
Den 20 augusti 1870 upptas Johan i den krista 

kyrkans gemenskap genom dop i Alseda församling. 

Han växer upp i en backstuga under Björsagården i 

Ämmaryd.  Fadern är torpare Anders Nilsson (född 

1814). Modern är Sara Lena Johansdotter Lif (född 

1836). Johan är det sista barnet i syskonskaran 

och flera av hans syskon emigrerar till Amerika 

då han fortfarande är barn.

Den 9 februari 1888, några månader före att Johan 

ska fylla 18 år, dör hans far och strax därefter 

flyttar han från barndomshemmet i Ämmaryd till 

Ökna och sedan Järeda för arbete som dräng under 

ett antal år.

Namnet Friberg tillkommer någon gång under 

åren   1890 - 1896 då prästen noterar Friberg för 

första gången i husförhörslängden. Han noteras 

då också med yrket snickare. Troligen uppkommer 

namnet 1891 under hans värnpliktstid.  

Den 31 december 1895 gifter sig Johan med Maria 

Lovisa Bergström (född 1869-12-02 i Näshult) och 

de flyttar ihop i Torget under Kistegård i Alseda. 

Den 9 juli 1896 nedkommer parets första barn, 

Anders Johan Emanuel (John Lennart Gert Fribergs 

far). Paret kommer att få ytterligare 7 barn.

1903 flyttar Johan med familj till Lillegården i byn 

Hällaryd i Skede socken och den 9 december 1910 

köper Johan jordegendom vilken avsöndras från 

samma gård. Egendomen fick namnet Evedahl 

och övertogs senare av sonen och modellsnickaren 

Gustaf Adolf Evert Friberg som förblev ogift.

Johan Friberg dör den 31 oktober 1954, 84 år 

gammal, vid sin fastighet Evedahl men namnet 

Friberg lever än idag vidare hos flera av hans 

ättlingar.
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Efternamnet  Friberg härstammar från snickaren Johan Gustaf 
Andersson född 19 augusti 1870 i backstugan Granelund under 
Björsagården i byn Ämmaryd, Alseda socken, nuvarande Vetlanda  
Kommun, Jönköpings län, Småland. 

Äldsta paret - Johan Gustaf Friberg och Maria 

Lovisa Bergström med barn och barnbarn
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