
Elis – tvättäkta boxholmare 
Bor i gammelfarmors och farfars före detta hus och bär farfars farfars namn
BOXHOLM (LT)
Tänk om den före det-
ta soldaten Lars Mag-
nus Lång beslutat sig
för att ta familjen till
Amerika, då hade ju
inte sonen Lars Emil
Larsson – senare Svan-
ström – kommit till
Boxholm. Lars Emil var
den första i Boxholm
av denna Svanström-
släkt. Nu har det fötts
en gosse som är den
sjätte generationen
Svanström i Boxholm.
Han heter Elis, precis
som sin farfars farfar!

I Härsjötorpet i Kättilstad
socken föds det en gosse den
2 november 1857 som får
namnet Lars Emil. Föräldrar
var Lars Magnus Lång och
Anna Lena Samuelsdotter.
Fadern var gratialist, det vill
säga han fick pension efter sitt
uppdrag som soldat, och
innan han fick namnet Lång
så hette han Zachrisson. 

Lars Magnus och Anna Lena
fick förutom Lars Emil ytter-
ligare sju barn. År 1869 reste
Lars Magnus Lång ensam
över till Amerika. Varför han
gjorde den resan är det ingen
som vet, men kanske var hans
planer att ta över hela famil-
jen till Amerika, och att han
var där för att undersöka hur
livet på andra sidan Atlanten
skulle kunna bli. Hur som
helst, han kommer tillbaka till
Sverige 1872 och då bosätter
sig familjen i Västantorp
under Härsjö.
Lars Emil fick efternamnet

Larsson efter sin fars förnamn

och han lämnar barndoms-
hemmet när han ska fylla sex-
ton. De närmast följande åren
arbetar han på olika gårdar i
Kättilstad. 
Redan vid den tiden lär han

ha varit mer intresserad av
träsnideri än av lantbruk och
vid 18 års ålder kom han 
i snickarlära. Det var vanligt
vid den tiden att mästarna tog
med sina gesäller och lärling-
ar för att tillverka möbler på
olika gårdar.

Lars Emil gifte sig 1882
med Hulda Kristina Johans-
dotter, en flicka från grann-
socknen Tjärstad. Året efter
lämnar paret bygden öster om
Rimforsa, och de flyttar till
Boxholm, och man kan ju
fundera på varför de gör en så
långväga flytt. 
Första bostaden i Boxholm

är torpet Fällan och husför-
hörsboken ger en ledtråd var-
för de slår sig ner där. I Fällan,
en torpstuga som låg vid nu-
varande Ekens väg / Lancas-
hirevägen bodde vid den 
tiden Lars Emils femton år
äldre bror - Johan Alfred Lars-
son. Lars Emil och Hulda
Kristina flyttade helt enkelt in
hos Johan Alfred och hans fa-
milj, kanske var det Johan Al-
fred som lockade lillebror till
Boxholm. Men det blev nog
trångt i stugan, Johan Alfred
och hustrun hade fyra barn
och fler fick de under de föl-
jande åren.

År 1886 får Lars Emil och
Hulda Kristina det första bar-
net, Karl Gereon, och samma
år skrivs familjen in under
Flemminge järnverk och Lars

Emil står som snickare i hus-
förhörsboken. Och det är nu
som namnet Svanström skrivs
vid Lars Emils namn i samma
husförhörsbok! Om det var
han själv som ville byta namn,
om han valde namnet själv el-
ler om han helt enkelt fick
namnet Svanström av led-
ningen på Flemminge Järn-
verk, det är frågor som nog
ingen kan svara på.

Lars Emil och Hulda fick åt-
ta barn. Det femte barnet föd-
des 1896 och det var en son,
han fick namnet Emil Elias,
men i praktiken kom han att
kallas för Elis Svanström, i al-
la fall senare i livet. 
Det står till och med Elis på

gravstenen. Elis gifter sig
1927 med Sonja, född Eng-
strand, från Säby. De får två
pojkar, Karl-Erik 1927 och
Svante 1929. I mitten av
1940-talet flyttar familjen till
ett nyuppfört hus i Fällhagen,
Österskogsvägen 29.

Svante Svanström gifter sig
med Wera, född Nylander, år
1955. Sonen Lars föds 1956
och Tommy kommer till värl-
den 1961. Den förstfödde so-
nen, Lars Svanström – som i
Boxholm mest är känd under
namnet ”Bassen” – gifte sig
1989 med Yvonne, född Jo-
hansson. Paret fick sonen
Dennis samma år, och sonen
Pontus 1992.
Bassen och Yvonnes yngsta

son, Pontus, har en flickvän
som heter Amanda Andersson
och paret har alldeles nyligen
fått en son. En liten Elis Svan-
ström! Den lilla gossen kallas
alltså för Elis precis som sin

farfars farfar. Det brukar ju
sägas att det ska ha varit tre
generationer i Boxholm för
att man ska få kalla sig för en
äkta boxholmare så det fixar
ju lilla Elis med bravur, han är

den sjätte generationen i Box-
holm. 
Den första som kom till

Boxholm, Lars Emil, dog i
december 1950, 93 år gam-
mal. Han uppförde en egen
villa då han pensionerades,
Kolstorp tomt nummer 2, det
var omkring 1926. Det var
kanske inte så svårt för snick-
are Lars Emil som ju även har
tillverkat predikstolar i kyr-
kor. I sitt nyuppförda hus äg-
nade han sig gärna åt sin hob-
by, möbelsnickeri. 

Sedan våren 2019 bor Pon-
tus och Amanda på Martinvä-
gen 34 i Fällhagen. Det är ba-
ra 200 meter från den plats
där torpet Fällan en gång låg,
alltså torpet dit Emil och
Hulda flyttade 1883. Att
Pontus och Amanda bor på
Martinvägen 34 är också lite
speciellt. Där bodde tidigare
Pontus morföräldrar. De sål-
de villan 2005, men när den
lilla villan blev till salu återi-

gen så var det Pontus och
Amanda som blev köpare. 
Det innebar att Mjölbytjej-

en Amanda blev boxholmare
– även om hon inte är tredje
generationen – och att Pontus
morföräldrar – Lennart och
Ulla-Brith Johansson – har
fått återse huset där de bodde
i 47 år. 

Lilla Elis bryr sig dock inte
om sådant. Amanda säger att
han är ett snällt barn som so-
ver bra om nätterna och som
låter bara när han är lite miss-
nöjd, till exempel när han är
hungrig. Elis Lennart Svan-
ström är det fullständiga nam-
net, Lennart kommer efter
Pontus morfar. 
– Men att Elis var ett släkt-

namn är egentligen en bonus,
berättar Pontus. Vi tyckte helt
enkelt att det var ett bra
namn.
Den lilla gossen vägde 

3 200 gram och var 49 centi-
meter lång vid födelsen. 
Om Elis framtid säger Pon-

tus och Amanda att han sä-
kert kommer att hålla på med
musik. 
– Ja, vi kommer att göra allt

vi kan för att hålla honom
borta från sporten, säger Pon-
tus med ett brett leende!

Men när de blir allvarliga så
tillägger de båda att Elis själv-
klart för hålla på med precis
vad han vill när han blir äldre.
”Vill du bli fotbollsproffs så
får du självklart bli det” säger
Amanda och tittar kärleksfullt
på sin son.

Text och bild:
KLAS JOHANSSON

Det brukar skojas om att det ska ha varit tre generationer i Boxholm för att man ska få kalla sig för äkta boxhol-
mare och det fixar lilla Elis med bravur, han är den sjätte generationen på orten. Föräldrarna heter Pontus Svan-
ström och Amanda Andersson och förra året köpte de Pontus morföräldrars före detta hus, där de bodde i 47 år. 

Boxholmare av födsel och ohejdad vana. Det
kan kan säga att lille Elis Svanström är. Han har
dessutom samma namn som sin farfars farfar. 
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BOXHOLM  Välkommen att prenumerera på Länstidningen! Ring redaktionen 0141-560 03 eller maila till: redaktionen@lanstidningen.se

Det händer
Evenemangstips

i Boxholms kommun

Hjälp med att handla eller
kontakt för att samtala
Kontakt: Lillianne Svensson,
diakon Boxholm, tel 
0142-29 35 06, e-post lilli-
anne.svensson@svenskakyr-
kan.se eller ring pastorsexp
0142-552 00, epost: folk-
ungabygden.pastorat@sven-
skakyrkan.se eller SMS, tel
072-218 60 30 så förmedlar
vi en kontakt.

Mässa
Ekeby kyrka
Tid: 09-12 och 20, kl 11-
12.
Timmerö kapell
Tid: 09-16 och 23, 
kl 09-10.

Gudstjänst
Tid: 09-13, kl 17-18.
Plats: Birgittastugan 
Malexander.
Tid: 09-22, kl 15-16.
Plats: Bjursdalen service-
huset.

Lunchmusik
Tid: 09-15 och 22, 
kl 12-13.
Plats: Boxholms kyrka.

Kvällsmusik
Tid: 09-17 och 24, 
kl 18-19.
Plats: Timmerö kapell.

Svamputflykt
Vilka svampar är giftiga 
och vilka kan man äta? 
Kunniga svampkännaren
Mikael Hagström lär dig
mer om svamparna vi 
hittar i skog och mark.
Tid: 09-26, kl 10-12.
Plats: Samling på parkering-
en vid skidstadion, Vivåsen.
OBS, ej motionsgården.

Naturpasset
i Österskogen
Naturpasspaket kan köpas
på kommunexpeditionen.
Paket säljs också av Håkan
Tengvall, Sandgatan 6, tel
0142-51724 eller av Per-
Åke Tengvall, Granstigen 4,
tel 0142-51311. Håkan och
Per-Åke levererar gärna Na-
turpasset hem till kundens
postlåda om någon ringer
och önskar detta. Anställda
på Ovako kan hämta sitt na-
turpasspaket på Metalls ex-
pedition. Pris 50 kr.
Tid: T o m 09-27.

Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidning-
en.se senast fredag 
veckan innan införande.

Men att Elis var
ett släktnamn är
egentligen en
bonus. Vi tyck-
te helt enkelt
att det var ett
bra namn.”

Observera!
Nu i Coronatider kan eve-
nemang vara inställda, även
om de står med här. Kolla
därför med arrangören att
evenemanget du tänkt gå
på verkligen blir av. 


