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Israel Abrahamsson &
Sissa Månsdotter

Nils Israelsson &
Christina Nilsdotter

Anders Nilsson & Ingegärd Olasdotter

Ola Månsson &
Kerstin Mattsdotter

Kerstin Andersdotter & Jöns Hinriksson

Syster Jönsdotter & Albin Sunnercrantz

Ally Sunnercrantz & Erik Karlsson

Kerstin Karlsson & Peder Lagervall

Marika Lagervall

• Bor i Göteborg

• Har släktforskat sedan 
sena tonåren.

• Har flera nära släktingar 
kvar på Gyön.



Gyön 1804 Gyön 2018

Kartor från Lantmäteriet resp. Hitta.se

Gränsen mellan 
Svalemålas och 
Björstorps marker



Den förste som kallades fiskare var Mattis 
Persson, född i början av 1730-talet. Han 
bodde längst in i viken med hustrun Anna 
Brorsdotter och dottern Sissa. 

Dottern gifter sig sedan med Håkan 
Nilsson och de tar över stugan och bor där 
med sina barn.

1779 flyttar Israel Abrahamsson och hans 
hustru Sissa Månsdotter dit och bygger 
troligtvis en egen stuga. 

Efter Håkan Nilssons död 1805 tar Israels 
äldste son Sven över stugan och har hans 
änka och barnen som inhyseshjon. 

Ur husförhörslängd 1801-1806

Se även Leifs bok s. 29-30.



Gyön

Vieryd

Hakarp

Karön

Abraham Månsson 
Timmerman & 
Kerstin Nilsdotter
i Vieryd
(Ronneby)

Måns Andersson 
Jägare & Kerstin
i Hakarp 
(Bräkne-Hoby)

Israel 
Abrahams
-son

Sissa 
Månsdotter

Israel Abrahamsson, 
född 1751 i Vieryd (Ronneby) 
död 1828 på Gyön.

Israel var född i Vieryd och hans hustru Sissa i 
Hakarp. Efter att de hade gift sig bodde de 
några år på Karön och fick sin första dotter 
där. De flyttade sedan till Gyön 1779.

Karta från hitta.se



Israel och Sissa hade bott några år på Karön och där fått sin första dotter Kerstin. 
1779 flyttar de till Svalemålas mark och där föds deras andra dotter Signe i 
november det året. Familjen bodde då i den ena av de två små stugor som finns 
utsatta på kartan från 1804. I den andra stugan bodde fiskaren Håkan Nilsson och 
hans hustru Sissa med barn.

Husförhörslängd för Svalemåla 1773-1779

Två små 
stugor

Även Sissas mamma bodde med dem.



Israel Abrahamsson 1751-1828
Sissa Månsdotter 1754-1822
Barnen:
• Kerstin  1777-1825
• Signe     1779-1830
• Sven      1782-1864
• Ingierd 1785-1841
• Nils       1789-1863
• Anna     1792-1868

Israel och Sissa fick totalt 6 barn, 
alla utom Kerstin födda i 
Svalemåla. Ovanligt nog överlevde 
alla till vuxen ålder. 

Däremot hade de andra bekymmer med 
sina barn.

Äldsta dottern Kerstin var född döv. Hon 
bodde hos föräldrarna hela livet och fick 
fattigmedel från minst 1811. När hon var 30, 
1807, fick hon en dotter, Ingrid, utan känd 
fader och som sedan blev fosterbarn hos 
sin morbror Sven från senast 1820. Kerstin 
avled redan 1825 av en fallolycka. 

Yngsta dottern Anna, född 1792, var född 
med klumpfot och också oförmögen att 
försörja sig själv.  

Föräldrarna avled båda av ålderdom, Sissa 
68 år gammal 1822 och Israel vid 78 ålder 
1828. Anna levde 40 år till, ända till 1868.



Generalstabskarta 1862-1871

Runt 1820 flyttar Israel och Sissa med döttrarna och sönerna med familjer ut 
på själva Gyö-halvön där de arrenderar mark. Åren närmast efter finns det inga 
fiskare på Svalemålas mark, så troligen har de kunnat plockar ner och ta med 
sig husen. 

Exakt var husen låg och hur många 
som bodde i varje hus är svårt att veta 
säkert, men det mesta pekar på att de 
slog sig ner här. 

De har haft två hus innan flytten och 
byggde förmodligen upp dem igen. 
Ganska snart behövde den yngre 
brodern Nils mer plats för sin familj så 
då verkar de av allt att döma byggt 
ytterligare ett hus.



Det säkraste beviset för var de bodde är en brygga som brukade kallas ”Israels 
brygga” av Mimmi Sunnercrantz som växte upp på platsen. Hon berättade också 
att hon var med om att lägga upp de sista stenarna från den gamla husgrunden i 
muren intill. Var huset låg kan man fortfarande se av gamla sprängmärken i en 
stor sten.

På stenen finns gamla 
sprängmärken som visar 
var huset har legat.

Så här ser resterna av den 
gamla bryggan ut.





Vid flytten runt 1820 var Israel 69 år, vilket var 
gammalt vid den tiden. Redan före flytten uppges att 
han och hustrun är fattiga. De uppges få fattigmedel 
och vara skattebefriade. De två hemmaboende 
döttrarna Kerstin och Anna har redan fattigmedel 
sedan tidigare. 

. 

Den här stenen har förmodligen 
tjänat som en vägg till ett uthus 
jämte Israels stuga.Ur husförhörslängd för Björstorp ca 1820 

Bara två år efter flytten dör Sissa och några år därefter äldsta dottern Kerstin. Israel 
lever ytterligare tre år och därefter bor Anna hos sin bror Sven resten av livet. I Svens 
hushåll fanns även Kerstins dotter Ingrid och av och till inhystes också systern Signe 
med familj. 



Israels brygga

Här ska Israels hus ha legat

Här bodde sannolikt Sven 
Israelsson

Troligen Svens, eller båda 
brödernas brygga
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Nils Israelsson bodde 
strax norr om de andra

Utifrån husförhörslängderna och säkra identifieringar i 
Leifs bok verkar det sannolikt att Sven har bott i ett större 
hus jämte den lilla stugan vid Israels brygga och att brodern 
Nils haft ett eget hushåll norr om broderns hus.



Förutom de hemmavarande döttrarna Kerstin och Anna hade Israel och Sissa 
ytterligare två döttrar.

Signe, född 1779, gifte sig med 
fiskaren Gabriel Mattson och de 
bodde i perioder på Gyön och även på 
Garnanäs och i Beskamåla. De fick 
fyra barn varav endast dottern Annika
överlevde till vuxen ålder. 
Hon gifte sig med sjömannen 
Johannes Olofsson från Järnavik, men 
fick (såvitt jag kunnat se) inga egna 
barn. Signe avled av feber 1830 och var 
då fattig och inhyst hos brodern Sven 
tillsammans med maken. 

Ingierd, född 1785, gifte sig med 
fiskaren Ola Jönsson från Väby och 
de bodde mestadels i Beskamåla. De 
fick två döttrar och av dessa har jag 
bara kunnat spåra ättlingar till den 
ena. Hennes son Jöns Grönqvist var 
fiskare på Bokö och fick tre barn i sin 
tur. Eftersom dessa inte bodde på 
Gyön lämnar vi dem åt sidan så 
länge. Ingierd avled 1841 vid 56 års 
ålder av nervfeber.



Sven Israelsson, född 1782, gifte sig med Kerstin Svensdotter, född 1780, från 
Bårabygd (Bräkne-Hoby) och fick fem barn, alla födda i stugan på Svalemålas
mark mellan 1810 och 1819 (dvs före flytten). 

Troligen låg Svens hus 
jämte Israels där idag 
huset på Gyövägen 13 
ligger. På samma plats 
bodde senare även Sissa 
Andersdotter (barnbarn 
till Svens bror Nils) och 
hennes fosterson Albin 
Sunnercrantz med 
familj. 

Av dessa överlevde bara dottern 
Inga barndomen. De andra 
barnen dog i kikhosta, mässling 
och feber. 

Det gamla huset och bryggan, bild från 1980-talet

Inga gifte sig med Abraham 
Svensson i grannstugan (se Leifs 
bok s. 38). Alla deras barn 
flyttade senare från Gyön.



Nils var andre sonen, född 1789 och 7 år yngre än brodern Sven. Han gifte sig i 
oktober 1817 med Christina Nilsdotter, född 1795 någonstans i Småland, oklart 
var*. De fick 7 barn tillsammans varav de två äldsta Kerstin och Abraham 
föddes i Svalemåla 1816 och 1818 och övriga fem 1821-1829 på Björstorps mark.  

* Det står att hon är född i Hovmantorp, men jag har inte kunnat hitta henne där. 

Av barnen avled fyra som små, ett 
av slag och två av magtorsk, vilket 
var en svampinfektion i magen. 
Dessutom hade de:

• Abraham Nilsson f. 1818 –
flyttade till Hällaryd och har 
inte gått att spåra vidare.

• Sissa Nilsdotter f. 1826 –
flyttade till Karlshamn 1843 
och har inte hittats där.

Kvar på Gyön blev endast sonen
Anders Nilsson f. 1821.
Han gifte sig med Ingierd Olasdotter, 
dotter till Ola Månsson som då var 
torpare på Björstorp och också bodde 
på Gyön, se nästa sida.

Nils blev änkling redan några veckor 
efter yngsta barnets födelse, men gifte 
aldrig om sig. 1839 flyttade Nils till 
Torp med dottern Sissa och avled där 
vid 73 års ålder 1868.



Ola Månsson & Kerstin Mattsdotter

Måns Månsson & 
Ingierd Karlsdotter
i Guttamåla
(Ronneby)

Mats Persson & Elin 
Abrahamsdotter
i Hasselstad 
(Ronneby)

Gyön

Hasselstad

Guttamåla

Via Anders Nilsson och hans hustru Ingierd Olasdotter kommer vi in på Ola 
Månsson som var den andra stamfadern till Gyö-släkten.

1800-1869 1798-1884

Han och hans hustru var torpare i 
Guttamåla, men flyttade 1832 till Gyön
och blev torpare där.

Karta från hitta.se



Generalstabskarta 1862-1871

Ola och Kerstin flyttade till Gyön 1832 
tillsammans med fyra barn och bodde 
längst söderut av de då boende på 
Gyön, gissningsvis här någonstans.

De hade barnen:
• Anna     1821-
• Per         1823-1859
• Ingierd 1825-1903
• Mats      1828-
• Bencta 1832-1915
• Elin        1834-1905
• Sissa       1837-1906
• Gunhild 1941-1908



Anna Olasdotter f. 1821, 
flyttade till Tjärö i Åryd 1843. 
Flyttade igen 1846, men har 
inte kunnat hittas.

Per Olsson, 1823-1859, gifte sig 
med Elna Andersdotter från Åryd 
och fick fem barn med henne. De 
två äldsta är födda på Björstorp, 
därefter flyttade familjen till 
Kohagen i Åryd. Per avled bara 36 år 
gammal i dysenteri.

Mats Olsson, f. 1828, flyttade till 
Tjärö som systrarna Anna och Elin. 
Finns noterad som dräng där men 
försvann sedan.

Elin Olasdotter, 1834-1905, flyttade 
också till Tjärö i Åryd. Hon gifte sig med 
Sven Ingemarsson från Bjernö i Åryd och 
de fick fem barn tillsammans.

Sissa Olasdotter, 1837-1906, gifte sig 
med Nils Olsson från Hällaryd och 
flyttade till Hallö i Hällaryd. De fick fyra 
barn tillsammans.

Tjärö

Hallö

Gyön
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Läs mer om dessa i Leifs bok s. 36!



Ingierd Olasdotter, 1825-1903, 
gifte sig med Israel 
Abrahamssons sonson Anders 
Nilsson. 

Bencta Olasdotter, 1832-1915, gifte 
sig med Sven Månsson, son till 
Ingrid Kerstisdotter, i sin tur dotter 
till Israel Abrahamssons äldsta 
dotter Kerstin. 

Benctas barn blev alltså både 
sysslingar och kusiner med systern 
Ingierds barn.

Gunhild Olasdotter, 1841-1908, 
gifte sig med Sven Svensson och 
fick tre barn med honom. Han 
avled dock redan 1868, några 
månader innan det tredje barnet 
föddes.
Fem år senare fick Gunhild också 
sonen Petter-Ola Eliasson utan 
känd far. 



Anders Nilsson och Ingierd Olasdotter var båda födda på Gyön och levde där 
merparten av sina liv. Omkring 1850 byggde de den stuga som senare 
kallades mor Elins stuga eller ”Elinastuan” (Leifs bok s. 36).

Deras barn:
• Kerstin 1848-1916
• Sissa     1850-1916
• Nils      1852-1924
• Martin 1855-1936
• Johan   1858-1858
• Johan   1859-1921
• Elin      1862-1930
• Emma  1865-1937

Enligt Mimmi Sunnercrantz
använde hennes mormors mor 
Ingierd den här stenen som fjärde 
vägg till ett uthus eller en lagård.



Emma, gift med 
Johan Jonasson

Kerstin, gift med 
Jöns Hinriksson

Elin, gift med 
Johan Nilsson

Sissa, gift med 
Nils Olsson

Johan, gift med 
Sissa Åkesdotter

Martin gifte sig med 
Sissa Svensdotter och 
flyttade till Järnavik
med henne och barnen 
runt 1910. De fick totalt 
9 barn.

Nils, gifte sig med Sissa 
Svensdotter och flyttade 
till Saltärna där hon var 
född. De fick tre barn.

Sönerna som flyttade:



Bencta Olasdotter, 1832-1915, och Sven Månsson, 1843-1925, var också båda 
födda på Gyön och levde hela sina liv där. 

Sven var barn till torparen Måns 
Månsson och Ingrid Kerstisdotter som 
bodde längst norrut på andra sidan 
viken. Förutom honom hade de dottern 
Karin. Se även Leifs bok s. 65.

De hade barnen:
• Mathilda 1864-1868
• Johanna   1866-1913
• Mathilda 1869-1956
• Elin          1871-1935
• Martin     1874-1951

Bencta och Sven, foto 
från Leifs bok s. 68.



Mathilda, gift med 
sin kusin Sven 
Svensson (Gunild
Olasdotters son)

Martin, gift 
med Ida 
Mattsdotter

Johanna, gift med 
Martin Abrahamsson
Bodde på Garnanäs-
sidan, dock oklart 
exakt var.

Elin, gift med Olof 
Nilsson och flyttade 
till Hallö i Hällaryd. 
De fick 8 barn.

Benctas
Martin



Gunhild, den yngsta av Ola Månssons barn, gifte sig med Sven Svensson, 
1842-1868, som var uppvuxen på Svalemåla-sidan av viken. De fick tre 
barn tillsammans, de siste född ett par månader efter Svens bortgång.

Barnen
• Inga     1863-1870
• Blenda 1865-1970
• Sven     1868-1939

Några år senare fick hon också en son utan 
angiven fader.

• Petter Ola Eliasson 1873-1917
Gunhild 
bodde i den 
södra delen 
av Gyön, här 
någonstans



Blenda gifte sig med 
Jöns Olsson och flyttade 
först till Hällaryd och 
sedan till Simrishamn. 
De fick fem barn. 

Sven gifte sig med sin 
kusin Mathilda, 
Benctas dotter. 

Petter Ola 
Eliasson gifte sig 
med Karolina 
Persdotter och de 
fick 10 barn



Sissa 
Andersdotter 
och hennes 
man Nils 
Olsson

Emma 
Andersdotter 
och hennes man

Johan Jonasson

Kerstin 
Andersdotter 
och hennes man 
Jöns Hinriksson

Fotona kolorerade 
av mig.

Elin



Alma 
1885-1953

Oliva 
1874-1945

Mathilda 
1872-1946

Syster 1891-1975

Augusta 
1876-1939

Henning 
1878-1944

Bror 1887-1951

De hade också
• Ida Sophie 1880-1916 
• Blenda 1883-1907 
Och ytterligare tre flickor 
som dog som små.

Efter Blendas död gifte maken 
Sven Svensson om sig med 
hennes syster Augusta.



Elins Alfred mellan Brors Signe 
och Systers Ally (1927).

Albin Sunnercrantz, 
fosterbarn hos Sissa 
Andersdotter och 
Nils Olsson.

Emmas Edvin 
med hustru 
Victoria

Emmas döttrar 
Ruth, Ida och Rosa

Emmas Hugo 
med hustru 
Betty



Benctas
Martin

Martins  
Hugo

Martins 
Albin

Mathildas 
Bertil

Otto 
Eliasson 
och Signe

Karolina 
Eliasson 
med 
barnen




