i.  
 
 Då morfar var ensam, dels behövde han en hushållerska o så tyckte han synd 
om Edla så hon och pojkarna fick flytta till honom. Morfar tog hand om dem. 1917 den 
25/9 föddes min mamma Helfrid. Hon blev morfars enda barn Morfar hade efter den 
tidens mått mätt det ganska bra, han hjälpte till med olika snickerier han gjorde också 
tvättbaljor, han hjälpte till att slakta mest var det grisar, så fiskade han mycket i 
Alsjösjön. Där var gott om fisk vid den här tiden. Han fick så mycket ål så de saltade ner 
det räckte hela vintern. Mamma ville aldrig ha ål som vuxen, hon hade förätit sig på det. 
 
 När morfar var 62 år o mormor 60 så tog de hand om en liten nyfödd pojke från 
Anebo som mamman inte ville veta av. Kommunen bönade o bad, för ingen ville ta 
hand om detta lilla barn, så han växte upp hos August o Edla och allt blev bra. Han bor i 
Västergötland är gift där har en son och två barnbarn. Det är den enda länk vi har kvar 
till morfar o mormor. 
 
 Min farfar Frans Petersson, även kallad Augustsson kom från Ugglebo där han 
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föddes den 19/7 1874 av föräldrarna August Petersson född 1837 död 1902 hans 
hustru Gustava död 1910. Farfar lärde till finsnickare hos någon som bodde här i 
Idehult, när han var ung. Därefter kom han till Stockholm där han gjorde portar till 
innergårdar i Gamla Stan. Farfar flyttade hem någon gång i början av 1900-talet. 1906 
gifte han sig med Alma Johansson från Kroksjö i Oskars socken född 19/1 1877. De 
köpte då en gård i Kammarbo där de bodde till 1911 då blev farfar tyvärr blind av 
gråstarr. De opererade honom två gånger på Lunds lasarett men det misslyckades. Då 
blev de tvungna att sälja gården, farfars bror Gustav köpte den för 11 000 kronor. 
 
 Farfar o farmor köpte ett torp i Skärvet o flyttade dit med sina 4 flickor. Den 2/7 
1912 föddes min pappa. Det blev ett sorgligt slut på den förlossningen då farmor Alma 
avled. Doktorn var på väg med häst och vagn, men hann inte fram i tid utan farmor 
förblödde. 
 
 Pappa lämnades bort till ett äldre par som bodde i Pukaberg. Astrid kom till sin 
morfar o mormor, Ingeborg till farfars bror Teodor Bergqvist i Ugglebo. 
Det kom en tant Hanna till farfar som hushållerska för honom och Elsa o Sigrid. När 
pappa var ungefär två år tog farfar hem även honom till sig. Jag kommer ihåg min farfar 
mycket väl, vi cyklade dit nästan varje söndag på somrarna. Han kände på oss, han 
gjorde sig väl en föreställning om hur vi såg ut och hur stora vi var. 
 
 Jag kommer så väl ihåg den sista söndagen vi var där innan farfar avled, han var 
lite förvirrad. När vi åt middag satte han glaset på tallriken i såsen, då tjatade faster Elsa 
på honom ”men pappa så brukar du inte göra”. Några dagar senare var han död, den 
18/6 1948. Jag och min syster var med på begravningen som var på midsommarafton, 
vi hade vita klänningar med svarta rosetter på. 
 
 Farmor Alma född 19/1 1877 i Kroksjö vars mamma hette Sofia Olaihdotter född 
9/12 1851 i Björnabygden gift med Johan August Petersson Kammarbo född den 24/12 
1848. Sofia hade sju syskon fem flickor o två pojkar alla födda på gården i 
Björnabygden. Kajsa-Lena Lena-Stina, Beata, Anna, Andreas, Gustav och Matilda. 
 
 
  Skrivet i PÅRYD 28 maj 2012-05 
    Wiola 
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Vi tackar Wiola Davidsson för att hon delar med sig av sin släkthistoria. 
 

Gunvor och Jan-Erik Johansson 
 
 
 
 

Dessa anteckningar finns på Oskars Hembygdsförenings hemsida  
www.hembygd.se/oskars under Oskarsboken 

 
och foton finns i vår bildbank hos Digital Kultur vid arkiv Wiola Davidsson 

 
http://www.digitalkultur.se 
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