SOLDATEN HENNING ARONSSON SODER OCH HANS FAMILJ I BARRUD

TVÅ TILLÄGG 2017-04-22
VALLSJÖBOL PÅ 1940- TALET
Under sex skolår i Vallsjöbol (1944 - 1950) hade vi en klasskamrat som från
början hette Hans (Hasse) Söder. Något år efter skolstarten bytte Hasse
efternamn, till Garmenius. När vi väl hade lärt oss det, var det inte mer med
det. Mest hette han ”Hasse på Fallet”, oavsett efternamn.
När jag satt här och skrev uppsatsen om Henning Aronsson Söder och hans
familj, tänkte jag på Hasse och funderade på om han möjligen var en ättling av
Söders i Barrud. Kanske hade jag någon diffus vetskap om att så var fallet
(oavsiktlig vits). Jag tar fram en av mina favoritbilder från dåtiden: Vallsjöbol
skola, mitten av 1940- talet:

Bland de åtta gossarna finns det en som heter Hasse Söder. Gissa vem!

Här ser vi nu Hasse på Fallet flankera sin morfars far, soldaten Henning
Aronsson Söder i Barrud. Fallet hade säkert ett mera officiellt namn, men jag
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vet för stunden inte vilket. Det var i alla händelser det första ställe man kom till,
om man tog av från gamla E 6- an och åkte mot Visjön och Mossebo. Det fanns
också en mäktig kraftledning som gick rakt över Fallet. Var strömmen kom ifrån
och vart den tog vägen, hade jag ingen aning om då och inte nu heller.
Nu ska jag förklara de släktsammanhang som inleddes på förra sidan, med den
kunskap jag fått genom några knapptryck på datorn.
Minns ni Hennings och Klaras tvillingar som föddes i Barrud runt midnatt den
21- 22 september 1890? Manfred var den som föddes den 22 september. År
1938 bodde han och hans hustru Elsa i Slätte (Fredsbergs socken). Jag vet inte
hur många barn de hade, men de hade ”hemmadottern” Viola Teresia Augusta
Söder (det står i födelseboken). Den 20 februari 1938 födde Viola sonen Folke
Hans Rune – och det var den blivande ”Hasse på Fallet”. Viola gifte sig senare
(1940) med Karl Gunnar Garmenius (f i Solbacken, Hova 1913-03-24 som
Pettersson). Året efter fick de dottern Rosmari och senare flera barn.
TVÅ GRENAR PÅ ETT SLÄKTTRÄD
Carl Carlsson (f 1787) i Mossebo, var gift med Anna Greta Jönsdotter (f 1789)
De hade sju barn, bland andra: Anders Petter (f 1831) och Clara Sofia (f 1836)
Syskon

Anders Petter Carlsson
(f 1831)

Clara Sofia Carlsdotter Elggren
(f 1836)

Son
Carl August Andersson
(f 1869)

Dotter
Klara Lovisa Elggren Söder
(f 1861)

Sysslingar
(tremänningar)

Son
Gunnar Carlsson
(f 1909)

Son
Manfred Söder
(f 1890)

Bryllingar
(fyrmänningar)

Son
Bernt Gunnarsson
(f 1935)

Dotter
Viola Söder Garmenius
(f 1920)

Kusiner

Det här betyder att det inte bara var Bernt och jag som var släkt med varandra
på skolfotot. Det var lite olika långa generationer, så Hasse Söders mor Viola
och vi var bryllingar (fyrmänningar). Men vi var lite, lite släkt med Hasse Söder
(Garmenius). Eldroy var på samma sätt lite, lite släkt till släkten med Hasse.
Hans faster Fridas make i Borgamossen/ Mossebo, Erik Larsson, var kusin med
Hasses morfars mor Klara Lovisa (soldathustrun i Barrud).
 Med risk för att hitta flera avlägsna släktingar, tror jag att vi stannar där. 

BARRUD PÅ 1870- OCH 80- TALET: SLÄKTEN VÄRN
Anledningen till att jag skriver detta tillägg är att soldaten Henning Söder var
nära släkt med Värnarna. (August Värn i Barrud var hans morbror och Gustaf
Värn var hans kusin). Men med familjerna Värn har det alltid varit så, att det
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varit nästan omöjligt att hålla reda på vem som var vem och vilka som bodde
var och varför de bodde just där och inte någon annan stans.
Låt mig ta den gamla hederliga häradsekonomiska kartan (från omkring 1880)
till hjälp än en gång:

Det är det ställe som markerats med en rektangel och ett frågetecken som nu
ska stå i fokus. Två hus är markerade på kartan (där Bernts smedja ligger idag)
och där bodde ägarna till 1/ 20 mantal av hemmanet Barrud, fram till år 1883,
då Carl Gustaf Carlsson och Gustava köpte hemmansdelen och införlivade den
med den egna 1/ 30 mantal. I modern tid hette stamfastigheten Barrud 1:2 och
tjugondelen 1:3 samt Krontorp 1:22.
I mitten av 1800- talet hette ägaren Anders Petter Andersson och det är hans
förtjänst/ fel att det där gärdet, på gränsen mot Värns, fortfarande är känt som
”Anderspettersbacken”.
År 1874 sålde Anders Petter Andersson fastigheten till Bror Henrik Värn och
hans hustru Charlotta. Det fanns tre barn i familjen: Maria Charlotta (f 1878),
Beda Sofia (f 1880) och Gustaf Adolf (f 1882). År 1883 flyttade familjen till det
närliggande Gäddeviken, där hustrun Charlotta var född och uppvuxen. Där
växte sedan familjen i en rasande fart och 1898 fanns det en far och mor och
nio barn i åldrarna 1 – 20 år.
Henning Söders morfar, knekten i Sjöbron, Hindrik Värn, blev änkeman 1848
och gifte om sig ett drygt år senare och fick två barn till, utöver de tidigare åtta
barnen (bland dem August Värn och Henning Söders mor Beata). Den Bror
Henrik Värn vi ser här uppe var således halvbror till August Värn och Beata.
Henning Söder hade således ytterligare en morbror i Barrud mellan år 1874 och
1883, innan han kom dit som knekt. Och när han blivit knekt hade han en
morbror och hans familj i Gäddeviken och knektbarnen i Barrud hade ett stort
antal kusiner på samma ställe. En dotter i Gäddeviken (Judith) flyttade till
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grannsocknen Hova i början av 1900- talet, men hon flyttade inte långt
hemifrån. Det var i Smedsbol hon slog sig ner, som maka till mormors bror, Karl
Fransson. Andra i familjen flyttade åt olika håll. En gren gick till Töreboda, med
fruarna Persson och Stöök, bland andra fram på 1900- talet.
Till slut ännu en bild med anknytning till den siste soldaten Söders familj i
Barrud. Den här fick jag just från Leif Vörde, med texten ”Nils Söder 20 år”:

Det betyder att fotot är taget den 7 maj 1923. Modern i familjen, Klara Lovisa,
har varit död i drygt två år och fadern gör sitt sista år som anställd av roten.
Man får förutsätta att det är födelsedagsbarnet (han som berättade så fint om
sina föräldrar, för Ulf Drake) som fått en sittplats bredvid blomsteruppsatsen.
Två av syskonen är redan avlidna och några har flyttat från Barrud. Jag gissar att
det är Nils Söders syskon och deras respektive som samlats i stugan.
För att knyta ihop det här paketet, visas här efter en jättekort filmsnutt från
Vallsjöbols skola, på vilken två barnbarnsbarn till Henning och Klara Söder i
Barrud agerar.
Tack igen för visat intresse!
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