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PETERSSON
En släkt från Stavsjö i Södermanland och Kleva i Småland

Pettersson  -  Ekvall, Sköld, Sköldbring

Johan Pettersson f i  Norrköping d 1926
Johanna f 1858

August Ekvall, Kleva
Augusta Sköld

Augusta
Kalle
Emanuel
- Arnold
- Elsa
- Sven
- ?

Ebert
Signe g Palmkvist
- Åke
- Sten
- Karl-Erik
Sigurd
- Lars

Josef Pettersson 1885 - 1936
      Anna 1884 - 1972

Jenny  1883 g Carlberg
- Gösta 1908
- Olle 1910
- - Ulla Karin
- Hans 1917
- - en dotter
Josef  1885
- Max Sköldbrind 1911
- - Agneta
- - Peter
- Britta Sköldbring 1913 og
- Tore Sköldbring 1916
- - Ulla
- - Ulf
Agda  1888 g Linell
- Nils
- Gurli
- Greta
Rudolf  1899
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Carlsson - Stavsjö Ida 1879
Elin Jonsson 1881- 1968
Hilma 1886
Agda

Arvid Carlsson 
1878- 1953

Maria  (Maja) 1902
Ingrid (fosterdotter)

Elin och Arvid

Elin och Arvid
Arvid blev dräng på Västergården i Stavsjö när
han var fjorton år. Där var Elin dotter och det
var så det började. Arvid utbildade sig till elek-
triker. År 1901 anställdes han på Stavsjö bruk
där han sedan blev elchef.
Det var där som Maja föddes 1902. Det var en
svår förlossning med auortablödning som Elin
knappt överlevde.

Arbetare i Stavsjö
Arvid längst upp till höger

Arvid, Elin och Maja på torp nr 44

När kriget bröt ut 1914 flyttade de till Stockholm
men Arvid ville hem igen. Det ville inte Elin men
det fick bli som Arvid ville.
Arvid var mjuk och det var han som skrev brev
medan Elin hade ett "hårdare" yttre. Den man-
hustru kombinationen var inte ovanlig då, en
följd av den tidens krav och uppfostran.

Rättarebostället Stavsjö Bruk

Maja med sina föräldrar

Moster Ida, Stavsjö
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Två bilder från Västergården. Elin tv

Fyra syskon: Ida Jansson, Hilma Karlsson, Elin
Carlsson och Axel Jonsson

Bilden från Axels 80-årsdag 1954-08-14

Gula huset i Stavsjö där Elin och Arvid bodde
Huset låg bredvid världshuset invid

stockholmsvägen men flyttades till andra sidan
stockholmsvägen vid sjöns norra ände.

Maja med
sina föräldrarRättarebostället Stavsjö Bruk

Vid Stavsjö kraftstation, Arvid 3:e fr vänster
Västergården, "mormor, morfar och deras barn"
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Peterson  -  Horn

Maja och Rudolf
Maja blev med barn med
Rudolf 1921. Elin och Ar-
vid var inte förtjusta för
de tyckte att Rudolf  fäs-
tade väl mycket. Men
Maja ändrade sig inte för
Rudolf var charmör och
en duktig elmontör även
han. Men barnen kom
tätt och det blev svårt för
Rudolf och Maja att
klara alla. Första barnet
Marianne var därför
mest hos sina morföräld-
rar. När hon var sju år
var de i Horn och häl-
sade på men Marianne
ville inte flytta dit. Det

Maja  och  Rudolfs brudfoto

Maja sju år

Rudolf

Marie-Louise

Marianne
210505
Uno

Göran
360528
† 1959

Torbjörn
Maria
Christina

Roger
Ditte
Stefan

Jannica
Jonny

Stig
231114
Ingrid

Roland
220921
Sivan 

Eva
380724
Lars

Ola
Kaj

Christer
420724
Britt-Marie

Hans
Björn

Birgit 
341127-1994
Sven

Per-Ola
441027
Inger

Hanna
Henrik

Merit
310216
Birger

Rudolf Petersson f 1899 i Norrköping
Maria Carlsson  f 1902 i Stavsjö

var ju bäst så för alla och
Rudolf o Maja fick en mun
mindre att mätta. Men
sämjan blev inte alldeles
bra och Rudolf var i Stav-
sjö endast den gången när
Arvid fyllde 50 år.
Också mellan syskonen
uppstod missförstånd. Ef-
tersom Marianne uppfost-
rades hos sin mormor blev
hon ömsom betraktad
som syster och ömsom
som moster.  Det är omöj-
ligt att problemfritt vara
båda delarna i en stor sys-
konskara. Barn rår ju inte
för hur de blir till.
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Överst frv: Sivan, Lars Löfgren, Inger, Marie-Louise, Uno Johnsson, Stefan, Sven Timmerman, Roger, Ditte,
Torbjörn, Birger Sääf, Maria,  , Ingrid, Jannica, Jonny, Lars Cornell, Hans, Britt-Marie.

Sittande frv: Roland, Per-Ola, Marianne, Birgit, Maja, Merith, Stig, Eva, Christer.
På golvet: Henrik, Hanna, Björn, Ola

"När fru Maria Petersson i Horn fyllde 80 år  hade hon glädjen att hyllas av åtta barn jämte familjer. Det blev
således ett stort födelsekalas på Horns hotell, där Mamma Maja som hon kallas förstås hamnade i högsätet."

Eva
Eva blev lillasyster som syskonen "tog hand om".
Hon utbildade sig till tandsköterska, ville se
världen och åkte till Peru för "Svalorna". Inför
den resan behövde hon praktisera spanska och
fick anställning hos ambassadpersonal i Stock-
holm. Spanska är nu inte ett alldeles lätt språk
för svenskar och när hon av misstag öppnat dör-
ren där ambassadören satt på dass utbrast hon
"nu sätter jag mig". Det skulle ha varit ett ele-
gant "förlåt" (*), men spanska är ju som sagt inte
ett alldeles lätt språk.

Väl i bergen i Peru gick det också galet. Byns
ena bil krockade med byns andra bil i ett gat-

hörn. Eva, som just för tillfället färdades i ena
bilen med byns alla ägg i sin hatt, miste kontrol-
len över hatten.

Maja fyller 50 år
Frv: Eva, Merit, Stig, Marianne, Roland, Birgit, Göran. Nedre raden: Per-Ola, Maja, Rudolf och Christer.

En Svala i Peru
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Eva fick en vän i Peru som hette Stina Lindfors
och var från Helsingfors men gifte sig med en
Herant från Armenien och flyttade med honom
till San Francisko. Det var inte lätt för deras
trespråkiga dotter. "Kan ja få mina pinka byxor"
kunde det låta.
En kväll var Eva på skolfest i slöjdsem i Linkö-
ping. Lars Cornell som bodde mitt över gatan
hade en kompis där och de gick över för att titta.
Han blev intresserad av den spinkiga lilla Evan
för hon tänkte flera sekunder innan hon pratade
- det verkade moget. Det dröjde inte länge för-
rän hon tänkte flera sekunder innan hon inte sa
nej och plötsligt bodde Eva på två ställen. Hon
gick på Birgittaskolan och skulle bli sjuksköter-
ska och det där med att räkna procent och mol
var svårt så Lars fick hjälpa till både med det och
andra läxor. Vem som egentligen tog medaljen
är osäkert men  Lars tog Eva och Eva tog exa-
men så han fick båda och Ola föddes 1969. Dom
bodde på Västanågatan 16 då men köpte ett
Bäckströmhus i Ryd året efter.  Kaj var andra so-
nen som tyvärr inte blev ett år.
I Ryd  bodde de bra tills de skiljde sig, vilket
egentligen inte alls var nödvändigt, men det får
bli en annan historia.
Ola bodde sedan ömsom med Eva och ömsom
med Lars som flyttade som ett skållat troll några
år innan han stabiliserade sig litet i Västerås.
Nu har Eva hittat Björn Liljebladh och tillsam-
mans har de hittat ett hus i Björkfors där de bott
till år 2001 då de flyttade till Rimforsa.

" Till Peru åker inom kort Kerstin Eriksson, Eva
Petersson, Birgitta Sandstedt och Ingvar
Hultman De tillhör Föreningen Svarlorna och
skall hjälpa befolkningen i slumkvarteren att ta
hand om sina barn. "

KUSINERNA
Öv: Stefan Timmerman skall bli ekonom, Jannica
ska bli med barn, Torbjörn, Christina Sääf åker

gärna motorcykel och, Jonny gruvelektriker i Falun.
Mitt: Ditte säljer resor i Göteborg, Roger hanterar
data, MAJA, Torbjörn, Marie-Louise sköter egna
och andras barn i Valdemarsvik. Nv: Björn kickar

fotboll och lagar mat i Schweitz ?, Henrik och
Hanna pluggar, och Ola bygger flygplan i

Linköping.Maria Sääf satt hundvakt och saknas på
kortet.KUSINERNA

Öv: Stefan Timmerman skall bli ekonom, Jannica
ska bli med barn, Torbjörn, Christina Sääf åker

gärna motorcykel och, Jonny gruvelektriker i Falun.
Mitt: Ditte säljer resor i Göteborg, Roger hanterar
data, MAJA, Torbjörn, Marie-Louise sköter egna
och andras barn i Valdemarsvik. Nv: Björn kickar

fotboll och lagar mat i Schweitz ?, Henrik och
Hanna pluggar, och Ola bygger flygplan i

Linköping.Maria Sääf satt hundvakt och saknas på
kortet.it
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KUSINERNA
Öv: Stefan Timmerman skall bli ekonom, Jannica ska bli med barn, Torbjörn, Christina Sääf åker gärna motorcykel
och, Jonny gruvelektriker i Falun. Mitt: Ditte säljer resor i Göteborg, Roger hanterar data, MAJA, Torbjörn, Marie-

Louise sköter egna och andras barn i Valdemarsvik. Nv: Björn kickar fotboll och lagar mat i Schweitz ?, Henrik och
Hanna pluggar, och Ola bygger flygplan i Linköping.Maria Sääf satt hundvakt och saknas på kortet.

Roland
Den allvarsamma brodern men med smilet lätt
tillgängligt. Försoningsbarnet kallar han sig, lever
med två skönheter, Sivan och Vadstena.

Stig
Killen blev storebror som vet hur det ska va. Åkte till
Vimmerby för att fria och tog bruden till Korsnäs.
Pojkspjuvern i ögonvrån fanns  kvar sist jag såg
honom.

Merit
Lindar rektor Sääf i Kalmar om sitt finger, basar för
torp och ordnar familj i Böda föda.

Birgit
En skönhet som fixar det mesta och det bästa.
Lissabons societet och Horns bönder klaras lika
elegant.

Göran
Göran var chaufför på SAAB. En kväll satt Christer
och Göran i soffan och tittade på TV när klaffarna
brast, de brast för tidigt min vän.

Christer
Christer och Britt-Marie bodde länge i Johannelund.
De hyrde ett år en sommarstuga och Christer
berättade stolt att tomten var så stor att de inte
kunde se varandra.
Småningom skilde sig Christer och Britt-Marie.
Varför vet ingen. Kanske var det någon som trodde
att förvillelser varar för evigt.

Per-Ola
Lillebror som blev musiker och gjorde två busungar
med Inger, traktens dotter. Per-Ola sadlade om till
sina fäders fotspår och blev en ny montörPelle i
Horn. Ses ofta i skogen med hundar på jakt.
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Anna Lovisa
Ekvall tv

Ulf
Sköldbring
nedan

Ulla och Christer von Matérn
Ulla som liten - söt redan då

Sköldbring

Josef med sina barn Tore och Max

Josef med sin dotter Anna Britta Sköldbring

Josef Petersson
1885 - 1936

Josef Axel Bernhard Petersson med hustru Anna,
sonen Max och dotternAnnaBritta
Barnen tog sig namnet Sköldbring

Anna Lovisa Ekvall.
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Marianne
Marianne uppfostrades i Stavsjö
hos sina morföräldrar. Marianne
träffade Uno från Valdemarsvik
och mor Elin tyckte att det var så
långt bort.

Maja dotter till Karl Albert Arvid
och Elin, Västergården Stavsjö.
Maja är född 1902-02-

Rudolf Peterson  f  1899-05-16 i
Norrköping d  1970-06-19 i Horn.
Rudolf var son till Johanna och hade
syskonen:
Jenny
Josef  med barnen Max, Anna Britta
och Tore (Polis)
Agda med barnen Margareta, Gulli,
Nisse Linell


