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Linné skriver i Iter Hispanica
att Pehr Löfling var född i 
Tolvfors 1729.

Stig Rydén inleder sin bok 
”Pehr Löfling”, 1965 med, 
”Pehr Löfling , född den 31 
januari 1729 (gregorianska 
kalendern) på Tolvfors bruk 
i Uppland”. 

Uppgiften har dock inte gått 
att belägga!!!



Under början på 2000-talet  har Solveig Nordin Zamano
kontaktat Ljustorps hembygdsföreningen om koppling till 
Lövbergs by utan att vi kunde finna någon i kyrkböckerna.

2006 gör Eva Claesson en sinnrik forskningsinsats som 
publiceras i Gestrica och kopplar familjen Löfling till Ljustorp.
År 2008 gav forskaren Kenneth Nyberg vid Göteborgs universitet 
ut Pehr Löflings Letter-book in the Archives of the Real Jardin 
Botanico in Madrid: A cataloque. Den ger en översikt till vilka 
Pehr Löfling skrev brev och knyter honom till släkten i Ljustorp. 
Tillgängliggörandet av Ljustorps tingslags domböcker och 
indexeringen av dessa som presenteras på Ljustorps 
hembygdsförenings hemsida öppnar en ny rik källa.

Historien kan nu (från 2013) berättas ur ett Ljustorpsperspektiv.
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1725 är Erik fadder på ett 
dop med eliten  på bruket 1721 bränner ryssarna Åvike bruk och nästan alla gårdar i Tynderö.

Bilden visar den nya herrgård som omgående byggdes upp.
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1) Kan det ha 
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Bröderna vill sälja omgående
och tvingar Erik att köpa för sin
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2) Kan det ha 
gått till så här ?

Det nya hemmet känns inte 
tryggt . Barbro åker  till 
Slätt för att föda

Brev till Erik

Erik reser till Slätt.
Hela familjen samlas 
Slätts framtid görs upp

Pehr stannar hos mormodern 

Pehr får en syster sommaren
1730  Och hämtas först 1731



Pehr växer upp på Tolvfors och 
flera andra bruk i Gästrikland och 
Uppland frånsett två år i Slätt.

År 1743, som 14-åring, skriver en 
Petrus Erici Löfling in sig på 
Medelpado-Jämtländska nationen 
vid Uppsala universitet.



På den officiella födelseplatsen Tolvfors i Gävle 
finns en bronstavla uppsatt.

Arbetarbladet skriver den 19 sept 2013
”Klart med namn på nya bron 
Gävle bron som ska byggas över Gavleån mellan Gävle 
sjukhus och Valls hage ska heta Pehr Löflings bro.
Det har byggnads- och miljönämnden nu beslutat…..
Bron ska ligga utanför ingång sex vid Gävle sjukhus och 
göra det möjligt för patienter och personal att använda 
Valls hage för promenader.”

Bron står nu (2016) inför färdigställande



Hur kan vi i Ljustorp ta till oss Pehr 
Löflings ursprung och hedra 

honom?


