
 

 

 
Mariebo i mitt hjärta 
Min pappas farfar Johan Petter Erlandsson föddes i Kävsjö socken i Torpet Sörhyltan, Kävsjö 
Södregård den 14 juli 1856. Han var äldst av fyra bröder.  
I Husförhörsboken från 1866–71 har prästen skrivit och strukit över fattighjoner. Det var tuffa 
tider för många människor i Sverige på grund av hungeråren som drabbade landet.   
Min pappas farfar och hans familj hankade sig fram på det som jorden gav och på gåvor från 
församlingen.  
När Johan Petter var stor nog började han arbeta som dräng i Kävsjö socken, men han drömde 
om en annan tillvaro och eftersom han var en företagsam ung man styrde han, 19 år gammal, 
kosan till den stora staden Jönköping. Han skrivs in Kristina församling den 10/12 1875 på 
adressen Ängsdal 1. Ängsdal 1 låg på Näckgatan på Kålgårdsområdet, det var en parallellgata 
med Östra Holmgatan, där ungefär Nybergs bil ligger idag. 
På Ängsdal 1 bor målarmästare Nils Peter Nygren tillsammans med hans hustru Josefina 
Sveningsdotter och deras två flickor Ebba och Anna. Johan Petter blir lärling hos Nils Peter 
Nygren under åren 1875-79.  
1877 flyttar målare Nils Peter med familj och gesäll Johan Petter Erlandsson till Oxtorgsgatan 
103 i Jönköping. Under tiden som lärling och gesäll träffar J.P. sin blivande fru Eva Matilda Ring. 
Eva Matilda är fabriksarbetare och jobbar på Tändsticksfabriken. När hon träffar J.P. bor hon i 
Tändsticksfabrikens Arbetarbostad nr 7B. I samband med att de tar ut lysning i februari 1879 så 
flyttar de till Klostergatan 168. I april föds deras dotter Anna och den 16 maj 1879 vigs de av C. 
Rydén i Sofia församling.  
 
I slutet av 1879 flyttar den lilla familjen till Sand 12 som var en del av Munksjö fabrikens 
arbetarbostäder. Förmodligen är det då som Johan Petter får anställning på Munksjö som 
målare, där han blir kvar under hela sitt yrkesverksamma liv. 

  
Mellan åren 1881-87 får man ytterligare 5 barn; Erik Johan som bara blir ett år, Ester, Erik 
Johannes som bara blir ett år, Axel och Herman och i november 1887 flyttar familjen till Sand 
13. På Sand 13 bor man i 7 år. Sonen Knut föds 1892. Man sparar pengar för att kunna få lån 
och köpa en egen bostad och under hösten 1894 köper man fastigheten Ängsberg 5 i Mariebo, 
senare får fastigheten beteckning Mariebo 5 och gatuadress Åsenvägen 70.  
 

Munksjö Pappersbruk midsommarveckan 1929. 
Johan Petter (med skägg till vänster) tillsammans 
med arbetskamrater. 



 

 

Johan Petter som var en företagsam man bodde med sin familj i bottenvåningen på huset och 
hyrde ut rum i övervåningen för att på så vis få in extra inkomster. 
Sonen Karl föds i januari 1895, han blir bara 5 år och dör 1900. Deras äldsta dotter Anna dör i 
december 1895 av njursvikt.  
 
1897-98 bygger Johan Petter ett flerfamiljshus på gården som inrymmer fem små lägenheter 
(ett rum och kök) och 1898 har han sex familjer som hyresgäster. På gården fanns det längor 
med utedass, redskapsbod samt ett brygghus där man tvättade kläder. Det fanns inget rinnande 
vatten utan man hade en brunn på gården.  

 
Min pappas far, Erik Erlandsson, föds i fastigheten Ängsberg 5 den 14 maj 1899. 
I maj 1903 dör Eva Matilda av lunginflammation. I bouppteckningen kan man läsa att man bland 
annat hade två fickur av nysilver, 3 grytor, ett fotogenkök och en kaffekvarn, diverse möbler, 
sängkläder mm. samt en orgel. Jag tror att Eva Matilda spelade orgel, hennes pappa var 
orgeltrampare i Lommaryds kyrka.  
 
1904 gifter Johan Petter om sig med Hilda Sofia Peterdotter, men lyckan blir inte långvarig då 
Hilda Sofia dör av tuberkulos i augusti 1908.  
Den 23 oktober 1909 gifter Johan Petter om sig med Johanna Sofia Johannesdotter. Sofia och 
J.P. fick nästan 30 år tillsammans på Åsenvägen 70.  
 
Utöver måleriarbetet på Munksjö Pappersbruk extraknäckte J.P. i Mariebo där han tapetserade 
och målade grannarnas hus. Han hade en kvarn i källaren i det stora huset där han malde färg 
och blandade till olika kulörer.  
 
J.P. och Eva Matildas barn: Ester, Axel, Herman och Knut emigrerar allihop till Amerika. Axel 
återvänder till Sverige under första världskriget. Herman blir inkallad i USA och dör i 
skyttegravarna i Frankrike 1918. Knut dör av tuberkulos i Chicago 1917. Ester bor med sin son 
Arnold i Arizona fram till sin död 1973. 
 
Min farfar, Erik, stannar kvar i Jönköping och när han gifter sig 1925 så flyttar han och hans fru 
Karin in i en av lägenheterna i stora huset på Åsenvägen 70. Mellan 1926-30 får man två söner 
och en dotter. När Johan Petter dör 1938 så byter man bostad med Sofia och familjen bosätter 
sig i ”lilla huset”. Familjen Erlandsson bor kvar på Åsenvägen 70 fram till början av 1960-talet 

Hyresgäster framför stora huset Åsenvägen 70, 
Omkring 1920. 



 

 

när man säljer fastigheten och min farfar, Erik, och farmor, Karin, flyttar till en lägenhet på 
Torpa. 
 
Under alla åren som familjen levde på Åsenvägen 70 hyrde man ut lägenheterna i stora huset 
och rummen på övervåningen i lilla huset. Nästan hela tjocka släkten har någon gång bott på 
gamla 70, min pappas mormor och morfar, min pappas moster och kusin, min pappas morbror 
med flera.  
Bostaden var en samlingspunkt för hela familjen fram till att man sålde fastigheten. 
 
I början av 1980-talet så rev man flera hus utmed Åsenvägen, bland annat nr 70, för att bereda 

plats åt Klockarpsvägen som går mellan Mariebo och Dalvik. 

 

 

 

 

 

Författad av Karin Alberts-Erlandsson 

Familjen Erlandsson omkring 1901 
Från vänster, stående: Ester, Herman, Knut och Axel. 
Sittande Eva Matilda, Johan Petter med Erik på knät. 

Erik tillsammans med två av sina barn framför 
Åsenvägen 70, omkring 1936 


