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Stockholm 79-06-25
§ils Schwalbe
Bjd.orvägen 66, 2 tr

o;1-ffi:9a e7 ta,

Clvilingenjör Årne Blomberg
Eolmfastviigen B

151 36 Söderlrå]je

Bäste Byoder!

Det var trevligt att göra Din bekantskap och därigenom få upplysning
omr att min farfar Pontus Reinhold §chwalbe biåragit ti11 utglvand.et
av d.anser, som han troligen bört spelas och sedan anteeknat i no*-
skrift e1ler avskrivit ders från anaan kä1la.
§änd.er Oig en vid vårt första telefonsamtal av den 18/6 utlovad kopia
av en polka-mazurka vid. narnn SELMA, kornponerad. av honom sjeilv och till-
ägnad en &v d.öttrarna i prosten Lund.bergs hem i Björkvik, soclcnen d.är
farfar vs.r organist och skollärare. Stycket skrevs 1868, året före bran-
den i §rrkan, som nu är en vacker, qyrestaurerad. kyrkoruin.
Efter vårt samtal gick j*.g iglenora en d.el gamla papper och farm ett av
honom s jä}v hand.skrivet nothäfte innehålland.e 50 st. ned.tecknade åanser.
Jag bifogar några kopior på ,godtyckligt valåa blad ur häftets tretton
sid.or. 0n Du har intresse f5r häftet som holh*t, kan Du återlcomma om
d.en saken. Ytterblad.et och noterna är skrirrna med. svart bläck, men
anteckningarna t'aftbladet'r (tr:oligen avses Aftonbladot) 1B?B (1848?)
N:r 122 d.. 27 nai, 125 d.. l juni, 158 d. 11 juli är skrivet med blyerts,
Artalet är tvetyd.igt skriweto rnea troligt är iB?8 det rätta.
Som äu ser är nästan alla stycken d.ubbelnurnrerad.e. Nr 1= 111r nr 3 = 1I0r
nr 4 = 112 o.sovo Löpand.e nurnmer från 1ti1f 60 är trollgen farfars egeu
numrering. Kan,.ld.et and.ra nurtuEersystemet ha någonting gemensant mod de 4eO
d.anserna Du talad.e om? Jag vill minnas att Du nämnd.e namnet ftosenberg i
telefon. Det namnet förekonmer son Du ser på styckena Sp och 50,
I hppp om att jag i någon må.n bidragit tiI1 Ditt musikhistorlska intresse
slutar jag med on vrinlig hälsning.

/l**Jru;



Nils Schwslbe

Etrdearägen 66, 2 tr
723 49 FARSTA

Vän och brcder!

Ett senk:mmet med hjörtligt tock för upplysningor om Pcntus Schwslbe

:ch titlhöronde noter. Detto moterlql är ov synnerl igen stort intresse
för css eftErsom det är det förstq orlginolmoterlql vi funnit till Rcsen-

bergs tre utgåvor.

Eftersom de publicercde noterno är orrongerade för pionc hqr vi lönge

misstänkt att en del qv moneren och den "hqrmonisko dräkten" är

ovhöngigq instrumentet och ej hqrhör från ortginoluppteckningen.

En närmare grqnskning ov de metcdiexempei Du sänt visqr qtt de med

stcr sqnnclikhet är förlogqn titl de schwolbeuppteckningor som finns
i Rcsenbergs qndro häfte. Nurnreringen överensstämmer nöston, det

sl,,iljer någ:n enhet t112 l stätlet för 113) vitket konske kqn förkloros
qv ott Schwotbes numrertng ovser något korrektur som sedon ändrqts

före tryckel.

Musikoliskt s& finner mon flero onmärkni.ngsvärdq skillnqder scm Rosen-

berg n:åste ho Lnfört. Det finns exerpelvis spelnronsnrässigo rullstr&k
s,:nr ersotts med pioncrnässigrt mer löttspelode fi.gurer. Nör mon försöker
spelo desso på ftct f&r d& istöllet storo svårigheter.

Det är ej osonnolikt ott vi med hjälp ov förändringqrnq ov bJörkviksmo-
teriolet kqn ff.nnq en nyckel ott &terskapo ursprunget även till ondro

melcCier ur Rrsenbergs utg&vrr.

Pör ott kunnq futlföljq dettq orbete vore det qv stort värde ott få till-
gång tili helo soml.ingen vorför jqg ber Dig ott vt får l&no originolet
för kcpiering cm Du ej själv l<sn hjälpo 3ss med det. Kostnoderno töcks
givetvis ov spelmonsförbundet .



Anteckningorno om Aftonbl<rdet är spännonde. Vid tillfälte skoll iog
försökq to redo på vod som står I desso nummer. Det konske kqn röro

sig om n&gon recension qv utgåvcrno eller dylikt. Iog skoll hållo Dlg

underrättod om vad jog finner.

Vi hqr ett litet rnedlemsblqd, Sörmlqndst&ten, som utkcmmer med två

nummer årltgen. Den p&gående temsserlen behondlor otiko delcr av

vårt Isndskop och i det kommonde numret är det den södrq delens tur.
]og hor ej längre ett dtrekt tnflytonde p& ttdntngens utformnlng men tycker

änd& qtt det vore lntresesnt qtt fä med lttet uppglfter om Pontus Schwqlbe

cch hobs muslkollsko gärning. Om Du hsr något yttertlgore skrivet cm

Dln fsrfqr så förmedlqr Jog det görnq till redqktlonskommttt6n. Soken

brådskqr dock, redqktlonsmötet som ovgör grovdisposltionen hålls
redon i börjon ov september.

I seporot försändelse får Du ett exemplor ov Rosenbergs häfte somt ett
por nummer ctv Sörmlqndslåten.

Än en gång ett hjärtltgt tack för den trevltgq kontqkten med Dlg och

olls värdefullq upptysnlngor om Dln forfor cch hons låtsamling.

Arne Blomberg

Hclmfqstvägen I
151 36 Södertätje
tel C755-64686

orb C8-23 74 0e

Med vänlig



Farsta ?9-08-30

Ärne Blomberg
Holmfastvägen I
151 76 Södertä1je

Vän och Srod.er!

Varmt tack för Ditt innehållsrika brev och för vänligheten att som
gåva översänd.a nothäftet med de av Rosenberg utgivna 42O p3.anostye-
kena och de båda häftena av Sörmlands1å.ten, av vilka jag ser att Du
varit en flitig medarbetare med Dina trevliga artiklar, Försändel-
serna glad.d.e nig mycket.

Inte minst gläder d.et nig, att d.e översända kopiorna var til1 så
stor nytta för E'r i musikforskning. Givetvis får Drr Iåna häftet
för fullständ.ig kopiering.

Jag tycker det skulle vara så trevligt att få träffa Dig personllgen
och eftersom jag är pensionär och disponerar rnin tid efter eget gott-
finnande, ber jag att få komma och besöka }ig på kontoret på Arsenals-
gataa på någon tid. som är lämplig för Dig. Jag har tänkt raig någon
dag i nästa vecka (första veckan I sept.) då jag överlärr:*r häftet
för kopiering och har en de1 and.ra papper med. mig för att visa upp
för i4tressebed.ömning. Jag ringer Dig närmare d.ärom..

Sona jag ser av Ditt brev kommer tyd.ligen 3jörkvik med" i nästa nummel
av Sörmlandslåten och d.et vore tacknämligt om en artj.lcel om min far-
far ku4rd.e komma med. i det numret och samtid.igt nedd.ela att hans or-
ginaluppteckningar av 1åtar kommit Sörm1and"s-Spelmansförbund. till-
godo av en rea slunp med Dig som förmed.lande lärk.

Red,an här i brevet kan jag med.deIa Dlg att farfar Pontus växte upp i
Södertälje son tonåring d.är fadern var mälarmå,stare oeh ägde ett hus
i staden. Gick på ${usikaliska Akad.emien vid 11-16 års å1der och h*.r
varit verksan i,bl.a. furinge, §tlgtomta och Hud.d-inge innan han bo-
satte sig i Björkvik. Han var en rnångsid.ig man. tr'ijrutorn organist
oeh skollärare var han halvt yrkesfotopef och gjord.e sina våtplåtar
sjä}v och använde Iaplslösning och andra kernikalierr har byggt en
fyrstämmig orgel i tsarsebäcks kyrka, ett orteinamn som i dag är mera
känt än und.er hans tid.. Yirlare var han biorilare, fågel- och väder-
leksrapportör. Mera om allt d.etta när vi träffas.

Med vän1ig hälsning
It

-lrr-(r" /L/',**41<
Nils Sehwalbe
Ejderwägen 66, 2 tr
123 $9 Farsta
tel. 0B-9427LO
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Ångående avskrift ay- ärvd.a skrifler.

Ävskrlfterrra är gjorda i september 1979 av Nlls Pontus Theodor

oeb, Ingrid. Sofia §chwalbe f. Ericsson från en av Pontus Beinholcl
Schwalbe (nin farfar) egenhänd.ig+ skriven anteekningsbok, samt

ett av haas mor, Hedvi§;Charlotta §chwalbe f. Reiher, skrlvet häf-
te tlIlägnat hennes son, d.y.s. rnin farfar vj.d 12 års åld.er,

Båda orginalen är överlämnatle ti11 vår son Bo Göran Pontus tiLL
förvaring och förvaltning.

nea av Göran uppgjoriLa stamtavlan över släktea Schralbe ger en

god. överst<åd,Iighet beträffande anförvanter och s1äktingar. 5e denna!

Anteckningsbokenr vars sidor är numrerad.e från 1 ti1L 15O, irurehåller
huvud.sakligen uppgifter on inkomster och utgifter, men har för oss'

efterlevand.e eR del viktiga och intressanta s5-d.or, vilka här åter--
gi-ves i fotostatkopior med maskinsbiven rrtolkning'r.

Sin fa=fars mors häfte, eom omfattar 10 sid,or, åtargives i sia
helhet.

Farsta den 20 septenber lpJt

J;d ,/JL*,rrtg
v

Y



Farsta 79-10-03

Civilingenjör Ärne Blomberg

Hohsfastvägen B

151 36 Söd.ertä1je

Bäste Årnel

Varmt tack f5r mitt första.personliga sammanträffande med. Dig oeb

för den trevliga pratstunden på kontoret. Det gläd.er mig att Ou

visade så stort intresse för min farfars efterl-ämnade anteetceingar

utöver de rent musikallska. Med. anledning d,ärav tar jag mig frihe-
ten att översänd.a avskrifter och foi;ostatkopior av ett par orginal,
som 1åg förvarad-e i vår son Görans bankfack vid mitt besöh hos Dig,

Tack för "puffen'r att komna igång med d.etta Iänge tilltänkta arbete
genom öd.et som förd.e oss samman!

-Oel fOrvånad.e mig att Du så lätt och ledigt Iäste gammal hand.stil
och därför vet jag att det inte vå11ar Dig någoa svårighet att läsa

fotostatkopiorna av Eedvig Charlotta §chnalbes häfte. Skrlvmaskins-
avskrifterna, som i första hand. göres med. tanke på vå.ra barn och barn-
barn, är und,er arbete. Det är märkllgt att hriftet skrevs 1äin hem-

stad. för \JZ är sed.an. Skönt att se att min farfars mor återtagit
åen tyska orginalstavningen av efternamnet. f bouppteckningea står
närnligen Svalbe, vilket' vi har svårt att förlilca oss ned.

I Bustav i{etters artikel står d-et att farfar var av tysk härkomst
(sa:<at ut Eobert Mörners bok "Björkvlk'), men vi tror mer på farfars
egen ned.tecknad.e uppgift. Av tidsbrist har vi ännu ej verifierat d"en

saken på arkiven. Sannolikheten talar d.ock för d.ess riktighet , ty v:..,

Göran och jagrhar på Land.sarkivet i Upsala verifierat d.et mesta farfar
berättar om. §amnet Christian Georgo hans makas och d.eras barns namn

åe,thL,,*
har vi fått fram ur kyrkböekeraa från Harakers socken, närmare §venå

bruk. I d.6d.shoken står det att Christian Georg 'td.runla:ad.e i en å't,
Ått han blev gift med. en smedsd.otter är också bekräftat ur k;rckböckerna,.

Med d.essa kompletterand"e uppgifter om min farfar Pontus Reinhold. Schwalbe

slutar jag med vänlig hälsning
från vänn *n i{ä

Hils Schwalbe
Ejåervägen 66, 11134g,L'arsta_ TEt. 08/94 27 ]A.



Farsta 1979-LL-I2

.Arne Blomberg

Holmfastvägen B

151 j.6" söder?tlje

God.e vänl

Varmt taok för boken 'ri.{orfars fars Densmusikt och för d.et inae-
liggande kortet, Det gläder oss att farfar Pontus Beinho1d. fått
sin egen pärm i 5,id.erman1and.s Spelmansförbund.s arkiv och jag är
glad. att ha kunnat förse Dig och förbund.et med. eftersökt arkiv-
material. -

Då vi träffad.es nämnde jag att d.en legend.ariska borgmästare Pet-
tersson i släktavseend"e had.e någon samhörighet ned. Björkvik, rnen

hur kund.e jag d.å ej red.ogöra fdr. Nu kan jag d.et. Hans mor var
nänligen syster 1111 d.en Selma, som farfar ti1lägnade sia polka-
mazurka med. samma naiul. Väaskapsband.en i Björkvik knötos starka
oeh jag har hört av mi-n äld.re syster att vår faster Euphros;me:

emellaaåt rirar inbjud.en att fira jul i Jakob Petterssons hem.

I nr 2 av Sörmland.slåten för &r t97B på sid. 26 under asterisken
är kassör Jakob Lybeck i Nykvarrr nämnd.. IIan var son till en ennan

syster tilI Selma. För överskådl.ighetens skull sänder jag Dig
fotostatkopior på hela s1äkten Lund.berg tillsammans meå ett par and-
ra sidor ur boken Björkvik ut6given år 1933, På d.e senale skild.ras
livet och andan i prostgård.en. Den Cär omtalad.e Sven Ad.o1f Hed.in

var en av fad.d.rarna vid" faster Euphrosynes dop.

}re*entboken var både intressant och roand.e att läsa med. d.ess skif-
tand"e innehåll från kusligheter till ren Ålbert ängströmhumor. En

pär1a tyckte jag Sme"ns Axels uttaland.e om "lagad.er matfr var meå

hans matematiska önsketänkand.e om "drygt hälften utå vardera sorten".

Hjärtliga hälsningar från vännen

,'fr:A
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298 DE HOGRE STÅNDENS LIT

tillfrirgades. varför det alltid var sti fullt med vägarnas
folk just i prästgården. "Här skall mamsell få se", sva-

rade mirnnen, tog fram en srnutsig anteckningsbok och
läste: "Dåligt rum. god och riklig mat, vänligt bemö-
lapde" - 

"så. tlet är {örklaringen", tillade han.
En stor skara unqdom växte upp i prästgården och

ökades sommurtiden elerrom inackorderingar, särskilt

Från yngerstrands prästgård 1g63, Foto: Pontus schwalbe'

O ,Jakob Lundberg. 2) Otto Lundb€rg. 3) .lulie Lundberg. 4) Fru Augusta Norselius.

5) Mamse:l Hamoström (Siockholm). 6) Gustaf Norselius. 7) lda l-uMberg. 8) Oskar

Luodbers. 9) sofi Nitsson. ,o, ,"..il,1"T;:fin (Stockhorm). ll) Mam$rr Hamnst.öm

av stockholmsfliekor. Alla barnen åkte skridsko, vilket
ej var så vanligt den tiden. Döttrarna ansågos emanci-
perade. En av dem, Selma, läste latin fiir sin far, blev
på 1860-talet simmagister i Södertälje och red mycket.
D e t ansågs opassande för en "mämsell",-d. ,. s. för en
oadlig flicka; och än mer opassande blev det när mam-
sellen fram på 18?0-talet uppträdde i herrsadel! Men
klemighet i uppfostran "rrar okänd. Sven Adolf Hedin,
den sedermera så berömde politikern" rrar en tid infor-
rrurtor i prästgården och behandlade gossarna med stor

1

I PROSTEN J.\KOB LUNDIILRGS IIEX{ 299

hirlsllret. Älrlste sonerr. Oskirr'. lrlrle i en skrivbok hop-
samlat3llt hår, som lledin luggrt irv hon()l]l och bröder-
ou, o"[, visade det vid "" Åi,t.logsrnåltid för prosten.
Denne gav Osktrr en örfil och order att lämna salen,
rnen till Hedin sades ej ett ord. - Yarje lördag badade
alla i brygghuset, först prostinnan, så prosten, så bar-
nen, så pigorna och sist clrängarna.

Prästgirrdens ungdom roade slg tappert. Där dan-
sades m1'cket, där förekommo kostr.mbaler, varje år en
n;*årsbal (nyårskvällen) och varje vinter slädpartier.
Två somrar, 18tl och ltt5l. hölls t. o. m. dansskola i
prästgårderr med 16 elever. ledd av mtrmsell Johanntr
Carolintr Åkerlund frirn Kungl. Teatern i Stock-
holm, ("figurantska" vid Kongl. Balett-Corpsen 1847-
1865). I)ansbjuclningarna bOrjade vid 4 ä 5-tiden med
kaffe med dopp, som bjöds omkring på bricka; vid 10-
å ll-tiden serverades sup6n. I bland uppfördes säll-
skapsspektakel. en gång i sockenstugan "Yär'mlän'
ningarna" till förmån för de fattiga. En årligen åter-
kommande fest var den s. k. potatissexan, som firades i
anslutning till den tidigaste potatisskörden, vanligen i
förening med utflvkt till Glindran.

Umgängeskretsen i prästgården var betydligt vida-
re än på andra ställen i socknen. Här sammanträffade
baronerna Leijonhufvud och grevarna Hamilton och
Mörner med arrendatorerna Carl Carlberg och Atrra-
ham Andersson, fanjunkarna Axel Santesson och Carl
August Petter:sohn. skollärare Pontus Schwalbe och in-
spektor Isidor Ekstam, m. fl. Här kunde friherrinnan
Jeanette Leijonhufvud, som eljes var sår förnäm, att be-
tjänten följde henne på 5 stegs avstånd med psalmbo-
ken, när hon gick till kvrkan, sitta vid sidan av barn-
morskan. fru Ulla Sandqvist. eller bredvid sin egen
hushållerska. mtrrnsell Lina \\rickius. Prosten Luncl-
bergs hem r.ar brr-ggirrr ntellarr so('knens eljes pir den
tiden tämligen skrrrlli. avgränsirrle sirmhällsklasser.
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472 i(ÅGIt-.\ BJURK\'TKSSL§IITER

lirrlegerirloru Srrre<lsiorp i Bjiirketorps socken, Viisteniliitltrnrl. I lrirrrr (fli<:kl).
;l'i. KarinSallyElisabeth. ..,,:

*-'^i:- 1::' utrika (u tta), I. på Hotsta 
18?:, ,ifr';äj:-Iorsta gången med Christian Samuel 1o a m) tjy«le, ,* ttji:,,eraldirektör. Nolq:, andra^ gå"s"" 

T:d A,ä;f, ,iU.,,Reinhotd Gusraf o t t o ,o, Aäofd. ;;:l'1"111*'i.o, ,

irncrra sir,",TJbj6: B;;,,';ii" ,'iä;,r|äiliii; i hoar ijli,

,r. nlrru il,mt"l\{örner 
(Evde)' gäa*äso""' fru'u'' *' 'iu'

':r i:. .2. Astri Ma.ryel (Eycle), g.m.Hans Ileirrl,o;d ,:,;i...
Baltasar von Arnora (son i,r'oiå .rn Årnord i lr.nr *.b§ftirsta gifte), kansrisekreterare, io"rrutru"u virr Ilofstr, '*Jit:
J burn (gossar). .;.ti:,'

1. LivMörner (Eyrle), s. nr. bar.on Nils Iljahner iiiit]Ålexander Leuhuse,, lO;trrnrit ri.l Lir""gementets 5u, ,.,;;, ;,.sårrer. 2 barn (l gosse, I flicka). o----v"rvr{ "-= .iil.

j'i''t;
,.,:!r.'t,'\

. r -1,-. .

Lundberg.

-Inggen 
av de prästmän, som tjänstgjort i Björkvik,

rortle inom så få generationer ha givit upphov till en
t,r känd oeh vidt utgrenad sl:ikt som prosten Jakob
l.undberg.

Jakob Lundberg, f. lS0l. r,ar kvrkoherde i Björk-
r ik l84l-ltl8l oclr därtr,cler ko,titrlitspr:ost 1g65{g25,
i i Björkvik ltiSt, g. ru. Brita Kristina Selander, fIt'6i. N{akar.na hlde Ei barn. som nådcle mogen ålder
{t-H):
.t. Karolina Kristinn, f. 1834, sedan 20 års ålder
'irrnessjuk, t 1906.

li. A rr g rr s t a Paulina, f. lEiiii, f l9li, g. m. Karl('r-rlJ

.1. J a k t, b Gr.*tul_l!gll",'.lon). f. 1S66. borgmästare
.l

. kand.,
komnrerserårl, Ulvsunda. 6 baln (4 gossar, Z ilickor).
. ?'. Margareta, S. m. Virlar Ekström, civilingenjör,

Stockholrn
-). Ka rl llfagnus, skådespelare.vid Lorensbergs-

It'irtern i Göteborg. i

4. Åke, fil. lic. jourrralist.
-). lngegerd, g. m. B;orje Johan-Gabriel Gabriels_

.,,rr. <lirektiir fOr Å.-8. Åqlra. Sader{iiJie, bosart i Stock-
lrolrrr. I barn (gosse). ,

It. Ä r i.s l i n a lilisa!,ct {l'r:rre'i.r,son). f. lB(rB, g. nr.

" i i s \\'illrelm K.jellgren. rr.grograf.
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IIJI. J o h n ,Jrel_(petrersson). t. 1rj70, g. m. 1) EIIen
li:"* 

Åhlin,:) §'ailors-E;;;;ä; Kastman. Barn (1_
--1. , Elisabet (Åhlin, 1. e.)

I KurtJglln (Kast_ä, z. s.)
1. Årne_John 

.(Kastman,l äf
__!. Lars John (Kast*.r,'2.'J.l
ry. Selma Marg.arela (petteisson), f. tg24, s. m.K a r I Johan Stenstrtm, f. d. i"oärf,a"aing i Vester-norrlands Iän. Barn U*Zl,
l. §""I J a n (Stänström).
e per Göraa (Stensli'on).

C. Jakob O s k a r (Lunrlbelg), f. 1859, ingenjör vidForsvilcs mekaniska verlcstad'iäzi.-_twz, I lg2l, g. m.§ofia Nilsson, f. 18i8, t irdi. B.;1om nårt mosen ål_der (I-YIII): 
--+' sqru' i

I. H u g o Apollonius, f. 1g66, civilingenjör, plats_chef vid Munksia 
!_ulfarf*,"*;;q;"_yd s.m. t) JutiaMargareta WeJtergren, 2) G 

" " 
ä'u Augusta pont6u.Barn {i c- g. t-4):

l. Gun""l..O.f?ra Hugosdotter, g. m. Runo

",\"""0-' 
ingenjör 

"id M;ldo ärrrtr"urik, yasse-

2. A n na -Li s.a__Hugosdotter. *)1. Oskar Karl H"gär*". 
---'

4. Å nd e rs gu_staf-HuS*UOO.
tt. ' 

A i'el i[uifia &ir"af"is),J. 186?, f. d. svenstrkonsul i Trondåei1, äger Upd;;Ä Bruk i Dalsland,g. m. G e r d a Ålfrida 1-u"rrori.T"ri"tr_*t,t. Elsa KaroJina, g. lrr,Bl;; Gregertsen, di-plomingenjör, fabrikschef" 
"ia ffJäiors pappersbruk,

Forshaga. **)

,rn,J.) 
,r2 g. ur. Jonas G u s t a f Davidsson, tardläkare, Stock-

**) l9j2 er son.

2. lgot Margar.eta,i tg2l.'3. L e i f Axel Jakob, agronom, arrenderar Upne-ruds lantbruk, g. m. Astrid öo""itrku- ; b;;; A ;årä,1 flicka).
4. R u t h Ingeborg, g. m. Nils Rosenblad, löjtnantvid Skånska Kavaffer{Jg"*"rt"t, civilingÅj;;;-;;:

siiilld vid civitinrenjör Cuit Rosenblud. i;;;ilä;;td,
Sundsvall. I bari (liicka).

^IIt - 4f f a Julia Kristina (Lunclberg), f. 1869, g. m.Gustaf Adolf Lindström, ingenjör 
"ia e._f. Gefle yarv

och Yerlrstäder. Barn (r_3i:
1. Anna Margereta (Lindström), folkskollära_

rinna, Gävle.
2. Lars G u n n: r Da_niel (Lindström), civilingen-jör, kemist vid Skutskers Celltrlosafabriker. o---

3. Svante Gtrstaf (Lindström), ingenjör vidFingspongs Metallverk, yäsLy.

,,. 
rV.. S n I,T 

-?^_Viktoria 
.so/ia (Lunclberg), f. 1821, rit-Iarannna, t 1892.

,-J'-, 
Ni/s .!?irr! -Gunnar(Lu,rlberg), L. tgzz, ingen-

3o-r, dessinatö4:-,och kalkylator vid VästergOtlands ille_fabriks A.-8., Tidan, j. m. Anna Martf,a M;;;r;;"
(G i e t a) Friedrich. Bain (t_Z): .

F-_r g " 
z Q-qkar .Frbdrik, kontrollör vicl väster_götlands Yllefabriks A.-8. .'

2. Erik Wilhelm, vävmästar" rij Vertergötlands
Yllefabriks A.-8. 11. G e rh a rd GustadA,lolf, elev vid Konstalcade-
mien, Stockholm. .t

4. N{argareta Anhtr Sofia.
5. Ester. C-l lr ir r.I o t I rr. Lorrirrr is{ virl Västergöt.

Iands YIlel'abriks A.-8.
6. Gertrucl [,lar,ia 13 r i g.i t a.7. Nils Viktor.

LUNDBERG

i11 3t.",'
l'!it 1.,

i.S'ti,r
. -lt:'a.a

.J-!. ,

iriåi

d*Å



t

'1r.:

Ll ii,
i'1": J )
i:}.
.l::,: 1r.
;:'i ,

t.

,i'
;-.i,
Ellt

176 -\.i(;ti.\ IIJoRK\ IKSSL.\K.IER

\-1. l, a u r a -\'ala/ia (Lunrlberg) {. lgZZ, har egen
fotogra{iatelier, I len.

yil. J a k o l> Otto (Lundberg), f. l.s7q ingenjör,.af.,
fa1qgul, fustighetsägare i Stockhohn, bebor lgen villå
i Djursholm, g. m. FI i I d u r Ingeborg Aurelius. Barn,
som ännu leva (1-i):

1. B r i t a Sofia, g. m. baron Htrns Halvar Hansson
von Essen, förvaltare vicl Skemningsfors och Ilelrle_
holms egendomar. Brandstorp. I barn (gosse).

2. I rl g a tr{aria, g. m. Gösta Phragm6n, fil. kund..
tjänsteman vid l\{etallografiska Institutet i Stockholm,
Djursholm.

,. Jakob Yiktor.
4. Ann-Mari.
i. Lillemor Ingeborg.

YIII. I d a Karolina (Lundberg), f. l88l, g. m. Gusta{
Enranuel Peterson, revisor i Riksbanken i Stockholm.
äprer egen villa i Mörb1', Stocksund. Barn:

Nils Oskar Abruham (Peterson).

D. A x e I Teodor (Lunrllierg). f. l8,l1, förste noiarie i
Kammarkollegium. f 1908. Btrrn:

Klara. f. 1864. t 1912, g. m. starlsbudet Otto pet-
tersson, Stockholm. Barn:

Helge (Pettersson).

E. O t t o Viktor (Lundberg). f. i Björkvik 18+2, borg-

I. Ott o Josef , f. l8Zg, arrendator, sedan hovmästn-
re på Yästerås studshotell. t 19--10. g. m. Sigrid Knlo-
rintr Carlberg från Yalla i B.iörkvik. Barn. som ännu
leva (l -4):l. ('arl Crrsiaf Otlo. gulrlsnretl. Eskilslrrnu.

l. Otto \r i k t o r'- anstiillrl i .\.-8. \'rrgve Svcu.ssons
IJil- & l'lotorl'irnru. \'iis1er.,rs.
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5. Jakol; Osk'rr" lrrsliillrl i 'ri'rtililrirntlt-'l' \-iister-
ås.

4. Anne-[{arie.

II. Jak ob Viktor (Lunclberg), f. 188{, stirtionsin-
spektor vid Sala Datttn, p1. m. Blenda Pettersson. Barn
(l-2):

1. Anna Karolina, kontorist.
2. Brita.

IIl. Selma Krf .s tina(Lundberg), g.rn.Sven Os-

kar Mauritz Levin, löjtnant virl Västuranlirnds Träng-
kår, scoutledare. Barn (1-2):

1. Sven Otto (Levin).
2. Anna-Lenah (Levin).

F. Selma Anralia (Lundberg), f. i Björkvik 184i'

ffi tala.inna i sociala frågor, g. m'

Erik A x e I trlauritz Billström.. f. 18'11' veterinär i
Björkyik I87I-1876. stadsveterinär i Stockholm' t 1891.

Barn:

J alc ob ilIauritz (Biliström). f. 1880, praktiserande-
nervläkare i Stockholm, g. m. A s t r i d -\largareta Brir-
te (t 1929). Barn (1-2):

l.'f o r u n.'Margarettr.
' 2. Hervo;rBirgitta.

G. Ida Fredrika (Lunclberg),'[. i Björkvik 184', t
@ilhelm F ritiof Lybeck, f. 185i,

tvrkohetde i-HaHaoeh Viena-J 1885. Ba-r-rr,-som nått
*g"" eia'"r'(i:ft)I - ;

I. fuI a ri a Augusta (Lvpeck), f. 1872, sprfrklärarin-
na, Sala. i

II. ,Iohan J ak tt b (Lr{reck). f. lS7'' kontorist vid

,
l,intltlr'isl. I)rir rrr :

Ellen N{argareta.
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Gunnar (t.S.).
Barbro (1.S.).
Åke (1. g.).
Bengt (i.s.).
Elsa Marianne (2. g.).
Kerstin Elisabeth (2. S.).
Carl Göran (2.S.).
Carin Margareta (9. S.).

tlt' KnPI
L-'

.-,t. -' '4-
Henrik
. ,. ,-,-- <. ;'

\\. Pål O I o f Herberf (Mellström), f. 1894, kammar-
I r ivure i Tullen, Stockholm, g. m. Alfhild Hällberg.

1\,r1u:
Irlla Margareta.

479

IY. §igrid
ver.s-lra i Kungl.

-4malia (Lybeck), f. t88,.
Pensionsstyrelsen.

t.
l.
1"

d.
-1.

b.
7.

s.

loa t-unooerjulie 
Lundberlia 

tunooerg.

Hio"f;ä,'ij,,g'J' 3 yili t:;jlx);o!;r,ri!,iström I. tgl?., v. komminister i Bj"t rkvik lggO_fgg2,tomminisrer i Torö .* Gilä'i 1909: Barn, aomnått mogen ålder (I_IV): ' ---o-'

I. Nils Jakob flnif &f-efström), f; 1883, tjänstemarvid Handetsbanken i Stockhoi;;: _ D";;;;-i-.r&qvist Barn (1-2):
1. Anne-Mari.
2- Kjerstin.

. II. Karl August..Bi r g.e r (Mellström), f. igg5, kyr.koherde i Stora l\{eilösa gI1);K;;;;Hassrrönr (t lelr}),2) m. Svea Sofia Elisafr"i noh"g"*"."nor, (l*g):
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