
 

Jepp-Adel 

Av Inga-Lill Andersson, inga-lill.andersson@hotmail.se 

Gustaf Adolf Karlsson, Jepp-Adel, föddes 19 maj år 1873. Far var arbetare Karl Person och mor 
var Augusta Olofsdotter.  Jepp-Adel var ett av 7 barn och näst yngst.  År 1890 var han ogift och 

ensam dräng samt bodde på Skattegården, Gärdhem.  År 1897 var han 24 år och hade övertagit 

föräldrahemmet i Skoftebyn som låg nära Andreaskyrkan. När han var 28 år gifte han sig 28 

maj 1901 med Anna Maria (f Öst) Karlsson. Hon var född 23 augusti 1861. Paret bodde på 

Liljedal 14 i Skoftebyn. Det var strax ovanför Andreaskyrkan, på Sörvallavägen 13. Detta var 

Jepp-Adels barndomshem.  Anna Maria kom från Berg östra i Väne-Åsaka och var en dotter 

av 8 barn till soldaten Anders Lorentz Hansson Öst f 1836 samt Augusta Nilsdotter Björkman 

f 1836.   Jepp-Adel och Anna Maria fick en dotter, Maria Karolina f 19030414, som senare 

gifte sig och hette Fredriksson. Jepp-Adel var en välkänd person i Trollhättan. Han syntes 

alltid på hästkärran efter hästen Norma, som fått sitt namn från skådespelerskan Norma 

Talmadge. Han var en mycket arbetssam människa som körde latrintunnor som han bytt ut, 

från utedassen i Skoftebyn med omnejd på förmiddagen och jobbade på Stallbacka på 

eftermiddagen. Jepp-Adel hade ett åkeri med häst och öppen flakkärra. Han satt på en planka 

som han hade lagt över sidolämmarna och över skiten. Det hände ju att han spillde på 

sidolämmen när han tömde latrinhinken. Då tog han bara lång- och pekfingret och skrapade 

av lämmen och skvätte av det på flaket. När han blev hungrig tog han fram sitt matpaket och 

satt på plankan och åt, medan hästen gick. Jepp-Adel hade svin, kor och får på sin gård till 

långt fram på 1900-talet och de fick beta nere på kullen mot gamla skolan i Skoftebyn. 

Barnensdagsparad startades av Tyra Stridsberg 1920. Detta drog ut mycket folk på stans gator 

och det samlades in pengar. Detta var fina parader där ”Jepp-Adel” var med som dragplåster i 

några år. 

Det finns många historier om Jepp-Adel. När någon kom och frågade efter om Adolf var 

hemma, så svarade hans fru; att han var i stallet - det är han med keps!                                                                                     

Det hände att han låg i backarna vid Syringen, tog en tuting, spelte kort och spelade en 

stenkaka, en 78-varvare på sin vevgrammofon. När Jepp-Adel för en gångs skull gick till 

doktorn för att han hade ont i sina fötter, så bad läkaren honom först att ta av strumporna. 

Jepp-Adel svarade förnärmad: Dom har jag tagit av mig direkt, lätt att se!                           

Det var nog inte så lätt på den tiden att hålla sig ren.  Då någon frågade honom om han aldrig 

sov, svarade han att han kunde sova på lasset för hästen hittade hem själv.                       

Anna-Maria avled 3 maj år 1934, då blev Jepp-Adel änkling. Jepp-Adel avled 17 mars år 

1958.Dottern Maria Karolina Fredriksson skiljde sig 19301210 och avled 19920113.  
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Jepp-Adels syskon: 

Syskon: 

Oscar Bernhard f 18610422, de bodde i Syltemad och far var då torpare. Oscar gifte sig med Carolina 
Olofsdotter Hansson. De fick många barn och bodde i Göteborg. Han blev änkling 18980417 och dog 
19060220.  

Emma Vilhelmina 18640327, de bodde då på Sylte Frälsegård, far var backstugusittare och mor 25 år. 

Olof Peter 18660222, Sylte Frälsegård och far var backstugusittare och mor 28 år 

Gustaf Adolf 18690424 dog 18690517 i lunginflammation  Sylte frälsegård 

Johan August 18701012, far var då arbetare och mor 33 år  Sylte frälsegård 

Gustaf Adolf (Jepp-Adel) 18730514, far var arbetare och mor var 36 år   Sylte 

Josefina Fredrika 18750801, far var arbetare och mor var 38 år  Syltemad 

 

 

 

  

 



 

 

 


