Anders Lundholm
Anders Lundholm föddes 1801-01-27 i Svepnäs, Enköpingsnäs. Hans föräldrar
var Carl Pehrsson f. 1775 och Brita Jansdotter f. 1777.
Faddrar vid Anders dop var bl.a. trädgårdsmästare vid Nyholm Anders
Lundholm samt dess hustru Anna Lindblad.
Anders finns med sina föräldrar i Enköpingsnäs fram till 1807. Uppges i
Husförhörslängden att familjen flyttar till Lossa 1807. Hittar tyvärr inte Carl och
Brita i Lossa.
Hela familjen flyttar 1807 till Västerlövsta där Carl är bonde i Hedesby (Heby).
1817 blir han torpare vid Krogen under Hjulsta i Enköpings Näs. Brita dör 1817
på Krogen. Carl gifter om sig 1818. 1821 blir Carl gårdsdräng på Hacksta,
hustrun bor på Aspö. 1824 kallas han slöjddräng, han dör på Märsön 1826 och
har ett trettiotal hyvlar och andra verktyg i bouppteckningen.
Anders Lundholm f. 1801 och hans hustru Stina Lisa Jansdotter f. 1799-02-15 i
Håbo Tibble finns dock i Lossa 1826. Anders och Stina Lisa får sex barn åren
1822 – 1835. De bor bl.a. på Dävensö och åren 1833-34 i Färentuna. Äldsta
dottern Fredrika f. 1822, uppges vara född i Bro.
Nyligen vi har upptäckt att Stina Lisa hade sju barn till varav de tre första inte är
Anders. Fredrika har okänd far och de två andra har fader Anders Holmberg. Vi
ska undersöka vidare.
Den 14 december 1837 dör Anders genom drunkning och den 22 december
samma år dör dottern Charlotta av bröstsjukdom endast 11 år gammal. Stina
Lisa är nu änka med fem barn. 1839 dör yngsta dottern Ullrika av slag, 7 år
gammal. Samma år tar äldsta dottern Fredrika tjänst hos en Holmberg i Lossa.
Åren 1841-42 står de tre sönerna, Carl-Erik f 1830, Anders f. 1833 och Johan f.
1835 noterade som fattighjon. Prästen har också lagt till ”Lundholmsbarnen”.
Ser ingen notering att modern, Stina Lisa, finns tillsammans med pojkarna.
1844 återfinns familjen på Utö. Står som inflyttade från Järfälla 1844. Stina Lisa
har under åren 1842-44 gift om sig med en Carl Ersson som är född i Bro. Stina
Lisa och hennes nye make får ett gemensamt barn, Gustaf, som föds i december
1844. Stina Lisa avlider 1846, 47 år gammal. Gustaf som nu är 1½ år lämnas av
fadern till en fosterfamilj, statdrängen Anders Pehrsson. Gustaf avlider dock
endast 5 år gammal i februari 1850.

De tre bröderna Carl Erik, Anders och Johan bor tillsammans några år på Utö.
Oklart var styvfadern tar vägen. De två äldre börderna flyttar till Stockholm
1848. Johan är nu ensam kvar på Utö. Johan flyttar till Muskö 1851 och åter till
Utö 1852. Arbetar där först som tjänstegosse och senare som dräng på olika
gårdar på Utö. Träffar Eva Charlotta Östman och de gifter sig 1860. De får fyra
barn, Charlotta Justina f. 1861, Johan Gustaf f. 1853, Anders Viktor f 1865 och
Eva Sofia f. 1868. Johan och Eva Charlotta bosätter sig på Muskö från och
1862. Johan dör 1870, endast 35 år gammal. Enligt dödboken i äggvitesjukdom.
Johan tas om hand av gruvarbetaren Johan Erik Dahl.
Eva Charlotta gifter om sig 1871 med en Anders Johansson. De får två söner,
Carl Fredrik 1873 och Erik Otto 1876. Nye maken Anders Johansson avlider
tyvärr redan 1878 och Eva Charlotta blir återigen änka.
Johan Gustaf född 1853, bosätter sig på Lindholmen. Gifter sig och får sonen
Frithjof, (troligtvis flera barn). Enligt uppgift från äldre släktingar var han gift
två gånger. Första hustrun och deras enda gemensamma barn avlider i lungsot.
Frithjof gifter om sig och får sonen Ulf. Ulf skall vara född på 1940-talet och
skall nu enligt uppgift vara bosatt i Göteborg.
Justina Chalotta f. 1861 Gifter sig med Per Erik Andersson på Björkö och får två
barn.
Eva Sofia f. 1868 gifter sig med Karl Magnus Hagman och får tolv barn.

