
Gullvi Falkborgs personarkiv

Gullvi Falkborgs personarkiv lämnades in av Gullvi själv till Ann-Marie Hagelin, 
Linköpings Föreningsarkiv, den 5 maj 2004. Enligt Gullvis egenskrivna 
leveransversal står det så här i inledningen: " Det här tog Ann-Marie Hagelin med 
sig den 5 maj 2004, bar ut till sin bil, jag tog den tyngsta på rollatorn, det är 
klippanischer i henne." 
Gullvi Margareta Falkborg föddes i Jakobslund, Simonstorp den 20 oktober 
1919. (Personnummer 191020-2207)Hennes föräldrar hette Arvid (1890-1979) 
och Hulda Ericsson (1896-1979). Fadern,Gustaf Arvid, som föddes den 3 maj 
1890 i Simonstorp och som kom i SJ:s tjänst som banarbetare 1913, blev 
banvakt 1918 och banbiträde 1947. Modern Hulda Sofia Nilsson föddes den 29 
augusti 1896 i Böketofta i Kågeröds församling, Skåne, och bodde där fram till år 
1900. Som barn kom hon sedan till Simonstorp. Som ung kom Hulda Eriksson 
med i nykterhetsarbetet i logen Trettondagsstjärnan i Simonstorp, det var där 
hon blev bekant med sin blivande man Arvid.
I Gullvis fotoalbum från Skånesemestern 1955 kan man läsa att Huldas far, Olof 
Nilsson, drev en kaffeaffär i Kågeröd. Huldas mor hette Matilda Sofia Nilsson och 
hon var född i Listerby, Blekinge. Matilda flyttade till Kågeröd i samband med sitt 
giftermål med Olof Nilsson. De flyttade senare till banvaktsstuga 406 i 
Simonstorp. 
Gullvis föräldrar Arvid och Hulda vigdes i logelokalen i Simonstorp 24/11 1917. 
1922 flyttade Hulda och Arvid Ericsson till Linköping. De fick två döttrar Gullvi 
och hennes yngre syster Marianne. Som ogift hette Gullvi Ericsson. Föräldrarna 
byggde hus i Ramshäll 1936 - handlingar rörande detta se F:10. Huset låg på 
Stigbergsgatan 41. Enligt Gullvi finns ingenting från den tiden i hennes fotoalbum 
utan de fotografierna har hon och hennes syster lämnat till Hembygdscirkeln i 
Simonstorp. Från mitten av 30-talet var Hulda ett 30-tal år verksam som 
sömmerska. Gullvis syster heter Hulda Marianne Ericsson (född 4 maj 1923). 
1948 gifte hon sig med Stig Eklund. De fick barnen Bengt född 1951 och Ann-
Sofi född 1956. Systern Marianne är idag (då detta skrives) 85 år gammal  och 
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