Anders Persgården i Kestad och Fiskaretorpet i Forshem
Anders Persgården har fått sitt namn efter gårdens ägare i början av 1600-talet,
Anders Persson och hans hustru Sigrid Olofsdotter. Gården låg mitt emot nuvarande
sågverket, som tillhör Bengt Bengtsson på Klockaregåren 6:5 fast på södra sidan av
landsvägen.
Ovan nämnde Anders Persson hade åtminstone en dotter, hennes namn var Gunilla.
Hon var född omkring 1644 och kom att bli stammoder till många ännu levande
Kinnekulle-släkter. Hon gifte sig 1667 med en polsk krigsfånge, som hette Simon
Jacobsson. Om dennes levnadsöde finns anteckningar i Forshems sockens dödsbok
för år 1713, varur följande har hämtats:
Simon Jacobsson föddes omkring 1639 i Vibors socken någon mil norr om Polens
huvudstad, som då hette Warschau men nu på polska Warszawa. Hans föräldrar var
befallningsmannen Jacobo och dennes hustru Kirstin Nilsdotter. Huruvida Jacobo var
av svensk börd är obekant. Hustruns namn däremot tyder på att hon antagligen hade
svenska föräldrar.
Under konung Karl X Gustafs krig mot Polen, som 1657 avslutades med hans marsch
mot Danmark, hade Simon, som då var 18 år, blivit tillfångatagen av en svensk
kvartersmästare, Denne överlämnade fången till kammarherren Nils Kagg på
Källstorp, en gård på Kålland. Hos baron Kagg tjänade Simon i 11 år som kusk.
Därifrån kom han till Linhard Posse på Hellekis. Hos honom tjänade han i 16 år som
fiskare och jägare. Det var under denna tid, som han 1667 gifte sig och bodde ett par
år på Gössäter. Men så fick han husbondens tillåtelse att bryta mark och bygga sig en
stuga i västra utkanten av Vara-skogen i Forshems socken. Det ”fisketorp” som han
på så sätt skaffade sig, blev färdigbyggt 1672 och familjen flyttade då dit. Torpet kallas
än i dag ”Fiskaretorpet”.
I Simon Jacobssons äktenskap med Gunilla Andersdotter från Anders Persgården i
Kestad föddes en son och fyra döttrar, av vilka sonen och en dotter dogo före 1713.
De överlevande döttrarna var:
Britta född omkr 1671 död 1727 i Forshem, gift 1723 med soldaten Nils Jonsson
Åberg, som var född 1681 i Ed på Dal, död i Forshem 1739. Makarna bodde på
Snickaretorpet i Forshem.
Sigrid född 1676 död 1765. Hon blev 1728 gift med bonden Påfvel Persson i Törnsäter
Sörgården. Från dessa båda makar härstamma många nu levande personer i
Kinnekulle-bygden och annorstädes. Påfvel Persson var född 1683 och dog 1759.
Kirstin blevo åbo på Fiskaretorpet, gift i Forshem med Per Jönsson, till vilken hon var
styvdotter.
Modern Gunilla Andersdotter synes sålunda efter maken Simons död 1713 ha gift om
sig med ovannämnde Per Jönsson.

