
Den äldsta byggnaden  i  området kring Hamra finns i Ramsås  
Ramsås skulle i nutida översättning heta Korpåsen, ram = korp. 

Ramsås var frälsehemman och tillhörde släkten Hård af Segerstad i Reftele. Stugan byggdes någon gång under tidsperioden 

1630 –1650. Den är påbyggd med en våning och det påstås att det ursprungligen inte fanns en enda spik i huset.  I Ramsås finns 

också en linbasta som är samtida med stugan.  

Första gången man kan finna någon från Ramsås är i Bredaryd sockens dödsbok från 1694; ”Gamla enkan Gertrud i Ramsås 

afled den 5 maj lördagens afton och var till ålder 92 åhr och 3 veckor”. 

I husförhörslängden från 1772,  styks de tidigare ägarna;  

Nils Andersson f.1746 med hustru Karin Andersdotter f. 1746 och dottern Anna f.1771 som dör 1 år gammal i kopporna, men 

en ny Anna ser dagens ljus 1775.  En piga vid namn Anna f. 1752 fanns också i detta hushåll.                                                                              

På undantag fanns även; Anders Persson f.1696 och hans hustru Kerstin Persdotter f. 1724  

 

Från Domnabo, Håkentorp flyttade istället, där de finns registrerade fram till 1772: 

Per Svensson f. 1734 med hustru Elsa Larsdotter f.1729 med barnen Sven f. 1765, Chatarina f.1768 och Daniel f. 1770,som blir 

den nya ägarfamiljen.  Ytterligare två personer är  skrivna i detta hushåll. Pigan Märta f. 1732 följer med från Domnabo. Så gör 

även änkan Kristin Danielsdotter f. 1698. Kristin och hennes avlidna man  Lars var troligtvis föräldrar till Elsa Larsdotter, och 

Märta är en yngre syster.  

Den 15 september 1785 avlider änkan Kristin Danielsdotter  av ålderdomssvaghet 86 år gammal . 

Den 21 februari 1788 blir Pehr änkeman då Elsa avlider, men som det så ofta hände förr så gifte han om sig med Elin Larsdotter 

f.1765 på Kallaberget i Reftele. 

Den 23 juli 1791 föds deras dotter Elsa.                                                                                                                                                          

Hennes halvbror Daniel gifter sig den 24 juni 1798 med Anna Månsdotter F.1778                                                                                       

från Vissö, och paret bor också i Ramsås.  

Daniel och Anna blir föräldrar till Petter f. 1800, Christina f.1803. 

Åren går och Per är ägare till Ramsås  fram till  den 3 november 1804 då han  

avlider. 

Döde och Begravne 1804; 

Pehr Svensson i Ramsås, en man vådeligen död d.3 Nov. och begrovs d.18 Nov.                                                                                                 

70 år gammal. Denna man red ut om aftonen till närmsta by Hamra frisk och sund,                                                                                        

och om morgonen funnits nästan alldeles död ett eller två stenkast från Hamra                                                                                            

Norregård, dock utan all misstanke om våldsamhet av                                                                                                                                                                                          

…………hand utan enligt den anhöriges och dess egen                                                                                                                                                                   

sons uppgift vara om ej alldeles sannolikt att denne                                                                                                                                     

man för att efterkomma något …………….krav. Han                                                                                                                                                

slagits av sin häst och av den  samma som är känd för                                                                                                                                                                               

olydighet blivit slagen vid örat och vid tinningen                                                                                                                                                                                               

och att han därav dånade fick sin döds baneman.                                                                                                                                                                             

Mannen var känd för en ärlig, dygdig och gudfruktig                                                                                                                                         

vandel och blev därföre väl begraven. 

Sonen Daniel blir ny ägare till Ramsås. Den 12 oktober                                                                                                                                         

1810 dör hustrun Anna i rödsot, 32 år gammal, och                                                                                                                                                        

senare samma vecka dör även sonen Petter i rödsot.                                                                                                                                     

Precis som fadern gifter Daniel om sig. Nya hustrun är                                                                                                                                           

från Reftele och heter Elin Svensdotter f. 1792. 

Dottern Elsa gifte sig med Olof Torstensson och ättlingar till dessa finns än idag i Hamra.                                                                                                       

Gunilla Fransson som nedtecknat detta, är en av dessa. 




