
Sammanfattning av Helges och Gertruds släktkrönika - populärversion

Vi var många, som var trollbundna vid sommarens 
släktträff av Gertruds passionerade berättelse om 
vår härliga släkt.

Detta var så uppskattat att en fortsättning utlovades, 
i vilken var och en av oss kan se hur vi passar in i 
mer än 400 års historia bland bönder, grevar, 
kungahus och andra kändisar.

Du är kanske viktigare än du anat...

Berättelsen kan fortsätta...
Detta är en ”populärversion” av Gertrud och Helge Ewaldz släktkrönika gällande vår släkt och dess 
historia. Berättelsen är förenklad och mycket kortfattad för att alla nuvarande medlemmar i föreningen skall 
kunna känna igen sig vid namn eller som barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Syftet med artikeln är att 
väcka ett intresse att söka vidare i rötterna bland våra släktträd i TNG. För detta krävs lösenord som kan 
tillhandahållas av föreningen.

Vår gemensamma anfader förenar oss från 1600-talet och framåt genom 10 generationer
Det som förenar oss i Ramsåsa Släktforskarförening är att vi har en gemensam anfader, Rasmus 
Ingvarsson (1610 -1693). Några är släkt genom blodsband i rakt nerstigande led medan andra kommer 
med genom sina giftermål i släkten.

Det har gått 10 generationer från det att vår anfader föddes fram till våra barn idag - En tidsepok på mer 
än 400 år. Under denna period har våra släktingar fått uppleva bl.a. följande:

! 1658 - freden mellan Danmark och Sverige slöts i Roskilde. Skåne blev svenskt och har så förblivit.

! 1718 - Karl XII stupade.

! 1789 - Franska Revolutionen genomfördes. Vi lämnade 
bondesamhället för en industrialisering.

! Två världskrig utkämpades, 1914-18 samt 1939-45.

! 1989 föll Berlinmuren. Med denna upphörde det kalla kriget. 

Allt detta och mycket mer har våra släktingar upplevt...



Vem var då vår anfader Rasmus Ingvarsson?
Hans fader hette Rasmus Rasmusson och föddes cirka 1590. Denne fick fyra barn...

! vår anfader Rasmus Ingvarsson (1610-1693)

! tvillingarna Jens Ingvarsson (1620-1684) och Peder Ingvarsson (1620-1700)
! Elina Ingvarsdotter (1625-1700).

Den nu levande musikerfamiljen Glenmarks härstammar från Elina, 
liksom vår medlem Anders Edlund, genom sin hustru Annica (född 
Nygren). 

Jesper Aspegren är en annan känd släkting, som är 
ättling till Rasmus Ingvarssons bror Jens.

Vår anfader Rasmus Ingvarsson var häradsdomare, vilket var ett 
högt ämbete på den tiden. Han umgicks säkerligen med det högre 
ståndet. 

Han och hans syster Elna Ingvarsdotters farfars farfar var Peder 
Thott, Trollenäs. Här finns säkerligen förklaringen till varför Rasmus 
Ingvarsson blev gynnad då svenskarna övertog Skåne 1658. Med 
Thott-ätten som beskyddare blev han häradsdomare och begravd 
inuti Bromma kyrka.

Enligt antavlan Rasmus Ingvarsson är han kusin med Claus Thott, 
som blev högste befälhavare i Skåne 1658. 

Tottarna var en gammal ätt med början 1085 och ingifta med 
Sparre-, Bielke-Hwide, Galen och Bondeätterna samt med hela 
svenska kungahuset. (Citat ur släktforskare Kurt Svenssons: 
”Redogörelse kring Rasmus Ingvarsson och hans syskons anor).

Våra olika släktgrenar i föreningen härstammar från Rasmus Ingvarssons son och dotter
Släktgrenen ”Ivarsson” härstammar från Rasmus Ingvarssons son Lasse Rasmusson, som föddes 1637. 
Grenen härstammar från Ramsåsa och Bussjö.

Den äldste levande i denna släktgren var fram till 2016 Margit Andersson (blev 94 år), dotter till Otto 
Ivarsson (1880-1957), vars far hette Ivar Isaksson (1849-1915). 

Otto Ivarssons barn var Margit, Hildur, Ivar, Kalle och Gunhild. Deras barnbarn är bl.a. Ola Ivarsson, 
Fredrik Ivarsson, Henrik Ivarsson samt barnbarnsbarn. 

Ottos syster Anna Ivarsson (1876-1912), är mormor till Gertrud Ewaldz och Lennart Petersen. Dessa har 
barn, barnbarn och t.o.m. barnbarnsbarn. 



Inger Carlsson, Susanne Nilsson och Pia Oswald, med barn och barnbarn inom samma släktgren,  
härstammar från den mäktige Måns Jöransson med ursprung till Per Larsson, barnbarn till Rasmus 
Ingvarsson. 

Ivar Isakssons bror Lars Isaksson är släkt med Gunhild Nehlin och Clas Regeheim i tredje generation.

Släktgrenen ”Olssons” ursprung är Rasmus Ingvarssons dotter Hanna Rasmusdotter och kommer från 
Kvärrestad. Peter Anderssons farfarsfar hette Anders Olsson, därav namnet på släktgrenen. Anders är 
morfar till Sven Jönsson, morfars far till Lars Jepsson och farmors far till Christian Lyngemark. 

Anders Olsson hade en bror Måns Olsson, som är farfar till Helge Ewalds. Detta innebär att Helge och 
Peters pappa Hans Erik Andersson är kusiner. Jan Kvernby och Björn Falkehed är barnbarnsbarn till 
Måns Olsson.

Lennart Andersson och sångerskan Siv Malmkvist har 
även Hanna Rasmusdotter som anmoder men med 
tidigare förgrening än Anders och Måns Olsson.

Vi har ännu en aktiv släktgren inom föreningen, genom 
ingifte, nämligen van der Pottssläkten, som kommit till 
genom giftermål mellan Anna Ivarsson (1876-1912) och 
Per Ohlsson (1876-1927). 

Det är i och med deras giftermål som vi är släkt med bl.a 
Joakim Feldt, Kjell Komstedt, Nils Henrik Samuelsson, 
Bengt Kilberg, Bertil Assarsson. Dessa har barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn.

Kvarnarna har spelat en viktig roll i vår släkt
Vår släkt har ägt fyra kvarnar.

! Ramsåsa mölla uppfördes 1863 med tre loft och ägdes 
1875-1881 av Ivar Isaksson. Under denna period föddes 
Anna Ivarsson (f1876), Otto Ivarsson (f1880),  Hilma 
Ivarsson och Anders Ivarsson.

! Everöds mölla uppfördes före 1858 och ägdes av Ola 
Persson (1873-1908).

! Spjutstorps mölla byggdes före 1858. Per Ohlsson 
arbetade där uppskattningsvis mellan 1901-1902.

! Bussjö mölla byggdes 1895-1950. Den kallades 
Riksdagsmöllan då riksdagsmannen Alfred Andersson 
ägde den. Hans son dotter Gunhild Nehlin och dotterson 
Clas Regeheim, båda medlemmar i vår förening, bor i 
gårdarna upp till foten av möllan.



Amerikafebern
Såsom hos många andra svenskar, finns det emigranter 
inom släkten. Otto Ivarsson och Per Olsson är två av 
dessa och som greps av Amerikafebern. De packade sina 
väskor och var borta 1902-1905. Härliga artiklar finns att 
läsa om detta, t.ex. ”Ottos Amerikabrev.

Flygaren Lennart Petersén
En annan intressant släkting som tog ett stort 
steg ut i livet var Helga Peterséns son Lennart, 
som utbildade sig till flygare på Krigshögsskolan i 
Ljungbyhed för att sedan bli verksam på Saab i 
Linköping. 

Lennarts dotter Ann-Christin är nu med i 
styrelsen för föreningen. Lennart kallade sina 
memoarer ”Mitt hjärta bor i en gammal gård”
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