
Ägarlängd för Ynglingarum 5:5, 5:9 och 4:10

1859. Fastigheten Ynglingarum 5:5 friköptes från dåvarande Ynglingarumsgården av Sven Lasson 
och h h Kersti för 1628 riksdaler och 33 öre. Den offentliga auktionen hölls den 20 januari 1859 
med anledning av det laga skiftet. Det bestämdes också att de till fastigheten skulle flytta en 
boningslänga 30 alnar inredd till stuga, kök, två herrbergshus, vagnsport. För detta fick de en 
ersättning om 50 riksdaler. Deras dotter Else blev enda barnet.

1864. Ett soldattorp som låg på ägorna flyttades bort. Det låg cirka 10 m från fastighetens västra 
gräns och omkring 150-200 m norr om Sjöbergasjön. Sydost om byggnaden fanns en liten åker som
efter en av soldaterna kallades Fröjds lycka.

1870. Sven Lassons och h h Kerstis svärson Nils Svensson och h h Else tog över Ynglingarum 5:5 
för 1700 riksdaler. De fick tre barn. Nils var son till Sven Persson och h h Kjerstina Jeppsdotter på 
Ynglingarum 4:4-4:5. Under en tid var han även ansvarig för driften på dessa hemman. Den äldste 
sonen Sven Nilsson övertog sedan Ynglingarum 4:4 och Ynglingarum 4:5 såldes till Georg 
Ljungfeldt.

1903. Sonen Anton Nilsson som var näst äldsta barnet och h h Kristina övertog för 3000 kronor 
gården Ynglingarum 5:5. Bilden är från 1904 och på gården står ägarna med dottern Alma. De fick 
11 barn.
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1908. De köpte intill gränsande Ynglingarum 5:9 kallat Sven Svens av Sven Svensson och h h 
Bengta. De lät riva husen omkring 1925. Ruiner finns kvar. Fastigheten hade uppkommit genom 
hemmansklyvning 1862 av 5:4 till 5:8 och 5:9. Ynglingarum 5:4 köptes på auktionen 1859 av Jöns 
Nilsson som efter klyvningen själv bodde på Ynglingarum 5:9. Ny ägare från 1901 efter Jöns 
Nilsson blev Sven Svensson och h h Bengta.

1918. De köpte fastigheten Ynglingarum 4:10, som 1919 avstyckas från Ynglingarum 4:5, av Georg
Ljungfeldt och Nils Nilsson för 200 kronor.

1934. De köpte Svararehuset, som låg utmed vägen mellan infarterna till fastigheterna Ynglingarum
5:5 och 5:6. De lät riva huset som kan ha varit byggt 1875 av Sven Jönsson. Han kan ha kallats 
Svarvare-Sven eftersom han kom från Svarvaretorpet och i folkmun har det förenklats till Svarare-
Sven och huset därför kallats Svararehuset. Här bodde han och h h Else från1875 fram till 1910. 
Därefter kom Sven Svensson och h h Bengta som sålt Ynglingarum 5:9 (se ovan) dit. De bodde där 
till 1918 då Per Jönsson och h h Berta flyttade in och bodde kvar till 1926. Därefter köpte Nanny 
Karlsson-Roth huset och bodde där med sin mor Karolina till 1934. 

1942. Anton Nilssons och h h Kristinas son Harry Nilsson och h h Signe tog över fastigheterna. 
Under Harry och Signes tid revs den gamla ladugården och en ny uppfördes. På grunderna till 
Svararehuset uppförde de en liten lada som kallas Tröskeladan eftersom tröskan förvarades där. De 
byggde också en väg väster om gården ner mot sjön. En del av marken planterades med skog under 
denna tid och en del såldes av som fritidshustomter, se nedan.

1955. Fastigheten Ynglingarum 5:12 avstyckas och tomten säljs till Ivan Svalenius som där bygger 
ett fritidshus. Denna fastighetsbeteckning upphör 1964 då tomten utökas och ges en ny 
fastighetsbeteckning, Ynglingarum 5:15.

1957. Fastigheten Ynglingarum 5:13 avstyckas och tomten säljs till Carl Davidsson som där bygger 
ett fritidshus.

1963 Fastigheten Ynglingarum 5:14 avstyckas och tomten säljs till Sven Christensson som där 
bygger ett fritidshus.

1964. Ivan Svalenius ägare till Ynglingarum 5:12 får köpa till en bit mark. Denna läggs på hans 
önskan samman med hans tidigare innehav och fastighetsbeteckningen för den sammanlagda 
marken blir Ynglingarum 5:15.

1972. Fastigheten Ynglingarum 5:16 avstyckas och tomten säljs till Rolf Torstensson som där 
bygger ett fritidshus.

1977. Fastigheten Ynglingarum 5:17 styckas av. På tomten hade sonen Börje och h h Karin byggt 
ett fritidshus.

1985. Harrys och Signes son Börje Nilsson och h h Karin köpte fastigheterna Ynglingarum 5:17, 
5:5, 5:9 och 4:10. De gjorde en helrenovering och tillbyggnad av bostadshuset innan de flyttade dit. 
Den öppna marken var utarrenderad och en del av den planterades med skog.

2014. Fastigheterna Ynglingarum 5:5, 5:9 och 4:10 köptes av Christer Svensson och h h Inger 
Andersson. De har behållit en del öppen mark som nu ligger i träda. På större delen av åkermarken 
har de planterat energiskog i form av poppel. Projektet har delfinansierats av Europeiska 
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jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Då gården saknat ett namn har de bestämt att den så 
länge den är i deras ägo ska kallas Eirlöfsholm efter gudinnan Eir. 

Källförteckning.

Köpebrev, lagfartsbevis m m som vi fått låna av och privata samtal med förra ägaren Karin Nilsson.
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