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Från Gillholmen till Björkö
En beröttelse om slökten Gillholm.

Släkten Gillholm kommer från
Gillholmen. Den förste kände med
namnet Gillholm var Nils Gillholm
(17 58- 1 84I). Han var son till Anders
Nilsson ( l7l9-1 800) och Anna
Rasmusdotter (1123-1798). Hon var
hans andra hustru. De fick tillsammans
sex barn nämligen sönerna Nils, Carl,
Lars och Andreas samt döttrarna
Catarina och Rebeca. Nils syskon
kallade sig Andersson/Andersdotter efter
fadern (Anders).

Den grenen vi nu ska följa är Lars
Andersson (1760-1826) gift med Börta
Jonsdotter (L7 6l- 1823).
Lars och Börta hade nio barn varav fyra
dog vid tidig ålder.
Av sönerna som kallade sig Giltholm
blev Adolf (1788-1841) bosatt på

Gillholmen, Olof (1791 -1855) blev
bosatt på Björkö och Johannes (1800-
1850) blev bosatt på Glöskär. Döttrarna
hette Inger f .I7 89, Anna (1794-1196),
Anna (1196-1800), Katarina (1800-
1 800), Katarina (1 805- 1 807), Katarina
(1807-1812) gift med Jöns Olsson
(1791-1885) på Stora Överön, Torsby.
Som nämns ovan flyttade Olof tilt
Björkö men även Adolfs son Josef och
hans syster Bernhardina flyttade dit.
Därför ska nu nämnas lite om Adolf.
Han gifte sig med Johanna

Cristoffersdotter (11 99 -cal8l 6) från

Stornäs. Adolf och Johanna fick tio barn,
fem pojkar och fem flickor. När Adolf
avled endast 53 år gammal var deras

forsta barn dottern Bernhardina 18 år och

deras sista, sonen Severin, ett halvt år
gammal. Barnen var Berhardina (1823-
1860), Anders Lorentz (1825-1 830),
Charlotta f. 1821, Olena ( 1828 -1902) ,

Lovisa ( 1830- 1831), Lars ( I 833- 1898),

tvillin gaffra Christoffer (1835-1 898) och
Charlotta f.l 8 35 , Josef ( I 8 3l -1 866) ,

Severin ( 1840- 1888).

Att Adolf och hans stora familj nödgats

leva under mycket knappa ekonomiska
omständigheter är ju lätt att förstå. Så

mycket svårare blev det ju för Johanna
att klara försörjningen åt sig själv och de

många barnen.

Adelska som hon efter sitt giftemål
med Adolf fätt heta var en kvinna
som det talades mycket om. f)ärför
kommer lite mer om henne här.
Hurudan hon egentligen var är det väl
nu ingen som vet, men ännu långt efterF
hennes död pratades det om Adelska, och

en fattig kvinna som på den tiden väckte
sådan uppmärksamhet måste ju ha varit
av det mera ovanllga slaget. Den svåra

situationen som hon med sina många
barn efter Adolfs död hamnade i bidrog
väl också till att hennes kamp för sig och
de sina blev mer uppmärksammad än

vad som annars varit fallet.

"Adelska va sw är"
sade man ofta när hon och hennes

handlande kom på tal, men ordet "swår"
var så innehållsrikt att det gick att

använda i aIIa tänkbara sammanhang

och kunde gälla vilka personliga


