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Petersberg 
 

Torp under Hageby 
  
 
I Petersberg har det hänt många ruskiga saker! 
 
Petersberg byggdes i början av 1800-talet av torparen Peter Nilsson från 
Oxhultet på Fjättmunna ägor.  
 
Peter tyckte tydligen om att läsa för i april 1807 lånade Peter Svensson i 
Petersberg tredje bandet av Scrivers själeskatt och året efter andra bandet. 
 
(Scriver Christian, född 1629 död 1693, tysk evangelisk präst. Var en mycket betonad innerlig 
natur, som utövat stort religiöst inflytande). 

 
För svårare koppsmitta ympades 1806-1807 56 barn i Ekeby socken. En av dem 
var dottern Greta Lisa i Petersberg. (sockenstämmoprotokoll) 
 
Enligt prästens noteringar i dödboken var Peter alltid ärlig, arbetsam och 
godkänd. 
 
Det hjälpte dock inte, för i januari 1818 blev han ihjälslagen av en man som 
nyligen blivit antagen till rekryt. Peter var då 51 år. 
 
På 1830-talet bodde det en familj med fyra barn i Petersberg. Mannen och 
hustrun avled med bara ett års mellanrum, hustrun på Kurhuset i Vadstena. 
Barnen som var mellan 1 och 9 år fick då tas om hand och uppfostras på allmän 

bekostnad, som det står i husförhörslängden. 
 
Från 1844 till 1871 beboddes torpet av samma familj. De emigrerade 1871 till 
Amerika. 
 
Nästa familj kom att bli de sist boende här. 
  
Petersberg nämns nu som backstuga och mannen står som arbetare.  
 
Han avled 1896 och hans hustru 1901. 
 
Deras son, (mindre arbetsföre skomakeriarbetaren) Otto Albert, dottern Hedda 
och hennes tre utomäktenskapliga barn bodde kvar efter föräldrarnas död. 
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I december 1895 blev Hedda gravid igen. Det måste ha varit en svår situation för 
henne. Tre barn och ett till på väg. Hon ansåg sig väl inte kunna försörja alla. 
 
Hon kvävde sitt nyfödda barn och dömdes den 16/9 1896 av Göstrings 
Häradsrätt till två års straffarbete för barnamord. (Fadern var då död). Hon 
återkom efter frigivningen 19/6 1898. 
 
Vad ska man tro på när man läser kyrkböcker? 

 

Född 26/8 1896 en Flicka oäkta.  

Moder N.N. piga i Petersberg. Fader okänd. Barnet mördat. Se dödboken nr 36. 

 

Död 26/8 1896 ett Gossebarn av N.N. i Petersberg. Barnamord, kvävning. 

 
 
Den 8 mars 1901 hängde sig Otto Albert i en gran som växte här vid backen. 
Han begravdes i stillhet efter skedd polisundersökning. 
 
Hedda bodde kvar till 1904 då hon flyttade till Motala med sin yngste son. 
 
Sedan är Petersberg överstruket. 
 
 
 

Torptur vid Petersberg (Pettersberg) den 1 februari 2004 


