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/ Uin far 01of Svensson var född. 10 . 9.L838 i t"yt&na" f örsaro-
11ng i Verrnland.Ean började-_som järnvägserbetare-,och s_ednare flck han
plais v1d Stocka bolag som flottnln6sledare.ilan kom t111 El,fsunC I
BerEeJö socken för ati söka bostad den 25 noverubet 1854.Det- _dr9jC".9i
lånä t1d. förrän han bLev kär 1 ä1dsta d.ottern Katharina.De blevo glfta
ocb, bade 11 barn:

**T / g"en dfteiifödd den I3X$;tKTIESBX ]7 dec.1856.
Karollna Måthl1da;född den 19 Jan.L858.
Erlka Erlstlnarföod den 14 maj 1860,
Xarl EtrX 01of född den 3C ianuarl 186?.

' Alna Katharlna,född den 2 april 1864
Ida ltrargaretha, f ödd den ? 0 <iec. 1855.
Johan Alfred',född den 8 november L86?
Bror ]{lLe'född den 14 f ebnrarl 18?0
Anna uäriä' f ödd den 13 olctober le??;
And.ers Herman, f öd'd den 16 Junl 1B?5
Thyra-Ell'ena,fAaa den 1 oktober L8?9'

o"r, *,:itääi,S*i;;:;t ;l*=l;::ä':"*"i,i;'åä i"Tl:l!lå, Sliitlill
äro råää"-p5-Aäii;t"-i cnäqp'och lhlr-a pä ittntsa egeicoro 1 Finland'.

., ;äii"-"r"-rvätut aruetäam ocfi äuttig,så ati gios-shand'IarsMöl1er

från stoetholn oeh fabrikör -T.rlsk från liudiksvalL ""65a 
honom en tred-

Jed,el-i-exxr cälletå-råä--""toi-ätt btl dispo"å"i, åär han f 1ek sä små-

nlngoro betala e1n t:-edJåaer.D"-t var en god affär rned allt möjIi'gt frLtt
båae bäetarrkor och eti stort hemrnan ati ta alla produkter lfrån'Vl
flyttaded'1t].8?oocb-pappa.vl.-lIenöd'vändlgtköpaegendcmåtsig,ty
han eåtee stn deL åi-rä"'uior u.rfer--l8?5.Gäi=na ville-farbrol unger ati

,han forteättnlngsvie skulle sitia kvar som d-ieponent'nen pappa val en-

ä;,irrtu t111 Stockbolm för att där i närheten köpa stäl1e'}äeer i

tldnlngen om lilntru na". Åbo.Fan tycker att prlsskiinacen var så stor'

Teger över och köper egend,omen.Den-var 1 ett'use}t skiek,och nog tror

Jag han ångrad.e s1g,ty lcg.maryååu 
r."" alid'eles myci:et f örsta äret'det

var Ju eå evårt r.ä sirår<gt'"31. åår1gt-folk bade vi'otur med möblerna

som vl måste sälja i-'svertgä.rct-var-erter ui*r"a"-resa,som vl den B

oktober 18?5 fanaaal ;;;-i"ÅOoråar-ar1t luftac"e }ök och rvss'I{äraCs-

. bövcllng liärrfor"_*åa fru var urri-oo.Fn"r, nuåä-'ouställt eupä'på sanr

r..,a}lnna.Det var ,rr"ti*i att tååa d'it med'.o:tt'd'räng och..t jänsteflic-

kan och värd.en sä.fulr,.Det o.r..iå"skräckri.q1,oln när vi',äntl-tsrn skuL-

r-e oarrrrän,så ^oriiä^nä"..3-:_+;-iär-"i.."fuii!^^rå*4"å"täi.ret 
var sto-

ra Tavastgatan ?o.iI-geitar-*v"fä!';it-rrtrågu*"*io*. 
hltrocb nog tror

Jag att ,crappa ,"y9å "äiåå-e1p.i"fuäåuF "Is, 
ti-iik" i"ito.tig ocb

graö,eom han var i-r"ä"iä:,iti:-""ai ocl'fl"liä y:: han här'Mavnna trlv'

ää ;-å åil 
:ä#ft **:l fr 

jiljä*å:,:j; 
*r. iltlliiri. ri: "å 

?r ui" l, *.
Jag !
garna för att röka.t(är l:" 

u.:"g-"ra,oom ban'iå"-"ata k1äder'so:n irör-

Jadebrlnna.l{anblevräd,dochgörndeeiguncer.!oralärlerhlr.dar.Jag
eätter m1s r t""pol" ""i. :P?"j;; ""i-Eoitker' 

sä att mamma Lomnner

sprlnsan.e o"h ,"ä-.irå"äi.iir"i.ä"r,åå rr;arp åiå"[t",då rrade rec'an mvc-

ket ttaaer bn:r'1it UPP

[är vl lg64 ii]-ttuae t111 Åvlkervar pappa rest till Stockholr.

. ocb hämtade fröker-ior""11 t*r guvernant-pet vsr -66 bon rrnielvisa-

d.e o6s 4 etycren-..tt ralg I ^"fu,bon 
ot" "'ttärkt 

präktlg']iä; v1

fl'yttade t111 Gä11'eta,.:1,,"":oi-ut kornma '";;;'-utt^v1 
kom t11]' Hu-

ut*$äit 
"iå-"åit tttr"slr - ? o'



Näf marri-na bfändeÅ glgrmaste JaS ElIU-r,a SsOtuIr P(1. v4r.('1r -r ar rllnt] Dv(1rrve

o"ii-nrtfa gtn.qo där länäe.Sammå år som v1 fLyttade. hit,var gPi bestärnt
;it Jrå på-ncöten sku1lö ti1l Ekmans och l.ära rnig hush*]l.,sätt--och oro-
ninglfän1 Eknan var nog c1en, som kunde lära. Bvante var då bokhä}Iare där.
.cltfld var där 2 och 3 unga fllckor,Born flck delta 1411t arbete och
1ära.Det koetade 3OO kronor 1 året.
Vl hade etort unngänge t gverige och mycket trevllgtrvio julen avlöete

den ena festen cen andraroch ungberrsrna lBergsJö,sna=p och fättendal
böl,Lo ba1 för all,a stånd.speraoner.Det var från balen 1Jättencial Bom

pappakörd'eomkullocbenlspigglevupppannan'så.attoennåstesys
ihop ned g XSE styen.Pappa iräOä-fOpt en ung f1n båst av farbrorUnger'

son ban bämtaoe t11] Jä'"tend'aL,och palpa med' Erika körCe den'nu-var den

eJ van med pleiraroch pappa had'ä affliA I hand'en en ]'ång plska'så att der

börJade genaet skena varvld e1äden stJälpte och Er1k" ft'Ktad'es ued' pappa

1 ett CJupt dlke med. den "y"ife" 
påftiijd'en''Vl hai'e baft så utmärkt tre'r-
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det ej sen var eå bra nea nenå'förstånd.Här 1 Finlano slog ban sig på

träaffärer'på end'eJ' vann ban,.men !?-"11"a förloracie han'Det var cien

? februarr 1g?1 som manma u."änae i:.g ..t-åt fetrollumlamparson hon skul'-

t e släcka.Hon'iaå'i ä-iå".a"" 1 soffa :roed' en t jock stång 
'ängsefter

som uppbar högra armen Te4 fyra d'ukar,.den Lå9 på en k'dd'e'När hon änt-

l1sen !:'nd.e Jäi;. ö;;*il;r-ir;; bära äen högia- armen oå den vänstra

I ilanea år, e:.åpite Län o"llt^.d-iöii-[:i-ämlcuir']iär var'hon ganska krv

1111 börJan ;;"öttäiät]Iå'tr"t nott svår reumatisk värr i böften'men

for.eJ tll1 
'äkare 

förrån 
-Aåi-""" för sent'Hon blev lan 1 benen ocb'

fötterna sa.mt flck sltta otO"f tg- 1-{"T..å"" t'Ld' i'" rrer trra och.m
,;.Ja€ blev glft a"":å"åäJlfeZg f.örst had'd'Jag riet bra och m1n 

!

man-v6r roycket. snäI],r-sku11e l'.an bnra motstått ar5-cirenskapebegäretålt,

bade eex barn;";i;-ä;'il ;tlr"ä'r,4ii-t" srg fram,och nu ce eonr -levv; i

har d'et bra och v111 nltt bästa' I

Sk.:llelagskrivaoraal]'tjagupplevatochgencmgått,shrllecet
b1l en stor oåflt,ty få r'rr,,"ot åui f-Oitåti sä myöXet Ägt jag'ncen det

är rarn tro att är'ru' arrrä'-ååt t""r oån-aruetar,så befiöver raan eJ

vara rädd to"rå:"::t*:å'du rhyra säger ora det härrdet är nog nånga fe1

Moster Tb1lCa rr


