
Annehill (Annahäll) 
 

 

Annehill i Ramnäs socken byggdes av bruksläkaren Adolf Ludvig Regnell. 

Han föddes 1779 på Tullgarns kungsgård och växte upp där. Hans mor, 
Ingrid Setterman (1741-1828), arbetade där som åldfru, föreståndare för 

hushållet, medan fadern, Anders Regnell (1737-1813), agerade 
vaktmästare på slottet. Släkten Regnell kommer ursprungligen från Regna 

socken i Östergötland, och det var därifrån de tog släktnamnet i samband 
med att Anders och hans bröder flyttade ifrån socknen i mitten av 1700-

talet. Anders far, Anders Hurtig, var soldat och det är i kyrkoböckerna från 

Regna socken möjligt att följa släkten tillbaka till mitten av 1500-talet.  
Anders och Ingrid kom till Tullgarns kungsgård någon gång mellan 1772 

och 1776. De två äldsta barnen, Fredrik August och Gustaf Anders, finns 
inte antecknade som födda där medan de övriga barnen, Carl Axel, Adolf 

Ludvig, Fredrika Albertina och Otto Vilhelm, gör det. Tullgarns slott hade i 
början av 1770-talet inköpts av Rikets Ständer som gjorde om det till 

kungligt lustslott och kungsgård. Dispositionsrätten överlämnades till 
hertig Fredrik Adolf av Östergötland, Gustav III:s yngste bror. När 

hertigen dör 1803 övertas slottet av hans syster Sofia Albertina, som 
tillbringar somrarna där fram till sin död 1829. När hertigen dör hade 

Anders och Ingrid erhållit pension för ”beskedligt uppförande och trohet i 
sina sysslor”. Paret bor kvar i Hölö tills Anders dör 1813. Ingrid flyttar då 

till sönerna Gustaf Anders och Carl Axel som bor i Jönköping.  
Efter sin utbildning till läkare och kirurg tog Adolf Ludvig tjänst som 

bruksläkare på Ramnäs bruk. Om Adolf Ludvig var en framstående läkare 

eller inte är svårt att bedöma. Han syns vid något tillfälle i en medicinsk 
tidskrift där han 1833 författat en artikel, ”Nytt medel att förvara blodiglar 

och göra dem tjänligare till begagnandet”. Mirakelmedlet lär ha varit en 
blandning av lika delar Moselvin och vatten. Av artikeln att döma lär han 

alltså inte varit främmande för att använda sig av blodiglar i sin praktik. 
I Ramnäs träffade han och gifte sig 1813 med dottern till brukspatron 

Johan Magnus Schenström som bodde i herrgården på västra sidan av 
Ramnäsströmmen och i praktiken ägde det som inte släkten Tersmeden 

ägde. Hans hustru, Anna Brita, dör i barnsäng redan 1820 och lämnar 
maken och två små döttrar efter sig. Sonen som föds 1820 dör 

tillsammans med modern.  
 

Barnen, Anna Engel Adolphina var födda 1815 och Ottilia Johanna 
Christina 1817. När Adolf Ludvig blir änkling efter bara sju års äktenskap 

var han väl förankrad i bruksorten och i den umgängeskrets som fanns 

där. I Ramnäs bruksarkiv på Uppsala landsarkiv finns flera dokument som 
har med hans affärer att göra. Det som kanske idag spelar störst roll är 

den mark i närheten av kyrkan han köpte från båda brukspatronerna. Ett 
år efter hustruns död låter han uppföra en stort och ståtligt trähus som 

han kallade Annahäll på marken. Huset stod färdigt 1821, men Adolf 
Ludvig flyttade inte in där förrän han 1823 hade ingått ett nytt äktenskap, 



den här gången med Anna Gustava Troil, som då var nästan fyrtio år 

gammal. Hon hade länge bott i morbroderns, Per Reinhold Tersmedens 
herrgårdsbyggnad och förestått hans hushåll. Hon finns upptagen som 

fadder till Adolf Ludvigs och Anna Brittas döttrar och det är tydligen så att 

de umgicks en del innan de 1823 gifter sig. De får döttrarna Sophia 
Gustava, f. 1825 och Vilhelmina Elisabet, f. 1827. Anna Gustava var det 

sjunde barnet till Uno von Troil och Lona Tersmeden. Hon föddes 1786 i 
Linköping och växte upp hos sina föräldrar. Efter faderns död 1803 flyttar 

hon och den ett år äldre systern, Vilhelmina Ulrika till morbrodern Per 
Reinhold på Ramnäs bruk. 

Regnells andra hustru dör 1846 av vattusot. 
Adolf Ludvig bor kvar ett par år på Annahäll efter hustruns död 

tillsammans med äldsta av Anna Gustavas döttrar, Sophia Gustava och 
hennes familj. Efter Adolf Ludvigs död 1852 i Köping flyttar familjen från 

Annahäll och säljer egendomen. 
 

1853 bebos Annehill av possesionaten (godsägaren) Gustaf Hjort f. 1825 
27/11 i Axberg och hans hustru Dorotehea Ida Maria Silfverhjälm. 

Familjen kommer från Näsby 1853 men flyttar redan 1857 till Kumla. 

 
Under senare hälften av 1800-talet ägs Annehill av handlanden Erik 

Sellberg f. 1822 25/9 i Säter. 


