Anders Persson – utredning
Anna Sofia Andersdotter som gifte sig 1836 med Anders Magnus Hagman var dotter till Anders
Persson och Anna Ersdotter i Walsjögrind i Ösmo.
I Ösmo husförhörslängder står angivet ett födelsedatum för Anders och via födelseboken får man
reda på hans föräldrar. Uppgifter om Anders med dessa föräldrar finns även inrapporterade till
DISBYT av Stig Geber, en känd och välaktad släktforskare.
Jag har varit tveksam till uppgifterna om Anders härkomst av följande skäl:


Anders saknas som barn och ungdom tillsammans med familjen i husförhörslängderna.



Anders har en yngre bror som också heter Anders. Sällsynt att flera levande barn i samma
kull har samma namn, däremot vanligt att ett barn erhåller samma namn som ett äldre
syskon som avlidit.



Anders far enligt födelseboken är bonde och nämndeman. Vår Anders tycks inte ha gift sig
med den status som i så fall vore lämpligt och han lever på en lägre social nivå.



I den första husförhörslängden jag hittar Anders anges han vara född i Risle. Likaså på ålderns
höst anges han född i Risle.

I Ösmo fb finns en Anders Persson född i Rislet 29/3 1772. Fader Per Thomsson och moder Catharina
Andersdotter. Detta stämmer med födelseplats för den alternative Anders. För att kunna avgöra om
det är rätt man gör vi en faddergenomgång. Det innebär att vi identifierar barnens faddrar för att se
om släktskap kan föreligga mellan faddrarna och Anders och/eller hans hustru Catharina. Första
steget är att identifiera alla Anders syskon. Han har fyra äldre halvsyskon och sju helsyskon varav två
lever, Per och Johan (Jan).
Anders och Catharinas barn:
1802 Anna Catharina
Rättaren Per Persson i Blista, dr. Jan Persson i Nederforrs, Anna Maja Persdotter Blista.
Kommentar: rättaren är Anders äldre bror och Anna Maja broderns hustru. Nederfors finns ej i
ortförteckningen varför Jan Persson ej kunnat identifieras.
1805 Sara Lotta
Inga släktingar, bara finare folk.
1806 Pehr Eric
Rättaren i Blista, dvs. broder Per. Dr. Jan Persson i Norsbol är identifierad som den yngre brodern.
1809 Anders Olof
Anna Maja Persdotter i Blista, svägerska.
1813 Jan Magnus
Torp. Jan Ersson, Maja Persdr i Wahlsjöhag, Son And. Jans ibid.
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Kommentar: Maja Persdotter är Anders äldre halvsyster, Jan Ersson hennes man och Anders hennes
son.
1817 Anna Sofia
Inga möjliga nära släktingar.
Vi har bara tittat på Anders syskon och inte alls på Catharinas. Emellertid synes denna genomgång
vara tillräcklig för att avgöra att den alternative Anders Persson är Anna Sofias far. Flera syskon och
ingifta har varit faddrar till barnen och vi kan känna oss säkra på att vi nu funnit den som är Anna
Sofias far.
Risle(t) där Anders är född är synonymt med Uppeby (Oppeby) vilket låg vid vägen enligt nuvarande
karta (hitta.se) mellan Älgviken och Norsbol strax norr om Mälby.
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