
From: Gunnar Tonnquist 
Sent: Wednesday, January 01, 2014 11:14 PM
To: Göran Gustavsson 
Subject: Re: Möts min mors & fars släkt på ngt. sätt i Ulås Femtingegård ?

Hej Göran och Gott Nytt År. 
Det här var jobbigt, men så här långt har jag kommit.
 
Den 24/4 1884 tog änklingen Jonas Andersson i Voxtorp, född den 4/10 1827 ut flyttningsbetyg från 
Ulås Femtingegård till Norra Amerika för sig och 5 barn: Kristina f. 1855, sven Johan f. 1856, 
August f. 1863, Johanna Karolina f. 1866, Amanda Sofia f. 1872 `(CD:n Emibas). Från 
flyttningsbetyget brukade det ta några veckor innan man embarkerade emigrantbåten i Göteborg, 
ofta till England eller direkt till Amerika. Uppgifter om detta finns i databaser, som jag inte skaffat 
mig. Om invandringen gick via New York, brukar det sedan gå att få reda på immigrationsdatum 
och i bästa fall till vilken ort i USA som resan gick. Med lite tur kan man sedan hitta personerna i de 
regelbundna amerikanska folkräkningarna (Census). Tyvärr har jag inte ägnat mig åt sådant.
 
    I Voxtorps första hfl (1861 – 1869) hade Femtingegården sex hushåll med var sitt uppslag i 
längden och följande personer (med reservation för felläsningar).
 
1. (sid 325) 1/4-egafe Gustaf (Månson?), överstruken (död?) och 1864 ersatt av Peter Johannisson f. 
1833 22/4  m. hustru Stina Lisa Andersdottter f. 1837 29/11 och sönerna Anders Johan f. 1863, Carl 
Edvare   f.1865 och Carl Gustaf Martin f. 1868.
 
2 (sid 326) 1/4-egare Johannes Jönsson f. 1822 1/4 och hustru Johanna Svensdotter f.1829 7/9  med 
barnen Lisa Sophia? f. 1847 5/11  d.<1869, Emma Christina, Augusta, Anders Johan och Hilma. - 
Augusta Sjöberg har i hfl och dödbok endast ett dopnamn. Var Johanna ett smeknamn inom 
familjen eller en feltolkad förkortning av ‘Johannesdotter’?
 
3. (sid 327)  1/4-egare Jonas Andersson f. 1827 och hustru Catharina Svensdotter f. 1830 med 
barnen Christina, Sven Johan, Elise, Carl Anders, August, Gustaf  d.1865 20/10, Hanna Carolina.
   På samma sida, men utan angivien släktskap: pigan Christina Johannesdtr f. 14/2 1847  och 
drängen Gustav Andersson f 3/4 1847. Gustav flyttade  den 17/10 1867 till Rubbarp, Kärda, där han 
13/11 1868 gifte sig med Kristina. Voxtorps hfl har många svårtolkade noteringar om Gustav 
Andersson.
 
4. (sid 328)  1/4-egare Sven Magnusson f.1816 m hustru 1) Inga? Lisa Persdotter f.1827 , 2) omgift 
1866 med Inga Stina Johannisdotter f.1837 och barnen Johan Magnus, Cajsa Lisa, Anna Catharina, 
Johanna Gustafwa död, Sven Gustaf, Johanna Christina, Gustaf.
 
5. (sid 329)  inhyses enkling Daniel Bengtsson f. 1778  och dotter Maja Lisa f.1805.
 
6. (sid 330)  Soldat No 92 Anders Johansson Sjöblom f.1834 d.1862 med hustru Britta Catharina 
Johannisdotter f.1838 och sönerna Frans Wilhelm, Johan Fredrik och Axel.
 
Motsvarande genomgångar kan sedan göras med de efterföljande husförhörs längderna.
 
     Min kontakt med utvandrarna från Bosebo kom till genom att en av deras släktforskande 
ättlingarna lade in en efterlysning på en svensk släktforskarsajt, som råkade bli sedd av den numera 
avlidne Jan Ekstrand, måg till en av våra kusiner från Fröakärr. Jan tog kontakt och hjälpte till med 
att spåra släktingar i Sverige. Han guidade dem också fysiskt till gårdar (med kaffebord), där dessa 
bodde. 

mailto:goran@hav-fjell.se
mailto:gunnar@tonnquist.se


     Om inte din släkting Ingemar kan hjälpa dig med emigrantforskning, rekommenderar jag, att du 
tar kontakt med någon lokal släktforskarförening, t ex Dis Småland, där t ex Donald Freij i 
Hjälshammar varit skolkamrat med flera av våra släktingar. Han kanske kan förmedla kontakt med 
en villig emigrantforskare.
(Dis = Datorhjälp i släktforskning).
 
 Jag vet inte hur långt detta hjälper Dig idag.
 
 
From: Göran     Gustavsson   
Sent: Monday, December 30, 2013 6:48 PM
To: gunnar@tonnquist.se ; ingemar.widestig@telia.com 
Subject: Möts min mors & fars släkt på ngt. sätt i Ulås Femtingegård ?
 
Hej – och Gott nytt år !
 
Enl. sid. 14a i släktboken http://www.tonnquist.se
 
Johannes Jönsson Johanna Svensdotter 
1822-1878 1829-1907 
Ulås Femtingegård, Voxtorp 
Anor, se 13 Kårabo |____________________________| 
| ___________________________________ |______________________________ 
Johan Alfred Sjöberg Lisa Sofia Emma Kristina Augusta Johanna Anders Johan Hilma 
Kårab 1859-1947 Backen f.1847 f.1856 Johannisdotter f. 1863 f.1864 
soldat, hemmansägare & Joh.Rydstedt 1860-1944
_________ |_____________________________________________________|___________
 
 
Min farfars far Gustav Andersson är född i Ulås Femtingsgård och hans far Anders Jönsson, Död 
1872-10-03 i Femtingsgård, Ulås, Voxtorp (F) (Db Voxtorp). 
 
Anders Jönsson hade också en son Jonas Andersson, vars fru Katarina Svensdotter dog 20/7 1881. - 
Enl. handlingar, som jag tog hand om vid avyttrandet av Norra Brusås 2011. Gustav Andersson 
hade bevittnat bodelningshandlingarna som fullmakt för Jonas Anderssons omyndiga barn. Bif. 
också lagfartsprotokoll för Ulås Femtingsgård ( Ruebo ), som också bevittnats av farfars far Gustav 
Andersson. Jonas Andersson hade alltså 7 barn.
 
Enl. mailuppgift från Ingemar Widestig; “ Enligt mina noteringar flyttade Jonas Andersson med 6 
barn till Amerika 1884 efter det att hustrun dött 1881 i Ulås. Har du mer information om dem “?
 
Vad vet Gunnar & Ingemar om ovanstående förhållanden? Jag får ju inte detta att stämma. Fanns 
det fler gårdar med namn Ulås Femtingsgård och var dessa släkt i så fall?
 
Gunnar – Du berättar ju i din släktbok i kap. 25 om ett parallellfall i mors släkt med 7 syskon, där 6 
st utvandrade till USA med start 1888. Vad tror du om möjligheten att spåra de 6 barnen, som är 
namngivna i lagfartsprotokollet?
 
Ingemar – Vet Du vart det 7:e barnet efter Jonas Andersson tog vägen ?
 
Om jag får fram intressanta uppgifter kanske dessa kan användas till en ev. bloggsida. Just nu har 
jag skrivit in ngr. släktuppgifter nederst på denna bloggsida. 
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