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Källeberg Österskogen 
 

I husförhörslängden från 1788 uppges Källeberg ligga under Norräng. 
 

År 1785 inflyttade dagkarlen Anders Håkansson från Strå socken. 
 

Om denne man har prästen skrivit i dödboken: 
 

Död 1836 30/4 Anders Håkansson fattighjon från Källeberg.  
Född i Strå 1749 på Kalvesta ägor, Murbacka. Fader Håkan, moder Lena. 
Tjänade på 12:te året i Starby med flera ställen, sist i Vadstena där han gifte sig 
med en piga Stina Persdotter, med vilken han hade 3 söner och 2 döttrar, av 
vilka sönerna är före honom döda.  
Flyttade från Kalvesta ägor vidare till Norräng och kom till socknen 1785.  
Andra gången gift med pigan Stina Jonsdotter i Kimme, med henne hade han en 
son.  
Denna hustru dog 1812.  
Sedan vårdades han av sin yngsta dotter.  
Han har icke kunnat läsa i Bok.  
Varit i synnerhet på ålderdomen elak och ett huskors för dottern.  
Haft fattigdel i flera år.  
Begravdes den 4 maj. Dödsorsak Ålderdom. 87 år, änkling. 
 
 

Dottern som hette Maja är det värt att nämna några ord om. 
Hon gifte sig 1813 20 år gammal och kom då till Källeberg. Hon födde 7 barn. 
En son var synbart svårt ofärdig av fistel i ett ben och en dotter var sjuklig och ej 
arbetsför.  
När hon var 41 år blev hon änka.  
Efter 7 år gifte hon om sig med drängen Anders Magnus Andersson från 
Knallen.  
Om honom har prästen antecknat att han skall gå och öva sig i läsning samt att 
Jonsson har lovat undervisa honom.  
Efter bara 2 års äktenskap avled han av tvinsot på Linköpings lasarett.  
År 1844 flyttade Maja från Källeberg till Bryggarhem. Hon hade då varit bosatt 
här i 31 år.  
Maja dog utfattig i Mulebo av lunginflammation vid 75 års ålder. 
  

I dödboken har prästen bland annat noterat: 
Innehade torpet Källeberg 1813-1844, flyttade då till Bryggarhem och 1857 till 
Mulebo. Vårdade till sin död sin gamla kinkiga fader, död 1836 utan att hava lärt 
läsa innantill. 
 

Sist boende var torparen Jonas Isaksson, död 1899 och hustrun Johanna 
Charlotta Eriksdotter, död 1910 av slag. 


