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Frötuna i Håbo-Tibble
Några utvalda personer, som funnits på gården där föräldrarna
bott och arbetat en tid.
Källor:
Mary Dahlström
Inger Löfstedt
Margareta Höglund
Gun Björkman
Ukf

Vem var ”Lilla Olle” ?
Alla vi som undrar, har kommit i kontakt med Lilla Olle på HåboTibble kyrkogård.
Under kastanjeträdet utmed muren inte långt från ingången till
kyrkogården, finns en liten liggande retangulär sten med måtten 28
x 24 cm. På stenen finns att läsa i skrivstil :

Lilla Olle
Olle, som var född i mars 1914, dog den 23 juli 1918 bara fyra år gammal.
Han levde i 1:a världskrigets era som pågick mellan 1914 och 1918. Lilla Olle förstod inte att
han föddes under en orolig tid och han skulle aldrig få läsa om den i skolan
Under denna fyra-årsperiod fanns lilla Olle här på jorden, han var son till befallningsman Erik
Eklöf och hans hustru Ida Juliana Pettersson. Olle var yngst i familjen, vilken en kort tid
bodde på Frötuna där de arrenderade grödköp, dvs brukade jorden per säsong. Föräldrarna var
baptister. Bygden hade sitt eget baptistkapell.
En sommardag 1918 blev Olle sjuk, han fick väldigt ont i magen. En sjuksköterska i trakten
uppsöktes, som sa till familjen att gå hem igen,”det var vanligt att barn hade ont i magen” fick
de veta!
Olles magont var inte av det vanliga slaget, han dog fyra år gammal i blindtarmsinflammation. Kriget skördade många offer och Olle dog som en lite tapper soldat här hemma
i bygden.
Familjen tog avsked och begravde Olle på Håbo-Tibbles kyrkogård där han fick en liten sten
av svart marmor. Kort därefter och med sorg i hjärtat flyttade familjen Eklöf från Håbo-tibble
Långt senare började bygdens folk undra vem lilla Olle var. En av dessa
var Margareta Höglund på Bälby, som hade sin man Karl-Erik Höglund, begravd strax intill
lilla Olle, bägge födda 1914
HÄR KUNDE HISTORIEN TA SLUT……..om inte Karl-Eriks och Margaretas barnbarn
Fredrik hade flyttat till Linköping för att studera. Han hyrde ett rum hos en rar gammal dam,
som heter Mary och efter att de lärt känna varandra, visade det sig att Mary var lilla Olles
syster !!!!!!
Mary föddes fem år efter lilla Olles död och hade tidigt från sina föräldrar och syskon fått
höra om hans tragiska öde. I hela sitt liv hade hon tänkt på den lilla brodern men aldrig besökt
hans grav.
Möten ordnades och Mary blev inbjuden till Bälby och fick besöka Olles grav, 92 år efter
hans död.
Och vi fick svaret på mysteriet om Lilla Olle………….
ÖDE ELLER TILLFÄLLIGHET?

Familjen Eklöf, boende en tid på ett av torpen på Frötuna, Håbo-Tibble
Hade grödköp, dvs arrenderade och brukade jord per säsong.

GULDKUNGEN – MIKE JOSLIN
Författare till:
Med Mike Joslin på Guldkusten
– 1943
Med Mike Joslin i obesegrade
djungler – 1947
Anansi Sem – 1952
Ur medicinmännens våld - 1953
Kwassi - 1955
Bofo – 1955
Guld, pärlor och reptiler – 1958
Jag lever på övertid - 1960

Håbo-Tibble Frötuna
Olsson Nils 1856-07-03 Husby Ladugårdsförman
h Olsdotter Bengta 1850-11-10
Sörby L
h d Hedda
1879-12-12 ”
s Nils Viktor 1881-11-27 “
d Amanda
1884-02-27
Medby L
s Hilding Leonard
188702-19 Ljung R
d Agda Elisabet
189001-31 Husby Sjutolft C
s Philip Elvius 1894-03-04 Håbo-Tibble Frötuna – Guldkungen
1920 bor endast föräldrarna på Frötuna
Ur: Med Mike Joslin på Guldkusten:
Mike tog Agronomexamen vid 19 år i Danmark
Föräldrar flyttade från Frötuna ca 1905 och åter Håbo-Tibble ca 1908

