
Formatet är 17x20 cm, halvfransk
bindning i ljusbeiget läder med mar-
morerat omslagspapper. Titeln, Carl
Gustaf och hans ättlingar, finns
guldpräglat på ryggen i ett jugend-
inspirerat typsnitt. Exemplaret är
ganska hårt slitet.

Boken består av elva kartongark,
sammanbundna med tyg som om
boken vore ett visitkortsalbum. För-
sta och sista arket är tomt och förs-
ta och sista uppslaget har gröna
marmorerade papper inlimmade. På
dessa uppslag är dessutom det tyg
som sammanbinder arken färgat i
samma gröna nyans som det mar-
morerade pappret. Bokens utform-
ning och inbindning är professio-
nellt utförd.

Andra arket inleds med en titelsi-
da med texten ”Till Allas Vår Far-
och Morfar Carl-Gustaf Jonsson
från Barn, Barnbarn o Barnbarns-
barn 1/3 1915”, fotografier av tre hus
eller gårdar benämnda Skog, Mo-
gärde och Holmesberg och en kyrka,
benämnd Hult, samt dekorationer i
form av två stiliserade träd med röt-
ter och grenar samt bär eller frukter
i grenverken. Allt utfört i en jugend-
liknande stil.

Porträttfotografier
Bokens huvudsakliga innehåll är
porträttfotografier samt en sida med
stamtavla för en Carl Gustaf Jons-
son och hans hustru Anna Greta
Samuelsdotter.

Den första porträttsidan avbildar
en äldre man och en yngre kvinna
(se nästa sida). Med största säker-

het Carl Gustaf Jonsson och Anna
Greta Samuelsdotter. Han är klädd i
civil kostym och bär två medaljer, en
i band runt halsen och den andra på
vänster sida av bröstet. På medaljen
runt halsen framträder Gustav V i
profil. Den andra medaljen är lik-
som den första krönt med kunglig
krona. Hon har en enkel klänning,
vit blus och uppsatt hår med en
ganska platt mörk rosett. Porträtten
är båda krönta med kransar av
eklöv. Därefter kommer sex uppslag
med porträtt ordnade familjevis.

Stamtavlan berättar att Carl Gu-
staf Jonsson, född den 1 mars 1828,
var gift med Anna Greta Samuels-
dotter, född 1826 och död 1888.
Därefter tas deras barn och barn-
barn upp. Förnamn och födelsedata
finns för alla även om uppgifterna
är ofullständiga. Även två barnbarns
barn finns med i stamtavlan, men
jag har utelämnat dem i min under-
sökningen. Om man jämför antalet
personer på de olika porträttbilder-
na (samt deras kön och uppskattade
ålder) med stamtavlan finner man
att de familjevis ordnade porträtt-
bilderna motsvaras av var sin familj
i stamtavlan.

Tryckår, tryckort, förlagsnamn
etc. saknas. Titelsidan innehåller
datumet 1 mars 1915, Carl Gustaf
Jonssons 89:e födelsedag enligt
stamtavlan. Det rör sig alltså säker-
ligen om en födelsedagsuppvaktning
(om än inte jämn sådan) endast
avsedd för spridning inom familjen.

Vem var Carl Gustaf Jonsson?
Mogärde och Holmesberg är gårdar
som båda låg i småländska Vet-
landa, där det också fanns en by som
heter Skog. Via Sveriges Befolkning
1890 får vi fram en Karl Gust.
Jonsson, född 1828 i Edshult och
bosatt i Mogärde, Vetlanda. En kon-
troll i Edshults födelsbok verifierar
att 1828 är det korrekta födelseåret
och att han föddes den 1 mars som
son till bonden Jonas Jansson och
hans hustru Katarina Pettersdotter
i Skäljarp, Edhult. I födelseboken
anges dock bara förnamnet Carl.
Anna Greta Samuelsson kan också
identifieras som hans hustru.

Möjligen är förekomsten av Hults
kyrka på titelsidan en fråga om för-
växling. Anledningen till denna för-
modan är att det visar sig att ingen
i Carl Gustafs familj hade anknyt-
ning till Hults socken. En möjlighet
är att barn och barnbarn 1915 för-
växlat Edshult med Hult.

Carl Gustaf Jonsson var en förhål-
landevis välbeställd och i samhället
väletablerad bonde. Husförhörs-
längderna uppger t.ex. att han var
ordförande i kommunalnämnden.
Han och hans hustru ägde 1/8 man-
tal av Mogärde varav större delen
skall ha tillhört Vetlanda municipal-
samhälle. Andelen var 1888 värde-
rad till 15 000 kronor. Han har också
samtidigt, åtminstone under en
period, arrenderat Holmesberg.

På fotografiet har vi sett att han
bar två medaljer. De finns upptagna
i hans bouppteckning till ett värde
av 75 respektive 2 kronor. Även om
de inte är identifierade i bouppteck-
ningen är den större medaljen, som
bärs runt halsen, sannolikt Patriot-
iska Sällskapets större medalj i guld

Varför hamnade 
släktboken 
i kuriosaboden?1

AV MICHAEL LUNDHOLM

Genom inköp i en kuriosabod fick
jag ett märkligt fotoalbum i min
ägo. Beteckningen ”fotoalbum” är
egentligen missvisande eftersom
det är en tryckt och inbunden bok.
Istället för text innehåller boken
fotografier och en stamtavla.Titeln
är Carl Gustaf och hans ättlingar. I
fortsättningen kallad Släktboken.

Titelsidan innehåller bl.a. bilder på tre
hus och en kyrka.

Släktbokens titel är päntad
i guld på ryggen i ett
jugendinspirerat typsnitt.
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som han tilldelades 16 februari 1909
”för långvarig gagnande verksam-
het”.2

Stamtavlan
Här redovisas Släktbokens stamtav-
la reducerad till en ansedel Carl
Gustaf Jonsson:

Carl Gustaf Jonsson. Född 1 mars
1828 i Skäljarp, Edshult (Smål). Död
11 december 1915 i Holmesberg,
Vetlanda (Smål). Gift 30 oktober
1849 i Vetlanda med Anna Greta
Samuelsdotter. Född 2 oktober 1826
i Byestad, Vetlanda. Död 19 februari
1888 i Mogärde, Vetlanda.

Barn:
Karl Johan Ferdinand Landegren.

Född 18 september 1850 i Skog,
Vetlanda. Levde 1890 i Sverige, men
ej återfunnen 1900. Sannolikt ut-
vandrad till USA 1892 eller 1893.3
Gift 27 juli 1881 med Maria Gustafa
Lundgren. Född 27 maj 1848 i
Rönnäng (Bohu).4

Samuel Fredrik Karlsson. Född 31
december 1851 i Skog, Vetlanda.
Död 11 maj 1852 i Skog, Vetlanda.

Karolina Kristina. Född 2 april
1853 i Skog, Vetlanda. Död 4 augusti
1853 i Skog, Vetlanda.

Samuel August Jonsson. Född 20
augusti 1854 i Skog, Vetlanda. Död
27 oktober 1925 i Kvarteret
Mogärde 137, Vetlanda. Gift 6 mars
1880 i Nävelsjö (Smål) med Anna
Katarina Vilhelmina Söderkvist.
Född 3 februari 1860 i Nävelsjö.
Levde ännu 1930.5

Kristina Karolina Jonsson. Född
14 juli 1856 i Skog, Vetlanda. Död 29
oktober 1895 i Vetlanda. Gift 14 sep-
tember 1889 i Vetlanda med Samuel
August Johansson. Född 18 oktober
1865 i Torget, Brunnsgård,
Vetlanda. Död 14 maj 1899 i
Vetlanda.6

Emma Anna Lovisa Jonsson. Född
17 juli 1858 i Skog, Vetlanda. Död 2
maj 1929 i Vetlanda. Gift 22 novem-
ber 1879 i Vetlanda med August
Alfred (Johansson) Lindgren. Född
18 oktober 1854 i Näshult (Smål).
Död 9 augusti 1899 i Vetlanda.

Gustaf Adolf Fredrik Wiktorin.

Född 14 oktober 1860 i Skog, Vetlan-
da. Död 22 mars 1905 i Kvarteret
Lunden, Vetlanda. Gift 12 oktober
1889 i Vetlanda med Selma Lovisa
Concordia Sällberg. Född 31 januari
1866 i Stockholm.7

Jonas Otto Albert. Född 20 decem-
ber 1862 i Skog, Vetlanda. Död 31
december 1862 i Skog, Vetlanda.

Ida Maria Emilia Jonsson. Född
12 januari 1864 i Skog, Vetlanda.
Död 20 maj 1897 i Holmesberg, Vet-
landa. Gift 23 augusti 1890 i Vet-
landa med Carl August Cederblad.
Född 18 januari 1854 i Bringetofta
(Smål). Död 21 december 1923 i
Kvarteret Lärkan, Vetlanda.

Josef Viktorin. Född 25 februari
1870 i Skog, Vetlanda. Död 8 april
1952 i Västervik (Smål). Gift 24
november 1898 i Västervik med
Klara Cecilia Elers. Född 23 juni
1873 i Västervik. Död 27 augusti
1940 i Västervik.8

Avslutning
Avslutningsvis kan man konstatera
att just det förhållandevis professio-
nella utförandet på släktboken gör
att man börjar fundera över just
detta examplars öde. Fanns det
verkligen ingen som hade intresse

av en sådan fantastisk bok? Vad
gjorde att den plötsligt dök upp i en
kuriosaaffär? Det är frågor till vilka
jag inte har några svar.

Fotnoter
1 Detta är av förkortad version av min

artikel Carl Gustaf Jonsson och hans
ättlingar: Om Landegren, Wictorin,
Werner, Lindgren och Cederblad från
Vetlanda, Småskrifter 2005:4, SGS
Nätpublikationer, Svenska genealogiska
Samfundet (www.sgsf.org). Denna läng-
re version innehåller en mer omfattan-
de stamtavla av den personkrets som
här diskuteras samt en mer fullständig
källredovisning.  Den innehåller också
en diskussion om antagande av släkt-
namn samt en diskussion kring vem
som är upphovsman till den släktbok
som här presenteras. I denna kortver-
sion redovisas inte källor för uppgifter
som återfinns i ministerialböcker
(födda, vigda och döda) på avsedd
plats. 
Tack till Anders Ryberg, Torsten Ceder-
blad samt personalen på Vadstena
landsarkiv (folkbokföringen) för kom-
mentarer, uppgifter och hjälp under
utredningen. Tack till Hans Egeskog för
kommentarer som förbättrat denna
kortfattade presentation. 

2) VaLa, Östra häradsrätt, Bouppteckning-
ar 1916; RA, SVAR, Kungliga Patriotiska
Sällskapets medaljer (register).

3) Sveriges Befolkning 1890 och 1900;  
EMIHAMN; EMIBAS. I bouppteckningen
efter Carl Gustaf Jonsson 1916 (se fot-
not 1) uppges att Karl Johan Ferdinand
vistas på okänd ort och att hans rätt
bevakas av sonen Hugo Landegren.

4) GLA, Västerlanda kyrkoarkiv, AI:37 1881 
–1887 fol 4.

5) VaLa, Vetlanda kyrkoarkiv, AIIa:20 1926– 
1930 sid 320.

6) VaLa, Vetlanda kyrkoarkiv, AI:17 1861–
1865 fol 115v.

7) VaLa, Vetlanda kyrkoarkiv, AIIa:2 1896–
1900 sid 640; Släktboken; Sveriges
Befolkning 1890.

8) K. Nordqvist (red.), Vem är det? Svensk 
biografisk handbok 1951, Norstedts
Förlag, Stockholm, 1950, sid 1120.

Carl Gustaf Jonsson och Anna Greta Samuelsdotter.

Ett utsnitt av stamtavlan i boken, som listar ättlingar till Carl Gustaf Jonsson.
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