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Kristina Magnusdotter och Peter Svensson ca 1870 -1904                                                                                      
Kristina föddes 1834 i Hamra Håkansgård, (nuvarande Mats Petterssons hus), hon ingick äktenskap år 

1869 med Peter (född i Ås 1834), Kristina och Peter bosatte sig i Hamra Håkansgård där de bedrev 

jordbruk och byggde då ett nytt boningshus (nuvarande Sandins). De fick tre barn Frans Wilhelm 

Petersson född år 1869, Carolina Petersdotter född 1871 (död samma år), Johan Edvard Petersson 

född år 1874, Kristina hade även en dotter före äktenskapet Inga Lovisa född 1859.  Dottern Inga 

Lovisa gifte sig och flyttade till Hamra Håkansgård, (det huset som tidigare låg jämte, nuvarande 

Snickargården). Peter avled år 1902. De båda sönerna som emigrerat till Amerika hjälpte då modern 

med pengar att bygga en stuga på mark som tillhörde gården. Den låg utmed vägen som går fram till 

nuvarande Snickargården. Kristina (även kallad Halta-Kristin) avled 1915. 

Carl Olof Johansson och Ida Svendotter 1904 – 1921                                                                                
Carl-Olof Johansson född i Källeryd år1857 kom till Hamra som sågmästare vid Hamra Ångsåg 

belägen vid Annebergssjön. Hustrun Ida var född på Olas Kvarn år 1860. Familjen bodde i närheten av 

sågverket och här föddes barnen Maria 1884, Karl 1887 och Ruth 1898. Sågverket upphörde 1898. 

Omkring sekelskiftet flyttade familjen till Hamra Norregård (nuvarande Tobiassons). Här föddes 

Mimmie år 1901. År 1904 bytte familjen bostad på nytt och Hamra Håkansgård blev det nya hemmet 

1904.  År 1921 försåldes fastigheten till dottern Mimmie och hennes make Conrad och ett 

undantagskontrakt upprättades för Carl-Olof och Ida att under sin lifstid bo i två rum på öfra 

våningen, få en liter söt oskummad mjölk om dagen året om äfven som matpotatis vad de behöfver, 

samt godt bränsle, weden skall vara huggen och hemkörd från skogen.                                                                                                                        

Carl-Olof avled 1927 och Ida 1940 



Conrad och Mimmie Sjögren 1921 – 1969                                                          
Conrads far som var Knekt avled i lungsjukdom sex veckor innan Conrad föddes och han uppfostrades 

hos sina morföräldrar Katarina och Johannes Jonsson, Hamra Norregård. Conrad och Mimmie fick tre 

barn Silva, Olof och Gösta. Conrad avled 1969 och Mimmie 1994. 

 

Erik Franzèn och Ellen Holmström 1969 – 1974                                                                                                                 

Gården styckades upp och bostadshus med tillhörande tomtmark på ca 1500 kvm såldes på auktion 

och förvärvades av Erik Franzén. Åkermark och ekonomibyggnader såldes till närmaste jordbrukare 

(Sven-Olof och Maj-Lis Johansson). 

Hans och Sonja Sandin 1974 -                                                                                                              

När ”gröna vågen” slog till på 1970-talet bestämde sig Hans och Sonja tillsammans med sina två barn 

Robert och Ann-Charlotte att flytta från Stockholm, och den nya bostaden blev Hamra Håkansgård 

där sonen Mats föds.  År 1986 startade familjen ett plåtslageri och uppförde då en verkstadsbyggnad 

på tomten. 
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