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Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20190505. 

Lundsbo under Rumleborg  

 

Torpet ligger på Rumleborg mark längst bort i väster om Ohsvägen mittemot södra Rumlegorgs vägskäl. 

Byggdes av knekten Lund och fick namnet efter byggaren. Det var ett stort torp. Huset byggdes med två 

våningar och i ladugården fanns plats för 8-10 djur. Lund lämnade det för att bygga sig ett nytt torp, 

Rosenlund, strax intill.  

Första brukare:  

Anders Lund, född 1761-08-23 i soldattorpet Streten, Söndra socken 

Hustru Stina Adamsdotter, född 1764i Ingabo ryttartorp, Fryele socken 

Barn: Maja Lisa, född 1792-04-06 i Skärvälla 

 Jöns, född 1794-10-16 på Lundsbo 

 Anders, född 1797-02-13 på Lundsbo 

 Sven, född 1800-02-15 på Lundsbo 

Anders tog upp torpet Lundsbo, i slutet av 1700-talet. Han hade varit soldat för Skärvälla rote. Vid finska 

kriget 1788-90 blev han skadad och tillfångatagen i Ryssland. Han rymde därifrån 1791. När han kom hem 

fick han en liten pension på grund av att han var avskedad som soldat. Han gifte sig med Stina Adamsdotter 

och de fick 4 barn medan de bodde i Lundsbo. 1801 tog han upp ett nytt torp, Rosenlund, under samma 

gård, Rumleborg (se Rosenlund).  

 

Nästa brukare:  

Jonas Andersson född 1761-12-15 i Bagghemmet, Nydala socken 

Första hustru Stina Johansdotter, född i Timerhult, död 1810 

Andra hustru Annika Jönsdotter född 1774-03-18, Enebacken, Gällaryds socken 

Barn: Lena Caisa född 1794 (med första hustrun) 

 Jonas Peter född 1800 (med första hustrun) 

Anders Johan född 1813-03-04 (med andra hustrun) 

Jonas Andersson gifte sig med Stina Johansdotter och bodde först i Timmerhult. Familjen flyttade i början 

av 1800-talet till Lundsbo. De hade haft 4 barn men bara två av dem levde 1810 då modern avled av 

skrofler (tuberkulos). Hon hade, skriver prästen i dödboken, lidit av sjukdomen i 16 år och var slutligen 

därav uppfräten.  



När Stina dog gifte Jonas om sig med Annika Jönsdotter som kom från Gällaryds socken. De fick en son 

tillsammans. Jonas Andersson med familj flyttade 1815 från Lundsbo till Fryele socken. Sonen Jonas Peter 

tog samtidigt ut attest till Glimåkra socken i Skåne för att bli vallpojke. 

Nästa brukare: 

Sven Isacsson född 1770 i Ulfsnäs, Nydala socken 

Hustru Lena Håkansdotter född 1773 i Norra Moboda, Nydala socken 

Narn:  Magnus född 1800-08 i Norra Moboda 

 Håkan född 1802-10-29 i Norra Moboda 

 Johannes född 1811-05-05 i Lilla Hunnavik 

Sven Isacsson var född i Ulfsnäs. Han gifte sig med Lena Håkansdotter från Norra Moboda. De bodde först i 

hustruns hem men flyttade sedan runt på olika ställen bla bodde de i Lilla Hunnavik där yngsta sonen var 

född. De flyttade till Lundsbo 1815. Sönderna Magnus och Håkan flyttade båda till Gåeryd. Håkan kom hem 

igen och tog över torpet efter fadern som avled 1829. Hustrun Lena bodde kvar när sonen övertog torpet.   

 

Nästa brukare: 

Håkan Svensson, född 1802-10-29 i Norra Moboda, Nydala socken 

Hustru Elin Johansdotter, född 1808-12-27 i Fryele socken 

Barn:  Sven Gustaf född 1831-07-24 i Lundsbo 

 Carl Johan född 1836-02-14 i Lundsbo 

 Johannes född 1838-10-20 i Lundsbo 

 Inga Lisa född 1841-06-12 i Lundsbo, död 1842 av bröstsjukdom 

 Christina född 1843-02-16 i Lundsbo 

Håkan Svensson tog över torpet efter sin far. Håkan och Elin hade både dräng och piga som arbetade och 

bodde hos dem. Håkan var en driftig man som forslade malm från Taberg till Ohs. Från Ohs tog han med sig 

tackjärn tillbaka till Taberg. På så sätt fick han betalt för båda körhållen.  

Dräng: Johannes Isacsson, född 1820-01-31 i Abrahamstorp 

Drängen var född i Abrahamstorp men hade arbetat i Fryele innan han tog tjänst hos Håkan. 

Piga: Johanna Nilsdotter, född 1822-06-17 i Nydala 

Pigan Johanna var född i Morydet och kom från Dahla 1838. Hon var piga ett år på torpet och flyttade 1839 

till Långö kvarn. 

1844 flyttade Håkan med hela sin familj till Dahla där han blir arrendator på ¼ del av gården. Även hans 

bror Johannes kom tillbaka från Östra Torsås med hustru och flyttade in i Dala. Bröderna tog också hand 



om sin mamma Lena Håkansdotter som fick flytta med dem från Lundsbo till Dahla. När Håkan lämnade 

torpet var det ett välmående torp som troligtvis lades till gården Rumleborg. 

 

Boende: 

Johannes Svensson, född 1811-05-05 i Lilla Hunnavik, Nydala socken 

Hustru Catharina Magnidotter, född 1814-02-16 i Nöbbeled s socken, Kalmar län 

Barn:  Maja Stina 1845-03-31 i Dahla 

Johannes var son till tidigare ägare Sven Isacsson och Lena Håkansdotter i Lundsbo, och bror till Håkan 

Svensson. Han hade arbetat i Östra Torsås och gift sig med Catharina Magnidotter från Nöbbeled i Kalmar 

län. Som gifta flyttade de till Dahla där de arbetade hos Johannes bror ett år. 1846 flyttade de till Lundsbo 

där de bodde till 1953 då de flyttade till Svenarums socken. De hade en dotter som var född i Dahla. 

 

Nästa brukare: 

Johan Peter Johannesson, född 1820-11-16, Lille Sten (?), Nydala socken,  

Hustru Johanna Danielsdotter, född 1830-02-11 i Ulvsmoen 

Barn: Carl Edward, född 1854-11-27 i Lundsbo, död 1857-09-24  

 Johanna Christina, född 1856-07-11 i Lundsbo 

Johan Peter var född i Nyanäs (i födelseboken står att han föddes i Lille Sten, men i husförhörsboken har 

prästen skrivit in honom på Nyanäs, granntorpet som byggdes av Johan Peters far). Johan Peter och 

Johanna gifte sig 1854-05-26 och bodde som gifta i Lundsbo. Johanna avled 1856-07-11 då hon födde sitt 

andra barn. Johan Peters äldsta barn, Carl Edward, dog 1857 av rödsot. Johan Peters dotter blev fosterbarn 

hos kantor Frimansson, Andreholm, Nydala (se torpet Lilla Dahlgrens). Johan Peter gifte om sig och flyttade 

till Lilla Dahlgrens.  

 

Nästa brukare: 

Karl Jonasson, född 1834 i Morydet 

Karolina Kristina Karlsdotter född 1838 i Grimsjödal 

Barn: Maria Elise, född 1858 i Lundsbo 

Det unga paret kom 1857 från Fryele socken. De fick en dotter men bara året efter 1859, fick modern, som 

var i 20-årsåldern en kraftig förkylning och avled efter några dagar. Karl lämnade torpet 1860 och flyttade 

hem till Morydet. Han gifte om sig och fick ytterligare 6 barn. Karl och hela hans familj utvandrade till 

Amerika. 

 



Efter detta finns inga boende antecknade i kyrkoboken. 

När de senare brukarna bodde i torpet kallades det backstuga. Sannolikt hade byggnader och betesvallarna 

lagts till gården Rumleborg. 

 

 

 

 Källaren till torpet Lundsbo var stor en gång i tiden. Nu är taket borta men kvar finns delar av de fint 

murade väggarna.                                                                           Foto: Doris Fransson 

 

  

 

/Sammanställt ur kyrkoböcker samt Henry Renshults böcker Folk & Fornt 

av Doris Fransson/  

 


