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ANOR FRÅN MEDELTIDEN
Hur bondesläkter från Småland visade sig vara besläktade med Vasaätten

Min mor, Astrid Linnea Andreasdotter, föddes den 27 april 1902 i en församling - 
FEMSJÖ - som ligger på gränsen mellan södra Småland och Halland.

När jag började forska i denna församling upptäckte jag vilken lycka det är för en 
släktforskare att få forska i en församling där prästerna har skött kyrkoböckerna så 
otroligt bra! Så t. ex. finns husförhörslängder redan från början av 1700-talet, och det 
är lätt att följa de olika släkterna (familjerna), eftersom de har bott kvar på sina gårdar
under hela sin levnad. Oftast har äldste sonen ärvt gården efter sina föräldrar, och 
hans yngre syskon har arbetat hos honom som drängar och pigor tills de gift sig och 
bildat ett eget hem. När han sedan blivit äldre har hans äldste son övertagit gården 
och han och hans hustru har fått flytta in i undantaget. Så har jag kunnat följa 
generation efter generation eftersom nästan ingen flyttade ifrån bygden.

Men den gren som jag tänker berätta om här följer kvinnolinjen. Kvinnorna har ju i 
regel flyttat ifrån sina föräldrahem till sin mans hem. Men det har varit till gårdar, 
som har legat i samma socken, Femsjö. Så har min mormors farmors mor, Elin 
Jaensdotter, f. 1763, flyttat från föräldrarnas gård Elmås till sin mans gård Haghult. 
Elins föräldrar var klockaren Jaen Håkansson och hans hustru Catharina Bengtsdotter.
Catharina var född 1724 i Dufhult och flyttade till sin man på gården Elmås. 
Catharinas föräldrar var bonden Bengt Andersson och hans hustru Christina 
Rosenschantz, boende på gården L. Dufhult. Bengt var född 1679 i Eskilsbo, Torup. 
För Christina har jag inte hittat någon födelsetid.

Jag undrade över Christinas efternamn, Rosenschantz. Det lät ju inte som något 
bondenamn. Kunde det finnas med i adelskalendern? Och döm om min häpnad, 
Christina var dotter till Johan Carl Rosenschantz, född 1644 och Maria Catharina 
Svinhufvud, född 1649 och boende på gården L. Dufhult.

Men ätten Rosenschantz var tydligen ingen välbesutten adelsätt. Johan Carls bror, 
Magnus Jakob, anhöll skriftligen hos ridderskapet och adeln om en svart klädnad att 
därmed sörja drottning Ulrika Eleonora "emedan han icke allenast i späda år mistat 
sin fader, översten Gynter Rosenschantz, utan ock förlorat all sin egendom genom 
reduktionen". Ätten Rosenschantz är avförd från Riddarhuset i Sverige men fortlever 
troligen i Tyskland.

Johan Carl Rosenschantz hustru, Maria Catharina Svinhufvud, var dotter till Jöns 
Svinhufvud och Beata Gyllensvärd, vars föräldrar var Per Joensson Gyllensvärd och 
Elisabeth Hand, född 1598. Elisabeth Hands föräldrar var Håkan Knutsson Hand och 
Virginia Eriksdotter, f. 1559.
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Men vem var Virginias föräldrar? Och nu kom för mig den stora överrraskningen. 
Fadern var Erik XIV och modern var Agda Persdotter, en av kungens frillor, som han 
levde tillsammans med innan han gifte sig med Karin Månsdotter!

Så kan det vara, så underligt kan det bli, dessa enkla soldater, torpare och bönder från
södra Småland visade sig ha sina rötter ända upp i kungahuset på grund av 
kungasonen Eriks förbindelse med krämaredottern Agda.

Nedan följer anorna med min mormor, Annette Westerdahl, som proband.

Annette Westerdahl
f. 1879-03-04, d. 1958-09-23

f
Lars Persson Westerdahl, f. 1831-08-02 i Femsjö, d. 1917-11-20 i Femsjö, båtsman 
och torpare, levde på torpet Furulund i Femsjö socken, g. 1866-03-05 m.

m
Hanna Persdotter, f. 1842-07-23 i Femsjö, d. 1916-12-25 i Femsjö

Barn: Axel, f. 1867-04-28, Oskar, f. 1869-09-28, Emma, f. 1872-02-13, Leonard, 
f. 1875-02-17, Carl-Birger, f. 1877-02-02, Annette, f. 1879-03-04 och Alma, f. 1881-
12-19.

ff
Per Andersson Knall, f. 1787-11-19 i Sätila, d. 1840-02-18 i Femsjö, soldat och 
torpare, levde på torpet Knallhult i Femsjö socken, g. 1827-12-28 m.

fm
Britta Larsdotter, f. 1792-07-04 i Femsjö, d. 1870-09-19 i Femsjö

Barn: Christina, 1828-05-23, Helena, f. 1828-05-23, Anders, f. 1830-03-05, Lars, f. 
1831-08-02 och Samuel, f. 1834-08-08.
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fm f
Lars Jonaesson, f. 1759-10-04 i Haghult, d. 1806-06-08 i Elmås, hemmansbrukare, 
g. 1785-12-11 m.

fm m
Elin Jaensdotter (Johansdotter), f. 1763-12-08 i Elmås, d. 1812-04-25 i Elmås

Barn: Anders, f. 1786-04-05, Anna, f. 1788-03-12, Per, f. 1790-04-13, Britta, f. 
1792-07-04, Johannes, f. 1795-07-21, Christina, 1798-11-19, Catharina, f. 1800-04-
13 och Jonas, f. 1806-03-07.

fm mf
Jaen Håkansson, f. 1721-08-15 i Elmås, d. 1794-08-08 i Elmås, klockare i Femsjö 
församling, g. 1745-12-29 m.

fm mm
Catharina Bengtsdotter, f. 1724-03-15 i L. Dufhult, d. 1798-12-11 i Elmås

Barn: Britta, f. 1746-11-15, Anders, f. 1748-06-10, Stina, f. 1750-10-02, Maria, f. 
1754-12-20, Magnus, f. 1760 och Elin, f. 1763-12-08.

fm mm f
Bengt Andersson, f. 1679-06- i Eskilsbo, d. 1745-10-06 i L. Dufhult, g. 1711-05-17 
m.

fm mm m
Christina Rosenschantz

Barn: Carl, f. 1712-07-19, Christina, f. 1714-01-09, Christina, f. 1715-09-17, Johan, 
f. 1719-03-14, Gustav, f. 1721-03-21, Catharina, f. 1724-03-15, Anders, f. 1727-01-
11 och Jonas, f. 1730-06-06.

fm mm mf
Johan Carl Rosenschantz, f. 1644-05-26 på Koldinghus slott, Danmark, d 1713-05-
12 i Femsjö, kapten, g. 1666-08-21 m.

fm mm mm
Maria Catharina Svinhufvud, f. 1649-04-11 på Röksberg, Mulseryds socken, 
d. 1720-02-11 i Femsjö

Barn: Beata, Johan Georg, Märtha, Christina, Anna Rosina, f. 1680 och Catharina, f. 
1688.
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fm mm mm f
Jöns Svinhufvud, d. 1659-06-27 i fältlägret vid Bromshöög på Seeland (invid 
Köpenhamn) av sina vid stormningen av Köpenhamn erhållna sår, major, g. m.

fm mm mm m
Beata Gyllensvärd

Barn: Johan Magnus, Maria Catharina, f. 1649-04-11 och dotter, f. 1659-06-28 i 
fältlägret vid Bromshöög.

fm mm mm mf
Per Joensson Gyllensvärd, d. 1664-03-19 i Hössna, överste, g. m

fm mm mm mm
Elisabeth Hand, f. 1598, d. 1651-04-10 i Hössna

Barn: Johan, f. 1617-05-13, Knut, Virginia, Märtha, f. 1620 och Beata.

fm mm mm mm f
Håkan Knutsson Hand, d. 1633, landshövding, g. 1585 m.

fm mm mm mm m
Virginia Eriksdotter, f. 1559-01-01 på Kalmar slott, d. 1633, blev 1566 av sin fader,
konung Erik XIV, erbjuden till gemål åt ryska storfursten Ivan Ivanovitj

Barn: Catharina, Knut, Sofia, Arvid, Erik, Johan och Elisabeth, f. 1598.

fm mm mm mm mf
Erik Gustafsson Vasa (Erik XIV), f. 1533-12-13 på Stockholms slott, d. 1577-02-26
på Örbyhus

fm mm mm mm mm
Agda Persdotter, kunglig frilla

Barn: Virginia, f. 1559, Constantia, f. 1560, Lucretia, f. 1564

Det fanns ingen drottning vid det svenska hovet under kung Erik XIV:s regeringstid 
1560 - 1568. Kungen hade i stället älskarinnor, varav Agda Persdotter nämndes 
främst, redan under Kalmartiden. Då Agda Persdotter gifte sig med Joakim Flemming
, drog Erik försorg om de tre döttrarna, vilka anförtroddes hans syster Cecilia för 
uppfostran.

fm mm mm mm mf f
Gustav I Eriksson Vasa, 1496(?)-05-12 på Lindholmens sätesgård i Roslagen, d. 
1560-09-29 på Stockholms slott, g. 1531-09-24 m.
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fm mm mm mm mf m
Katarina af Sachsen Lauenburg, f. 1513-09-24, d. 1535-09-23

Barn: Erik, f. 1533-12-13

fm mm mm mm mf ff
Erik Johansson, riksråd, död 1520 genom halshuggning vid Stockholms blodbad, g. 
m.

fm mm mm mm mf fm
Cecilia Månsdotter (av Ekaätten), f. 1476, d. c:a 1522 i fängelse i Köpenhamn

Barn: Gustav, f. 1496(?)-05-12, Magnus, Johan, Birgitta, Margareta, Märta, 
Emerentia, och Anna.

fm mm mm mm mf ff f
Johan Kristersson Vasa, d. 1477, riksråd, häradshövding i Vallentuna, g. m.

fm mm mm mm mf ff m
Birgitta Sture, d. 1472

Barn: Erik

fm mm mm mm mf ff ff
Krister Nilsson Vasa, d. 1442, g. m.

fm mm mm mm mf ff fm
Margareta Eriksdotter Krummedige

Barn: Johan

fm mm mm mm mf ff mf
Gustaf Anundsson Sture, g. m.

fm mm mm mm mf ff mm
Birgitta Stensdotter Bielke

Barn: Birgitta

Enligt vissa källor går kännedomen om Vasa-ätten och dess härstamning ännu längre 
tillbaka, via Birger Jarl, Knut den helige av Danmark, Sven Tveskägg, Harald 
Blåtand, Olof Skötkonung, Ottar Vendelkråka, ja ända till Aun den gamle, men dessa 
uppgifter, som handlar om personer i en grå forntid, får anses som synnerligen 
osäkra.
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