Släkten Lundgren från Lund
Redan lång tillbaka i tiden var det vanligt att
fädernegården fick stå som förebild när någon
bytte namn. Vi har t ex Vretman från Vretarna i
Trödje och Lundgren från Lund i Björke. Den
senare släkten kan följas ända tillbaka till år 1620
då Lars Larsson nämns som bonde på hemmanet
Björke nr 9. Lars Larssons sonson Hans, född
1693, skrev in sig i det militära vid det s k Bollnäs
rekryteringskompani. Vid detta tillfälle passade
han på att ta sig tillnamnet Lundgren. Detsamma
gjorde brodern Anders två år senare. De två
bröderna blev legosoldater vid Delsbo kompani av
Hälsinge regemente. Hans nådde sergeants grad
medan den två år yngre Anders befordrades till
korpral 1716 och till rustmästare, den lägsta
underofficersgraden, år 1718.

Peter Lundgrens sonson, Per Olsson Lundgren,
byggde det hus som Ellen och Axel Larsson nu
äger (4) och där sedan fyra generationer Lundgren
har bott.
Lars Lundgren, född 1846, och hustrun Brita var
de sista med släktnamnet Lundgren enär deras son
Lars Olov inte fick några barn och dottern Emma
blev gift Berglund. Syskonen Ellen Larsson och
John Berglund bor nu på den Lundgrenska gården
(5) och är ättlingar i rakt nedstigande led från den
först nämnde Lars Larsson i Lund, där sonsonen
Hans år 1713 tog namnet Lundgren.
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När Hans Lundgren dog år 1750 blev hans son
Peter den förste bonden på Björke nr sub 9. Idag
heter denna fastighet Björke 9:16 (1) och bebos av
Ellen och Erland Olsson. Den gård, som Peter
byggde och bodde i tillsammans med sin hustru
Birgita, stod på samma plats som det nuvarande
boningshuset. Ladugård, stall och bryggstuga
byggdes i vinkel med ena vinkeln efter vägen där
det nu är trädgård. I trädgården finns den gamla
gårdens brunn kvar, övertäckt med en stor
stenhäll. Vid sidan av jordbruket var Peter
Lundgren sockenskrivare och kyrkvärd.
Sonen Anders föddes 1764. Vid vuxen ålder
bosatte han sig på åkermarken ca 50 meter från
fastighetens södra gräns intill landsvägen. Till
yrket var han hjulmakare. Anders gård övertogs
troligen av hans bror Johannes, som tog namnet
Lundqvist. Hans yrke var svarvare och detta tyder
på att det varit snickarverkstad vid den gården.
Husets källare byggdes i en gravkulle på
gravfältet ”Jättendal”. De nu äldre minns säkert
den s k Franskällaren. Namnet fick den efter den
sist boende i gården.
En annan broder, Olov Lundgren, bosatte sig
väster om vägen och söder om gravfältet. Vid
sekelskiftet flyttades denna gård till Bastuslång
och bebos nu av Ingeborg och Oskar Wahlman
(2).
En annan Lundgren (förnamnet okänt) byggde
den gård som Emil Eriksson ägde – Erk-Ers (3).
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