
SLÄKTEN KUNGBERG 
 
Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnam-
net antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763 
(avliden den 10 jan 1842) i samband med att han antogs som volontär på rote Västra Å. nr 146 vid 
Kungliga Södermanlands regementes infanteri. 
 
Hans far var Eric Olofsson, född 1728 
och hans mor var Karin Jonsdotter, 
född den 9 sep 1728. De vigdes den 
13 okt 1754. Tillsammans med sin 
svärfar Jon Olofsson (född 1701) ar-
renderade  Eric Olofson gården 
Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse 
(Frälsegård/Lillegård). 
 
Ägare (1766) till gården var Jakob 
von Block (En adelssläkt från 1300-
talet med ursprung från Mecklenburg). 
 
Både Lars Kungbergs mamma, mormor, och mormorsmor var födda på gården. 
Mormorsmor: Ingrid Eriksdotter, född 1674 (som borde haft en pappa vid namn Erik?) 
Mormor: Anna Andersdotter, född 1704 (som borde haft en pappa vid namn Anders?) 
Mor: Karin Jonsdotter, född 9 sep 1728  

 

 
 
 
 
 

 
Då Lars Kungberg är 3 dagar från att fylla 14 år avlider hans far Eric Olofsson, den 1 juni 1777, i en 
drunkningsolycka. Lars har tre äldre bröder, Olof, Eric & Anders samt 2 systrar, Stina & Karin. Om 
deras livsöden och eventuella avkommor finns för närvarande ingen information att tillgå. Ej heller 
vet vi vad som sedan hände med Lars Kungbergs mamma, Karin.  
 

G:a Runtuna och Kongeberga ca år 1900 



 
1 Lars Kungberg 
Född Ericsson, blev sedan den 28 feb 1785 fast anställd som mönsterskrivare vid Kungliga Söderman-
lands regementes Stabs kompani. Lars Kungberg gifte sig med Margareta Christina, Lund, antagligen 
någon gång runt 1787. De fick sonen Lars Friedrich, född 12 aug 1788 (avliden den 9 nov 1788 knappt 
3 månader gammal) Margareta Christina Kungberg avled i lungsot den 25 sep samma år, alltså endast 
en månad efter att sonen Lars Friedrich fötts. Margareta Christina avled endast 30 år gammal. 
 
Lars Kungberg gifte senare om sig (den 5 okt 1790) med Anna Maria Lidström, född i Lid den 12 jan 
1769 (avliden den 29 jan 1832). De bodde på Mönsterskrivarebostället Haga, vid sjön Båvern i Ripsa 
socken där sedan alla deras 10 barn föddes. 
 
Av dessa 10 barn var det endast en - Carl Fredrik - som förde släktnamnet Kungberg vidare till våra 
dagar. 6 var döttrar och Carl Fredriks äldre bror Anders Adam 3 barn, 2 döttrar och en son, var alla 
barnlösa. Lars Kungbergs övriga 2 söner  dog i väldigt unga år. 
 
Barn:   Född:   Död:   Övrigt: 
Sophia  16 maj 1791  22 april 1861 Gift med  Petter Lindqvist & Fredrik Björklund 
Anna Fredrika 3 mars 1793  28 juli 1865  Gift med Fredrik Gustav Ljung 
Maria Charlotta 11 april 1795 21 nov 1851  Gift med Nils Fredrik Lennén 
Johanna Christina 28 juni 1797  2 mars 1848  Död i olycka vid Yttergärnas gästgiveri?  
Britta Catarina 5 juni 1800  14 april 1860 Gift med Johan Erik Wassberg 
Lovisa  16 dec 1802  31 jan  1880   
Lars Otto  4 april 1805  1 maj 1816  ”Förkylning” 
Jonas August 2 aug 1808  7 april 1813  ”Slag” 
Anders Adam** 14 juni 1812  21 nov 1835  ”Vådelig händelse”*, i Uppsala)) 
Carl Fredrik  21 sep 1817   9 okt 1873  Madesjö - Kalmar län)  
 
* Maria Charlotta får även ett ”oäkta” barn innan  hon gifter sig, med fader okänd, som döps till Karl 
Adam. Han föds 1821 i Nyköping och blir efter teologistudier prästvigd i Strängnäs 1845. Han blir senare 
delvis sinnessjuk och far ut och in på  olika institutioner. Bland annat tillbringar han 3 år på Uppsala 
Hospital innan han lämnar stället då han anser sig vara frisk och får prästtjänst i Vintrosa men blir 
snart intagen på hospital igen. Till slut 1868 tar så självaste Biskop Annerstedt an sig Hr Kungberg och 
inleder förhandlingar med Danvikens Hospital vilka tar emot Karl Adam där han sedan stannar till sin 
död 1878.  
 
**Anders Adam: Vi har alltid trott att han var ogift och inte hade några barn, men nu har det framkom-
mit att så inte alls var fallet! 
1829, 17 år gammal, lämnar han hemmet och hade sedan olika drängsysslor på diverse kvarnar i Söder-
mansland och Uppland. Han förlovar sig med Maja Lisa Matthsdotter Swärd, född 7 dec 1808 och hon 
föder en dotter den 1 okt 1833 vid namn Ulrica Charlotta. Mamman dör i barnsäng. Snart därefter gifter 
sig Anders Adam, den 13 juli 1834, med Anna Christina Söderblom (född 10 okt 1804). 12 dec 1834 föds 
dottern Maria Sofia. Anders Adam avlider så, tydligen ganska häftigt, i ”Tumeur Cers” (Cancer) den 21 
nov 1835. Hans hustru Anna Christina är då gravid igen och 5 april 1836, nästan 5 månader efter An-
ders Adams död, föds sonen Johan Adam! Den ”oäkta” dottern Ulrica Charlotta (död 12 maj 1903) för-
sörjer sig i huvudsak som piga, hembiträde, köksa & ”silverputsare”. Hon förblir även ogift och barnlös.  
 
Den ”legitima” dottern Maria Sofia (död 28 dec 1913) försörjer sig liksom sin halvsyster som piga mm. 
Hon tar, den 13 juli 1882, hand om ett spädbarn, och så kallat barnhusbarn, vid namn Agnes Teresia 
Svensson. Agnes Teresia uppfostras som en dotter och står upptagen som fosterdotter när ”mamman” 
avlider 1913. Agnes Teresia gifter sig så småningom och heter Karlsson när hon avlider den 4 juli 1955.  
 
Sonen Johan Adam Kungberg avlider, liksom sin far, endast 23 år gammal, den 8 aug 1869. 



2. Carl Fredrik Kungberg 
Yngste sonen till Lars och Anna Maria Kungberg föddes alltså den 21 sep 1817 (död den 9 okt 1873 i 
Madesjö i Kalmar län). Han utbildade sig till Kakelugnsmakare och flyttade många gånger i sitt liv, 
Höglunda, Malmköping (1834), Trosa (1836), Västerås (1838), Sala (1845), Söderköping, Mörbylånga 
(1848) & Madesjö (1854). När han bor i Mörbylånga på Öland gifter han sig den 21 feb 1849 med 
Hilda Carolina Christina Pettersson, född i Kalmar den 24 sep 1825 (död den 6 april 1881). Där föds 
parets första barn, Carl Johan Fredrik, som är den ene av de bägge söner som ska komma att föra 
släktnamnet Kungberg vidare. Efter flytten till Madesjö i Nybrotrakten, föds så de övriga 5 barnen, 4 
söner och 1 dotter, 2 av sönerna dör i unga år och 1 son, Frans Ludvig utvandrar till Brasilien 1891, 
30 år gammal. Samma år utvandrar dessutom dottern Edla Carolina Josefina till Åbenrå i Danmark. 
Den fjärde sonen Albert Wiljan Wärner är den andre sonen som ska föra släktnamnet vidare. 
Carl Fredrik Kungberg startar, i Nybro, på 1860-talet en kakelugns- och lerkärlsfabrik, Nybro Fajans-
fabrik eller som den också kallades "Sälsefabriken". 
 
Barn:     Född:   Död:   Övrigt: 
Carl Johan Fredrik (3.1)  31 aug 1849  4 nov 1901  Älghult (Magont-Växjö Lasarett) 
Axel Julius (3.2)   12 april 1854 5 nov 1855   - 
Gustaf Adolf (3.3)   5 feb 1856  6 maj 1859   - 
Frans Ludvig (3.4)*  29 dec 1861  ?   Emigrerar till Brasilien 1891 
Albert Wilhelm Verner (3.5) 22 aug 1864  11 jan  1931  Stockholm 
Edla Carolina Josefina (3.6)** 11 mars 1867 28 okt 1924  Emigrerar till Danmark 1891 
 
* Målaren Frans Ludvig (3.4) utvandrar till Brasilien  1891. Han utvandrar från Elghult (?) och reser 
med båt från Hamburg, via Lissabon till Rio De Janeiro den 23 juli och är framme i Rio (Ihla De Flores) 
den 15 augusti. Fartyget heter s/s Paraguassú och kaptenens namn är J Riedel). Han reser på mellan-
däck och uppger sitt yrke till Landmann (bonde). Han reser dock vidare därifrån den 25 augusti till Rio 
Grande du Sol. Därefter försvinner alla spår av honom. 
 
** Edla Carolina Kungberg (3,6), på danska Kongberg,  flyttar alltså till Åbenrå i Danmark samma år 
som brodern Frans Ludvig utvandrar till Braslien. Hon gifter sig med Peter Dinsen Boysen. De får dot-
tern Edla Mathilda Boysen, född 19 maj 1906 (död 5 jan 1976). Hon gifter sig den 21 feb 1932. 
 
Carl Johan Fredrik Kungberg och Albert Wilhelm Verner Kungberg är således de bägge bröder som 
för släktnamnet Kungberg vidare och dessutom ser till att det blir en Kronobergsgren och en Stock-
holmsgren.  
 
3.1 Carl Johan Fredrik Kungberg 
Född i Mörbylånga den 31 aug 1849 (död i Älghult i Kronobergs län den 4 nov 1901). Carl Johan fort-
sätter i faderns fotspår och blir Kakelugnsmakare och stannar i Madesjö/Nybro. Efter faderns död 9 
okt 1873, säljer han fajansfabriken och försörjer sig bland annat som åkare och charkuterist. Den 20 
mars 1875 gifter han sig med Ottiliana Dorotea Blomberg, född i Älghult den 19 dec 1848 (död den 
19 sep 1920). De uppför fastigheten Grönskog i Älghult och det är också här som deras 3 barn föds: 
Rudolf Karl Leonard (född 1878), Axel Johan Vilhelm (1881) och Alma Emilia Andrietta (född 1883). 
 
3.5 Albert Wilhelm Verner Kungberg 
Utbildar sig till målare och flyttar till Visby på Gotland året efter mammans bortgång 1882. Efter av-
slutat gesällprov i slutet av 1880-talet är han så i Stockholm men återvänder sedan till Älghult igen
(?) innan han, för gott, flyttar till Stockholm och bildar familj. Han  gifter sig med Amanda Charlotta 
Johansson, född den 8 juli 1871 (död den 23 nov 1938). De får 4 barn: 
Agnes Gunhild Elisabet (född 1896), Henning Vilhelm (1898), Jean Albert Gunnar (född 1900) och 
Sigfrid Verner (född 1904). 
 



Fakta & spekulationer mm: 
När  barnens mamma Hilda Carolina avlider i april 1881 så är Carl Johan 31 år och bor på fastigheten 
Grönskog i Älghult med sin hustru. Han yngre bröder Frans Ludvig är 19 år och Albert Wilhelm 16. Systern 
Edla Carolina är bara 14 år.  
Var det så att alla tre syskonen efter mammans död flyttade hem till sin storebror Carl Johan och hans fru 
i Älghult? Allt tyder ju i alla fall att de bägge yngre bröderna gjorde det. Vad gäller systern så vet vi inte 
men det faktum att hon bara var 14 år när mamman dog kan tyda på det. 1891 emigrerar ju sedan både 
hon och Frans Ludvig från landet och i samma veva verkar ju även Albert Vilhelm flytta till Stockholm.  
 
Barnen till Carl Johan Fredrik & Ottiliana Dorotea Kungberg samt Albert Wilhelm Verner & Amanda 
Charlotta Kungberg föds och växer således upp i Älghult i Kronobergs län respektive i Stockholms län. 
 
 
Kronobergsgrenen 
4.1.1 Rudolf Karl Leonard (⋆ 1878-05-05  †1962-11-23) 
Gift med Hildur, 4 döttrar & 3 söner, (13 barnbarn varav 6 Kungberg) 
 4.1.2 Johan Axel Vilhelm (⋆ 1881-09-03  †1954-04-11) 
Gift med Klara, 2 döttrar & 1 son), (3 barnbarn, varav 1 Kungberg) 
4.1.3 Alma Emilia Andrietta (⋆1883-07-13  †1937-01-04) 
Gift med Johannes August Teodor Segerbrand, 1 son & 1 dotter, 4 barnbarn, varav 3 Kungberg) 
 
Stockholmsgrenen: 
4.5.1 Agnes Gunhild Elisabet (⋆1896-12-24  † 1985-05-11) 
Gift med Aldor Hilmer Konstantin Nilsson) 
4.5.2 Henning Vilhelm (⋆1898-09-17  †1984-01-10) 
Gift med Astrid Kristina, 1 dotter & 1 son, 4 barnbarn, varav 4 Kungberg) 
4.5.3 Jean Albert Gunnar (⋆1900-10-10  †1975-01-13) 
Gift med Märta Elisabet) 
4.5.4 Sigfrid Verner (⋆1904-02-18  †1991-06-09) 
Gift med Anna Margareta, 1 dotter & 1 son, 3 barnbarn, varav 3 Kungberg) 
 
 
Barnen till Carl Johan och 
Albert Wilhelm, det vill 
säga den 4:e generationens 
”Kungbergare”, gör också 
att  släktnamnet Kungberg 
blir lite stabilare och för-
hoppningen att det inte 
längre ska kännas som om 
det skulle ”dö ut” börjar bli 
verklighet. Även om det 
fortfarande föds fler flickor 
än pojkar och att nativite-
ten är lite svag, så börjar ju 
nu även döttrarna behålla 
sitt vackra efternamn när 
de skaffar familj, vilket ju är 
mycket glädjande! 
 

Egen påhittad flagga med det lika påhittade släktvapnet i mitten! 



10 generationer! 
De sist födda personerna med Lars Kungberg som anfader tillhör idag den 10:e generationen(!)  och de 
med släktnamnet Kungberg den 8:e generationen. 
 
Tack! 
Slutligen vill jag tacka min fars syssling, eller om man så vill min farfars farfars barnbarns barn Olov Kung-
berg för ovärderlig hjälp med att ta fram en massa fakta om släkten Kungberg! Vill även tacka min, sedan 
ett antal år avlidne, farbror Evald Kungberg som var den som fick mig intresserad av vår släkt. 
 
Till sist 
Om drygt 10 år, den 14 juni 2026, firar släktnamnet KUNGBERG 250-års jubileum! 
 
Växjö 2015-02-20 
 
Greger Kungberg (6:e generationen) 
Solrosvägen 30 
363 30  ROTTNE 
Mobil: 0707-34 66 79 
E-post: greger@kungberg.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:greger@kungberg.nu

