
Bildtext I-L Pettersson, Åkerslund 
 
Bilder från Åkerslund 
 
Bild 001-bild 004 
Äkerslund (Möjetorp 1:18; nuv Mjölnaregatan 7) i olika vinklar och från olika 
tidsperioder. Huset byggdes 1904 som egna hem av Carl Johan och Anna Augusta 
Nilsson. De hade 2 egna barn (Tage, min far, f 1908 och Ejvi f 1913) och en 
fosterdotter (Maja). 
 
Bild 004: Framför huset fr vänster: Tage, Ejvi, Maja, okänd, ev Tages svåger Gösta 
 
Bild 005-006 
Äldre bilder av Åkerslund innan huset fick glasveranda. 
Bild 005: Från vänster Anna Augusta (farmor), Maja, Tage, Ejvi, okänd 
Bild 006: Carl Johan (en av de få bilder som finns av farfar, som dog när Tage var 14 
år). I bakgrunder står Anna Augusta med barnen. Har aldrig hört att de hade egen 
häst. Huset som skymtar till vänster i bild är Lindå.  
 
Bild 007: Vi vet däremot att farmor Anna Augusta hade ko och höns. Bilden 
föreställer farmor med kossan. 
 
Bild 008: Kossan igen. Huset är Åkerslunds lillstuga. Vi vet inte vilka personerna på 
bilden föreställer. 
 
Bild 009: Åkerslund från åsidan. 
 
Bild 010: Slåtter i Åkerslund. På bilden Farmor, Tage, okänd. Lindå i bakgrunden. 
 
Bild 011-012: Farmor Anna Augusta bakom huset respektive på gårdsplanen på 
framsidan. Här ser man nuvarande Mjölnaregatan i bakgrunden 

 
 

Bilder från Hjulsbro frivilliga brandkår 
 
Bild 013-019: Hjulsbro brandkår vid olika tidpunkter och med olika brandbilar. Tyvärr 
kan jag inte namnge alla personer. Kanske någon annan kan? 
På bild 016 syns Lindvalls hus och Solgård i bakgrunden. 
Bilderna 018 och 019 är antagligen tagna i samband med premiärutflykt med ny 
brandbil. 

 
 
 
 
 
 
 



Bilder från Hjulsbroverken 
 
Bild 020-035: Bilder från olika tidsperioder i fabrikens historia. Många bilder är från 
branden eller ev från båda bränderna och från återuppbyggnadsarbetet. Bild 031 
visar piren vid gamla bron. 
 
Bilden 036 är en bild på ägarfamiljen. 

 
 

Skol- och konfirmationskort från Landeryd 
 
Här måste andra hjälpa till att identifiera personer. Kanske någon känner igen 
lärarna.  
 
Bild 038 bör vara tagen kring 1920. Min far Tage rad 2 längst till vänster. Bilden 
innan, bild 037, är tagen senare än 038. Tages fostersyster Maja sitter nr 4 från 
vänster i rad 1. 
 
Bild 039: Skolkort men vilken skola? Hageby? Åhagen? Min far Tage i rad 1 nr 5 från 
vänster.  
 
Bild 040  tagen tidigare än bild 039. Tage nr 1 från vänster i översta raden. 
 
Bild 041 är från Ullstämma skola. Tror att det är min far som står längst upp vid 
dörren.  
 
Bild 042: Lite senare i tid. Tages fostersyster Maja i mitten nedersta raden. 
 
Bild 043: Troligen taget vid en skolresa. Min far Tage i mittenraden längst ut till 
höger. 
 

 

Andra bilder 
 
Bild 046 är tagen från Möjetorpsbacken ner mot Åkerslund och Lindå, Huset som 
syns är Lindå. Åkerslunds ladugård till höger och Lindås ladugård till vänster i bild. 
 
Bild 45: Familjen Lövgren vid Ekenäs 
 
Bild 047: Tror att bilden är tagen vid en amatörteaterföreställning. Vet att det fanns 
en sådan. 
 
Bild 048: Ingen aning. Kan det vara Hjulsbro BK? 

 
 


