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Rensberg  
 

Backstuga under Brännbålskärr, Häradsallmänningen 
 
I maj 1873 vigdes i Rinna sadelmakeriarbetaren Karl Fredrik Rehnstedt från 
Ekeby, född 1846 i Mjölby och pigan Johanna Rehndal från Brännbålskärr, född 
1850 i Guldkistan, Ekeby. 
 
Johannas föräldrar, fosterfadern Anders Tollin och modern lämnade skriftligt 
bifall och ett betyg från Tollin att de skulle få bo i Brännbolskärr. 
 
Hinderslöshetsbetyg för Rehnstedt kom från Ekeby. Han bodde innan 
giftermålet i Ekeby Fattighus. 
 
Den 13 september samma år föddes dottern Hulda Amanda. 
 
År 1874 flyttade de till Rensberg som då var nybyggt och låg i Ekeby socken. 
 
Rehnstedt var sjuklig av fistel. 
 
(det har hänt att folk avlidit av fistel). 
 
År 1880 utvandrade familjen till Norra Amerika. 
 
Rehnstedt finns med i registret Emigranten Emihamn för Ekeby socken. 
 
Han kallade sig redan här för Charles Rehnstedt. Han uppgavs vara 45 år. 
(Åldern  stämmer dock  inte med uppgifterna i husförhörslängden). Men det 
måste vara han för det reste ingen med samma namn från Ekeby det året. 
 
Destinationen var MNT PLEASANT. 
 
Nästa familj kom samma år från Löjtnantsmossen. 
 
Mannen hette Karl Johan Andersson och var född i Rinna 1846. Med sig hade 
han hustrun Anna-Greta och sönerna Karl Anton, Anders David och Oskar Emil. 
 
Sonen Karl Anton blev sinnessjuk och vistades på Växjö hospital och Oskar 
Emil dog när han var nio år. 
 
Hustrun avled 1894, hon var då 59 år gammal. 
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Efter fyra år gifte Karl Johan om sig med Anna Kristina Göransdotter. Hon hade 
en son som hette Carl Ivar och var född i Skänninge 1897. 
 
Carl Ivar gifte sig och bodde också här ett par år innan han flyttade till Rinna. 
 
Mellan åren 1890 och 1904 hörde Rensberg till Rinna socken enligt beslut av 
Kunglig Maj:t 1889. 
 
År 1923 dog Karl Johan av slag. Han står då som före detta jordbruksarbetare. 
 
Hustrun bodde kvar efter makens död tills hon avled 1933. 
 
År 1927 kom fiskhandlaren Pastor Sula hit. 
 
Han hette Josef Fredrik Adolfsson och var före detta lantarbetare, född 1872 i 
Ekeby. 
 
Det finns ett talesätt efter honom: 
Sjung själv får du se hur gött de ä svarade Pastor Sula. 
 
Också han kom från Löjtnantsmossen, och han flyttade till Kullebo 1940 och 
1955 till pensionärshemmet i Timmerö. 
 
Sist boende var arendatoränkan Selma Wilhelmina Jakobsson, (f Svensson) 
född 15/12 1884 Allhelgona. 
 
Hon var änka efter Karl Johan Jakobsson, död 1937, i Kullfällemossen Rinna 
församling varifrån hon kom 1941 med tre söner. 
 
Sven Valentin Grovarbetare född 8/6 1918 Rinna 
David Vilhelm Skogsarbetare född 23/2 1920 Rinna 
Per Erik Grovarbetare född 16/9 1924 Rinna 
 
Familjen flyttade tillbaka till Rinna 4/8 1946 och efter det har ingen bott i 
Rensberg. 
 
När de bodde i Kullfällemossen och skulle gå och handla i Boxholm brukade 
hon och pojkarna stanna och vila sig en stund hos min (Gunilla Kindberg) 
farmor och farfar som bodde i Sörbäck. 
 
Selma var dotter till Alfreds hustru. Han i Johans bok om Mjölbymordet. 
 
(Rensberg var bebott i 72 år) 
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Läkegranen vid Guldkistan, Rinna socken 
 
1842 den 12 mars 
 
Anders Perssons hustru i Skäggfällan uppgaf att folk för sjukdomars botande, till 
och med från UppGrenna gå till en gran vid Guldkistan i Rinna med 9 strutar, 
deribland en med eget silfer, en med naglar och hufvudhår af patienten och 
lägga dessa strutar under granen med begäran att hon skall borttaga det onda. En 
Finska uppgifves ha gifvit Granen denna helande kraft. 
 
1842 den 22 juni 
 
Vid ?sammankomsten uppgaf A Björk att Karpåsedottern ( hon har fallandesot) 
blifvit något svagsint sedan hon gått till granen vid Guldkistan i Rinna och en 
karl med ut-och invänd pels i granen sittande, skrämt henne. 
 
1842 den 28 juni 
 
Reste jag till Guldkistan i Rinna, såg granen åtföljd af Rotmästare Sven Ersson i 
Lussebo. Grenarna å granen voro af en ifrån Bjelbo afsågade utom en gren. 
Bålen af granen, låg, stod qvar. 
 
1842 den 28 juli 
 
Verkställde Tit. Fjetterström LandshöfdingeEmbetets Utslag att granen vid 
Guldkistan nedhöggs. Stammarna och grenarne blefvo 6 lass som kördes upp till 
Guldkistans hemman. 
 
Ur disciplinmål 29/9 1839 – 8/12 1845 (Ekeby) 
(Läketräd brukar oftast vara tallar) 
 

Torptur vid Rensberg 

den 23 januari 2005. 


