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Den första bonden på Slangudden, sedan gården flyttats dit från byn r'samband med

skiftet 'l843, var Anders Söderberg, född 'i dec. 1795 på Muntsö (Munsö förs.).
Han flyttar lB34 från Värmdö till Stockholm och .l840 därifrån t'ill Djurö. Vid
inflyttningen står han ang'iven som f.d. båtskeppare. I april samma år qifter
han s'ig med bondänkan Anna Jansdotter, född i okt. lB0l Då Blidö, varifrån hon

1827 inflyttat ti11 Djurö. Vid qiftermålet står Anders Söderberg antecknad som

dräng. Ahna Jansdotter hade tidigare varit qjft med bonden och änkemannen An-

ders Gustaf Winberg, född i jan. '1798 på Värmdö och död 1836. Tillsammans hade

de barnen Johan Ludwig, född j nov. lB30o Anna Sophia, född i okt. .l833 
och

död lB35 samt Albert'ina Amalia, född 'i maj .1836.

Anders Söderberq och Anna Jansdotter får sedan tillsammans två egna barn, Anna

Catharina, född i okt. .l840 
och Ariders Gustaf, född i febr. .l844. 

Vid dopet av

Anna Catharina den l9 okt. lB40 står Anders Söderberq antecknad som hemmansäga-

re. Kyrkvärden Anders l^lesterman, hans hustru Greta Mattsdotter och barnen An-

ders Carl Henrjc och Anna Berta, samtlioa på Djurö, står som faddrar. Vid dopet
av Anders Gustaf den l0 febr. 'l844 står bysmeden Anders L'indberg, hans hustru
Anna Lena Jansdotter samt yng'lingen Eric ldilhelm Löfström och pjqan Sophia Al-
bertina, samtliga på Djurö, som faddrar.

Styvsonen Johan Luduriq flyttar från gården .l847 
och styvdottern Albertina Ama-

lia .l852. Ar .l850 finns antecknat att husförhöret på Djurölandet hållits hos

bonden Anders Söderberg och han står för åren .l859 
och .l863 

antecknad som Sex-

man.

Anders Söderberg, ägare till l/32 mantal, står antecknad som död i okt. l863

och hustrun Anna,lansdotter i dec. .l865. 
Sonen, Anders Gustaf Söderberq, står

då antecknad som lotslär'ling och han och hans syster Anna Catharina bor år .l866

kvar på Slangudden. Det föliande året tar dock Anna Catharjna tjänst som piga

hos bonden Eric Gustaf Ohlin på Djurö och i dec .l868 får hon en "oäkta" dotter,
Elin Johanna Catharina. I ian. .l869 

lämnar hon t'ill kyrkokassan en krona som b'ikt-
penningar för "lönskalä9e". I nov. lB70 flyttar hon som piga ti11 skepparen och

hemrnansägaren Johan Erik Jansson på Djurö.

Anders Gustaf Söderberg bor under slutet av .l860-talet 
ensam kvar på Slangudden

och står då antecknad som lots. I febr. lBTl qifter han sig dock med Johanna

Sophia l^lickberq, född i iulj lB4l och dotter till hemmansägaren och mästerlot-
sen Staffan l,{'ickberg och hans hustru Maja Kajsa, boende i Nore, Uppeby på Run-
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marö. I nov. l87l flyttar så Anders Gustaf Söderberg med hustru t'il1 Nore,

Uppeby där han vid mjtten av 'l870-talet står antecknad som hemmansägare och

I ots och år I 88.l som ägare tr"l 1 I /.l0 rnantal och kronol ots . Ti I I samnrans får
de barnen Alma Augusta, född 'i april 1874 och död "i rnaj sarnma år, Hulda Sop-

h'ia, född i okt. 'l875, Alma Elydia, född i april lBTB och Karl Axelo född i
j un'i "l 

882 .

I nov. l87l flyttar båtskepparen Karl Johan L'indberg, född i juni .l842 
nred

sin famili t'ill Slangudden. Han var son t'ill bysmeden och båtskepparen Anders

Lindberg, född l812 och död 
.l859 

och hans hustru Anna Lena,Jansdotter, född

l8l I och död 
.l875. Karl Johan L'indberg hade 'i juni 1869 gi ft si g med Edl a

Sophia Emil'ia Ljndholm, född i febr.1847 och dotter t'il I arrendatorn Gottfrid
Lindholm i Stavsnäs. De får tillsammans barnen Hulda Sophia Emilia, född'i
rnaj'1870 och död i mars 

.l87.l, 
Alma Sophia Alexandra, född i febr.l872 och död

j febr.1874, Karl Albert Emanuel, född i dec.1874, Johan Hildor, född i nov.

1876 och Thor Emil Eugene, född i jan. .l878. 
Under perioden 1871-75 finns vi-

dare fyra oljka pigor antecknade på Slangudden.

I november 1877 flyttar så Karl Johan Lindberg rned familj fnån Slangudden ti1'l
Klockargånden på Djurö där han i fortsättningen står antecknad som ägare ti11
I /8 mantal .

Samtidict flyttar hans bror, smidesarbetaren Anders Gustaf Lindberg, född i dec.
.l839 

med s'in fam'i1j från Sanddalen på Djurö t'i11 S'langudden. Anders Gustaf L'ind-
berg hade'i febr. 1868 g'ift siq med Maria Lovisa hlahlström, född j febr. .l840.

Hon hade flyttat ti11 Djurö .l867 
och var dotter t'ill hemmansägare Gustaf Adolf

lllahlström på [llånö, Runmarö. På Djurö tar hon tjänst som piga i familjen L'ind-

berg som då består av änkan Anna Lena Jansdotter och barnen, smeden Anders Gus-

taf och båtskepparen Karl Johan.

Aret efter flyttn'ingen t'i11 Slangudden står Anders Gustaf Lindberg antecknad

som smed och hemmanägare till 'll32 mantal. Anders Gustaf och hans hustru Mania

Lovisa hade jnnan flyttningen fått bannen Anna Maria Josefina, född i april
.l868, 

Hulda Lov'isa Alexandra, född i maj 'l873 och Hilda Augusta Paulina, född

i juni 1877. På Slangudden föds i sept. lB80 sonen Thor Gustaf Alqot..Hustrun
dör'i okt. 'l883 och den äldsta dottern, Anna Maria Josefina, flyttar från Slang-

udden i okt. .l886. 
En månad senare, den ?-2 nov. l886,drunknar sonen Thor Gustaf

A1 got.


