
 

 
 
 

 
Borgstugan, Galtebol 

 
 

 
 

Borgstugan, Galtebol. Flygfoto 1950-talet. 
 

 
 
 
Ivan V:151: (utdrag) 
 
 
Borgstugan finner man alldeles intill landsvägen på den södra sidan av denna. Närmaste grannställe är backstugan 
Kullen som finns 60 meter därifrån i nordöst-lig riktning på norra sidan av vägen. Uppgifter om Borgstugan finns 
sedan 1864. 
 
Personlista 
 
En del av barnen bildade så småningom egna familjer och flyttade ut från barndomshemmet medan andra stannade 
kvar så länge föräldrarna levde. I boken Sveriges bebyggelse Värmland del III står att Borgstugans ägare då var 
sonen Fridolf Ström som dock inte bodde här längre. Stugan var denna tid uthyrd till andra. 
 
Personlista 
 
Efter familjen Larsson bodde här en tid elektrikern Evert Olsson som tidigare varit bosatt på torpet Krokmyren 
Backa. Borgstugan har därefter merendels varit obebodd. 
 
Efter det ägaren Fridolf Ström avlidit har Borgstugan 1995 blivit försåld och ny ägare är är nu Esse Andersson, 
bosatt på Torpet Galtebol. 
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GRUNDAREN AV GÅRDEN: 
 
Jan Jonasson Borg (Stavnäs 1826 - utfl 1874) - fd soldat 
h Stina Nilsdotter (Torsbacken 1828 - 1867d “Wattusot”) Vigda 1851 (sold ”Jan Nord” från Söpple) 
 
        Barn:  
        Britta Maja f 1852 /död 1867/ 
        Anna Stina f 1856  
        Emma f 1859 
 
Frågan är om JJB är nybyggare? Det är ju troligt att tomten hörde till hustruns arvejord! 
 
Fam inflyttad fr Söpple 1864, men trots detta får han inte fastebrev på ägan förrän 1873 och följande år  
flyttar han till Söderhamn.  
 
Fastebrevet tillkom troligen i samband med hans försäljning av gården. Rimligen bör väl därför 
Borgstugan hela tiden innan ha hört till Torseruds ägor..?.  

=========================================================================== 

Nils Jansson (1815 - utfl 1877) - skomakare 
h Stina Nilsdotter (1829 - utfl 1877) Vigda 1875 
 
        Barn:  
        Karl f 1860 – mannens son från ett tidgare förhållande 
 
Fam infl 1875 fr Källåstorp; utfl 1877 till Bråten i Byn (enl Ivan), men frågan är om inte det istället är till 
Backa, ex vis i närheten av torpet Granmyren, som låg på Stenhagens mark i Backa. Se Bråten i Byn o 
Granmyren! 

=========================================================================== 

Karl Andersson (By 1835 - utfl 1889) – ”Lanthandlare” 
h2 Matilda Persdotter (Kila 1851 - utfl 1889) Vigda 1876  
 
        Barn:  
        Anna Maria f 1872  
        Johan Adolf f 1874  
        Betty f 1876  
        Amanda f 1881  
        Oskar Bernhard f 1883  
        Axel Edvin f 1885 /död 1888/, 
 
Fam infl fr Kila 1879; utfl 18 mars 1889 till Norge 
Till en början lanthandlare, men efter en konkurs noterad som inh i mitten av 1880-talet. 1887 har KA 
arbetsattest till Norge, och 2 år senare följer resten av familjen med. Säljer troligen gården efter 1886 till 
Nils August Ström (f 1853).  
 
Det är inte otänkbart att KA:s korta period som lanthandlare var en inspirationskälla för Jan Petter 
Andersson i Byn, som bara några år härefter öppnade egen butik. De bör ju rimligen ha hunnit träffats 
efter att JPA återvänt från Amerika 1888. 
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Ägare (innan 1921): 

Nils August Ström (1853 - 21/2 1947d) - skräddare 
h Anna Kristina Johannesdotter (1863 - 1931d) Vigda 1888 

        Barn:  

        Karl August f 1889,  
        Hanna Maria f 1890,  
        Anders Gustaf f 1893,  
        Johan Hjalmar f 1895,  
        Nils Adolf f 1896,  
        Amanda Teresia f 1899,  
        Fridolf f 1901. 
        Fosterson Rudolf Gustafsson f 1891 fr Ängbråten  
 
NAS köper Borgstugan av Karl Andersson efter 1886 och flyttar in med familjen 1889. 

 
=========================================================================== 

Fridolf Ström (1901 - 1989d) - ogift 
(Ägare av gården ex vis 1950-60-talet) 
 
Fridolf o systern Amanda (1899 - 1983) besökte jag i början av 1980-talet för en intervju om gamla tider 
och människor… De - båda ogifta - bodde då som ägare i Torpet. 

Manbyggnad uppförd omkr 1850 (SbV) 
Något boningshus eller ekonomibyggnader finns dock INTE angivna på kartan från laga skiftet 1850 – 
51! Alltså bör dessa ha uppförts något av de följande åren! /Ivan V:151/ 

 

Här var väl konstnären Gösta Larsson hyresgäst på 1970-80-talet… , innan han flyttade till Kik… 

 


