
Kristinas stuga. 

 
Bild på Kristinas stuga som idag står i Bredaryd, bredvid Bredaryds plåtslageri. 

Kristinas uppväxt. 

Kristina Magnusdotter, föddes 1834 i Hamra Håkansgård, (idag, Mats Peterssons hus). 

Hennes föräldrar var Elin Svensdotter (född 1797 i Kulltorp) och Magnus Larsson (född 1793 i 

Reftele). Kristina hade en syster och fyra bröder, Lorens (född 1828), Johanna (född 1831), 

Sven Johan (född 1836), Johannes (född 1840) och Anders (född 1843). 

Brodern Lorens flyttade till torpet Krogen i Hamra, systern Johanna flyttade till Kulltorp. 

Bröderna Sven Johan och Johannes tog sig efternamnet Nylander och flyttade båda två till 

Stockholm, där de arbetade som murare. Yngsta brodern Anders tog över föräldrarnas gård, 

Hamra Håkansgård.  1859 får Kristina, oäkta dottern Inga Lovisa.  

Kristina gifter sig. 

Kristina gifter sig den 19/6 1869 med Peter Svensson (född 1834 i Ås). Föräldrarnas gård 

Hamra Håkansgård, delas nu upp mellan Kristina och brodern Anders.  

Kristina och Peter bygger sig ett nytt hus (idag, Sandins hus).  Här bedriver de jordbruk.  

De får tillsammans 3 barn, sonen Frans Wilhelm (född 1869), dottern Carolina (född och död 

1871), sonen Johan Edvard (född 1874).  



Kristinas dotter Inga Lovisa gifter sig den 23/12 1884 med Daniel August Bolmgren från 

Hamra Håkansgård. (huset som tidigare låg jämte, nuvarande Snickargården). Detta 

äktenskap blir inte så långvarigt, 5 månader senare, den 25/5 1885 dör Daniel August.  

Dottern Inga Lovisa gifter då om sig med August Larsson 1886, de får tillsammans sonen Axel 

Konrad (född 1888), de flyttar sedan alla tre till Reftele 1889. De bor i Ölmestad Lillegård, 

Reftele när Inga Lovisa dör 1892 av lunginflammation endast 32 år gammal. 

Båda två sönerna emigrerar till N. Amerika, Frans Wilhelm emigrerar 1891 och Johan Edvard 

1892.  Kvar på gården är nu endast Kristina och Peter.  

Kristina blir änka. 

När Peter dör 1902, så säljs gården Hamra Håkansgård, till Karl Elof Johansson och hans 

hustru Ida Maria Svensdotter. 

De båda sönerna som emigrerat till Amerika, hjälper nu modern med pengar till att bygga en 

stuga, på mark som tillhörde gården. Den låg på vänster sida utmed vägen som går fram till 

nuvarande Snickargården.  

Stugan blev alltså Kristinas bostad när hon blivit änka. Troligtvis var hon på något sätt halt, 

då hon gick under namnet ”Halta-Kristina”. 

Hon spann ull och lin åt sina grannar i byn, och fick på så sätt lite hjälp till sin försörjning. 

Enligt det som Mimmi Sjögren berättat för Kerstin Rybeck så fick hon också i fortsättningen 

en del dollarsedlar från sina söner. Dessa bevarade hon i en byrålåda för att som hon själv 

uttryckte det, skulle ha till när hon skulle komma i "joran" (jorden). Hon menade sin 

begravning.  Hon avled år 1915. 

Mimmi Sjögren som då var 14 år och Emma Lundstedt (Joel Catonis farmor) klädde då 

Kristina till lik som det hette på den tiden. Mimmi var besviken på den 50-öring som hon fick 

i ersättning för sitt arbete medan Emma fick en hel 2-krona. 

Kristinas bror Anders, som bodde kvar i deras föräldrarhem, Hamra Håkansgård, fick ta hand 

om begravningen för Kristina.   

Efter Kristinas död såldes hennes stuga till fabrikör Albin Lundell, Bredaryd. Stugan flyttades 

till Bredaryd och ny ägare blev så småningom urmakare Wilhelmsson. 

Stugan står kvar i Bredaryd än idag, den ligger bredvid Bredaryds plåtslageri. 

 

Sammanställt av Monica Johansson 

Källor: Kyrkböckerna och Kerstin Rybecks anteckningar ifrån vad Mimmi Sjögren berättat. 


