
Visst finns det tvillingar och trillingar födda olika 
dagar 
I föregående nummer av Diskulogen efterlyste Ann Bergström i en insändare tvillingar födda 
olika dagar. Och visst finns det sådana – till och med trillingar födda med flera dagars 
mellanrum. Vi presenterar svar som kommit till Diskulogen. 
 
Trillingar födda 7, 9, 10 oktober 
 
Jag har läst Ann Bergströms artikel i Diskulogen nr 69 om Tvillingar födda olika dagar, samt 
hennes efterlysning om dylika fall. Jag kan bidraga med trillingar, födda olika dagar i Fellingsbro 
födelsebok 1746:  
 Den 10 oktober döptes Soldaten Johan Lustigs och dess hustrus trenne barn, Det första 

kallades Catharina, fött den 7 Oct. Det andra födt den 9 kallades Abraham, Det tredje födt 
den 10 kallades Isac. 
Källa: Fellingsbro C:6, 16450, 2/6 

 
Av nyfikkenhet kollade jag även dödboken: 
 1746 Dec 7 Soldaten Lustigs barn wid Grillbo 
 1747 Jan 28 Soldaten Joh. Lustigs barn wid Grillbo 

Källa Fellingsbro C:2, 16446 
Det verkar som om bara en av trillingarna överlevde. 
 
INGA ALBERTSSON 

 
Trillingar födda olika dagar 
 
Jag läste i Diskulogen nr 69 om tvillingar födda med en dags mellanrum. Jag har i min antavla 
trillingar födda på tre olika dagar.  
 Det är Anna Ersdotter och hennes make soldaten Johan Larsson/Lustig som år 1746 får 
trillingar.  
 I födelseboken berättas att den 10 oktober döptes deras tre barn. Det första, Catharina, föddes 
den 7 oktober, det andra, Abraham, den 9 oktober och det tredje, Isac, föddes den 10 oktober 
1746. Barnen får inte leva så länge. Ett av dem, troligen Catharina, dör i december 1746, ett 
annat, troligen Isac, dör i februari 1747.  
 Dödboken anger inte namn på barnen, endast att soldaten Johan Lustigs barn har dött. 
 Mellanbarnet Abraham får leva till december 1754, då han dör i kopporna. I 
husförhörslängderna anges att Abraham dör 1755 och dödboken har noteringen att ett barn till 
soldaten Johan Lustig dör december 1754 och begravs januari 1755. Av familjens barn stämmer 
data bäst på denne trilling, som alltså blev åtta år.  
 Modern Anna Ersdotter (1722– 1754) är min mf mm mf m.  
 
INGA LILL EGERFORS  
 
 
 




