
 Den 13:e februari år 1849 föddes  

vid Bjäresjöholms gård i Skåne 
två töser, tvillingarna Maria och 
Karna. Deras föräldrar var Ola 
Jönsson, född i grannsocknen 
Balkåkra och vid döttrarnas 

födelse anställd som statare på 
Bjäresjöholms gård, modern var 

Anna Jöns-dotter från Bjäresjö. Behjälplig vid 
tösernas födelse var jordegumman Johanna 
Emdberg.
  

 I familjen fanns fyra barn sedan tidigare, det 

var Anna tretton år, Mårten tio år, Elna åtta år 
och Per tre år. Samma år som Karna och Maria 
föddes flyttade familjen till Nya Ruthenborg i 
Bjäresjö socken där dottern Gertrud föddes. 
Familjen bodde vid Ruthenborg till år 1852 då de 
flyttade till den angränsande socknen Snårestad 
där fadern Ola fick tjänst vid Charlottenlunds 
säteri. Vid Charlottenlunds säteri  föds brodern 
Jöns år 1854. Den femte november år 1860  dör 
Karnas tvillingsyster Maria endast tolv år gammal. 

 Karna får vid lämplig ålder börja tjäna som piga i 

socknen, bland annat vid Charlottenlunds säteri. I 
husförhörslängden för Charllottenlund år 1870 - 
75 står det att läsa att Karna den 21:a oktober år 
1870 flyttade från bygden och landskapet till 
Västerås.

 Vad Karna gjorde i Västerås eller varför hon 

flyttade just dit är ännu höljt i dunkel. År 1872 
har hon flyttat vidare till Gävle där hon enligt 
sonen Kristians berättelse arbetade som 
mejerska. Till Gävle har även Karnas bror Per 
flyttat. 
 

 Den 10:e november år 1872 ingår gifter hon sig 

med Lars Johan Westerberg från Västergötland, 
den 21:a december samma år föds deras son Per 
Johan i Gävle. Familjen stannar ytterligare några 
år i Gävletrakten där de även får barnen Johanna 
och Reinhold. 

 År 1878 i mars flyttar familjen till Tierps 

socken där där maken Lars Johan blir frälsebonde 
över 1/8 mantal vid torpet Fåhnbo under 
Stynsbergs gård. Vid Fåhnbo föds Karnas och 
Lars Johans dotter Maria år 1879 och sonen 
Kristian år 1882.

 Till Tierp flyttar även makens bror Olof från 

Västergötland med sin familj till torpet Östensbo vilket 
också ligger under Stynsbergs gård. 

  Den 5:e september 1883 blir Karna ensamstående med 

sina fem barn då maken Lars Johan går bort. Karna 
försöker enligt sonen Kristians berättelse att driva 
gården ensam men lyckas inte med detta. Karna blir år 
1884 tvungen att flytta till Degerbo med sina barn där 
hon får bo i vad sonen Kristian beskriver är ett draghål, i 
husförhörslängden för Degerbo antecknas Karna som 
fattighjon. 

Sonen Reinhold med familj

Sonen Kristian med del av sin familj

Karnas dotter Maria som också 
 flyttade till Björklinge.
 



 År 1890 får Karna ett utomäktenskapligt barn, sonen Klas Adolf,  hon bor 

kvar vid Degerbo till år 1903 då hon den 20:e november flyttar till sin dotter 
Johanna som är gift med smeden Axel Pettersson i Björklinge. Hos dottern 
bor Karna till sin död den 16:e mars 1911 då hon går bort 62 år gammal.
 
 

Karna till höger på fotografiet tillsammans med sin svärson smeden Axel Pettersson i 
Björklinge och dottern Hanna samt deras barn och piga. Karna bodde hos dem från 
det hon flyttade från Tierp tills dess hon dog 1911.  
 


