
Anna Mattsson och hennes familj 
 
Erik Mattsson, Annas fosterfar, var född i Malung i Dalarna i byn Västra Myckleby, 
han var nr tre av sju syskon, två systrar och fyra bröder. När Erik var nästan 17 år 
flyttade han till Stockholm och blev militär. Där träffade han Karolina som sedan blev 
hans fru. När de gifte sig flyttade de hem till Eriks födelseby och bodde där i 12 år 
innan de flyttade till Tjusta i Håtuna 
 
Anna föddes i Sigtuna 1864 och hon hade en nästan tre är äldre storebror, Axel 
Ludvig. Pappan, Adolf Fredrik var Stadsvaktmästare i Sigtuna. När Anna var ett år 
och två månader flyttade familjen till Stockholm, där pappan arbetade som 
stenarbetare. 1867 när Anna var nästan tre år dog mamman. När hon var tio år 
hämtades hon av sina blivande fosterföräldrar Erik och Karolina Mattsson, som inte 
hade några egna barn. Hos dem fick hon det hem hon aldrig skulle lämna. 
 
Pappan Adolf Fredrik Pettersson gifter om sig 1879 och elva år senare (1890) är han 
änkling igen och har nu döttrarna, Kristina född 1879 och Frida 1887.  Han gifter för 
tredje gången, nu med Emma från Öland och får dottern Agnes och när hon återigen 
väntar deras barn dör Adolf Fredrik 1894. Han får aldrig se sin dotter Elma som 
föddes i november samma år. Emma flyttar hem till Öland med makens dotter Frida 
och deras gemensamma Agnes och Elma. 
 
Annas bror Axel Ludvig, gifte sig 1890 i Undersåker i Jämtland där får han två söner 
och en dotter. Han heter då Pettersson Lindros. När sonen Adolf Fredrik är två år och 
Johan Axel två veckor, flyttar han utan sin familj till Amerika 1892.  Vi vet att år 1900 
arbetar hans hustru som hushållerska åt en gammal man på Frösön och hon har 
sönerna med sig. Dottern Olga Erik född 1886 nämns inte, kanske är hon död. 
 
Hur gick det då för Anna som kom till Tjusta? Hon gifte sig aldrig, tog hand om sina 
gamla fosterföräldrar och bodde sedan kvar i stugan fram till sin död 1952, 88 år 
gammal. I kyrkboken 1900 står det att Anna är maskinstickerska, hon har även varit 
skolstäderska i Tjustaskolan. 
 
Pappans sista fru Emma bodde kvar på Öland och dog 1948, 90 år och några 
månader. Annas halvsyster Elma som aldrig fick se sin far, gifte sig och blev kvar på 
Öland till sin död 1979, 85 år 
 
I testamentet efter Annas far Adolf Fredrik finns inte Anna med, så en liten undring: 
visste Anna om att hon hade flera halvsyskon ?  
 
Inger J-Löfstedt 


