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l. 

Bl"uksolever v id Laxa und!"r C. A. njhrs tid. 

Curl Adolf . .11..hr '-on som förval tare eller i verklirrhotcn som 

disl,onent till Lao'a 0.1' 18 \'5" • H~n innehade denna plats till :- in död 

r 18 ~~ • Redan 181e borjade .1.1.hr att ,om I')levcr mottar'a ynr'lin_' r , 1! ril

ka önskade ra bruksväf'cn, o ~h snart spred ::-ig ry}:tct om hans stora fcr

mLt.~a att utLi1dc. dueliga Lruksförvaltare , s att han blef öfvor1u!Jon mod 

förfraevnin. ar och rmdast kunda mottaga ett mindre antal af em , Gorn 

önskad.e 'Jlifva elever vid Lax!:... I början tog Ilan 100 riksdalor banco 

per ~ i inackorderin5"s:-'oftift , men sedermera hoj de han de tta l)ris till 

200 riksdalor banco Der ar / on s a / Gom ansags betydlip-t hör vid denna 

tid. OC:.su. vittna bevarado bre f om lmru JL.kostar.cle dem,a uteift : :'11dos 

för mt,n~ a förälcu-ar, mon da de t i ro ("eln gi'~k Sb. , att Hul1rs eleY'er ofter 

r,enoInp...n[on kurs lY hans ro kOI.lI'lend.2. tion er' Öl' o f ör . l tarplat sm:', ann ,s 

olevafgiften kunna bärL,s med fördel . ! uhr föroskref alltid tre elnvLX. 

Visar'e sig ynn;lin:arne skötSaIfUla och begafvade, fin.""o de kvara tanna ett 

fjärde ar som bokhi:dlare lled m.iC'"on Ii tr;n lön . 

'::;1J.1i t en nf J. uhr förd längd öfVer J,axu so rifVare u+r.i1dade 

h[ n inalles ett 50-tal unEe män undur de l1L-.C"ot öfver 20 ar, han Val" cllef 

vid Lax' • 

:ouhrs st~orka rida var .cuncUiO"l'"!t och o::.'dninr:. Alla fuaendon, 

BO lÖl_ un.or hans för'altninr J fven de rninstu , undnr__ustadps en erund

li[, utrodni' och bnrä'·nin , Ol'h d eleverna 1'in['"o SL tit4.i, t : om r öjliet 

(eltae-a i detta artetc , är dp.t rfi vot att deras u!J}..,fostran blef fod . Stor 

str r'nE)1ct tillt;J1}Jadcs mot eleverna och alla arboten Bkecl1..e s' vidt lnöj-

liO't efter alr:tanacka cLh klocka . De t synes af bovarade bref att elevcr

1.as <lnhöri a mer än on 8"W1[ hade anledninc ankla["a l'u.hr för allt för 

stor stru11~11et , 1.1':ln i dott<.. r: tycke 1 ../1:Jto in-n inräi.dni <.1'. Det lUf 

för res te.. i t o' dse n(lOll och ve r nocy nöclv811die:t / om icke den rb. ' an e SVc.<.::"U 

Ci..rY0: pnpka: 0n f'::ulll') förrjLriva yn. 'li11 ~o.rl.e . ]·P.1U' id:"u.o ,)j~'lf' brLnvirLs

till eleven,' ~ örom l. O 

GtwlG~~U elen a_ Lullr fcrla tta(~e :.'u: s~ a tekospn. Hv: r Je elov bude a tt för 
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egen räknine afs:rifVa denna digra lunta , hvars detaljerade bost8~~el

ser nOfV;-rant skulle efterlefVas . Btt Linrlre sam.l1andrag sattos för Öfrigt 

redan lo'örs ta dap;en i hans hGncle r • Arum förvaras vid Laxa '"::m bundt dylika 

lillkatekes~r , hvaraf förrad tycks hafVa funnits ya larrer. Den stora 

brukskatekesen blef [;enom do mt-nra eleverna rpridd till de flesta bruk 

i Bergsla."'en och dessa eeendomliga ordnin?srogler ä.ro därför allmänt 

kända . BOken har äfVen under senare tid uteifvits i trYCk, till och nod 

i tv a. ul-,!-,lap'or. 

Db. det kan hafVa pitT intresse att lära känna huru hans strful

La ulJ:f'fostran verkade 00h hvad det salunda blef af hans el .....ver, har jag 

sarrullanfört nedrtrlstuende ant-'ckn:n<"ar öfver deras lef'I1adsödon i den man 

dessa data och fakta kunnat utan särskild mÖda atkommas . 

Erland UalJnström , 

f. 1791 d. 1841 , son af förvaltaren vid Laxå , Ekonomidirektören Karl Adolf 

Halms tröm och hans förs ta :fru. Y glinr,en var all ts u haIfbroder till 

s: alden Bernhard -'lis HaL lS :'röm ocL till Ri ksarkivarien Karl Gustaf 

Aalms tr; m. Han had vari t elev under ::uhr redan v id Ölsboda och di::.rof

ter vari t hG1iu.a BOLl cruksbok . llare hos sin fader vid Laxa. Här dem:e 

1815 i Novembor ai'flyttade , sökte ~land aru:an plats men kvarGtan~.ado 

Pil ::uhrs be~ill'an. Han var sUllig och sIarfVig och dm'för sVU' att söra 

folk af. }jfter tVf:1 ars t j f:J1S t erhöll han emellertid 1818 insyektorsplats 

vid naeot bruk. Bevarade bref visa att fadern dock alltji.Jru1t var bekym

rad fifjr don .. :.: son. "Jfter 'kiftalldo ö ton blef han ~:"ill sis t stadsfiskal 

i sti. ter I där han dog vid 50 ars alder. Han var rift mod Haria LarGson 

1'. 1805 d . 1876. Do hade 5 barn. "m '~ot :'er blof gift illO elon lä! are i 

Petersburg o h däxeft'1r med en fransk in-"pniör ,hvilka ba.da hon öfVer

lefde. "'Jn annal. dotter doC or:ift i Ryssland. "1n tr dje 'lotter 1)101' gift 

i sala , anci:"'a :"L.nF;3n med on j!':.~ihorre COdorstl'öm , till yrkot handlando. 

En <.. on :r..om till Ålilerika som ;"ravör , en a1111an till Paris GOll sadolnakaro. 

SJ i öf'ri t anguondo ~ almstl,öufil:<. f'amil-:en en utf'örlir' bio

:raf'i öf'v.r ~k:ono licliroktör K. A. 1ial mstr""m, ;'fVensom af örnl)orp' i Hy 

sVJrsk slägtbok pUblic rada genealo~iska tabeller. 
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Nils Otto Lonaeus , 

f . i Dalarne 1795 , d. 6 sept-:;mlJer 1829 , S011 af angbtt t sbe fälhaf'v aren 

JOhan Julius Lenaeus i Karlskoga och Haria Jons s on. lilan tillhörde den 

bekanta norrländska präs tslägton Lenaeus. Nils Otto k01.1 Vom elov till 

Laxa 1816 och erhöll redan efter tva ar inspektorsplats vid annat bruk. 

I läneden öfVer Laxtl s ' :rif'v aJ:'e kaJ:'aktm-iseras han af ,iul1r som drLil1g

aJttig. Han afled ogift vid 34 ars alder SC:.i.80m förvaltare vid Lermec. 

bruk . 

Jo11an Konrad Cami tz ! 

f. 1795 (t . 1839 , s on af brusspatronen pö. Lidetorp JOhan Camitz .f. 1752 

d . 1811 , och SOfia Ylidnark , f'. 1766 d. 1836. Han k 'Jm vid 21 urs a1cler 

1816 80 elev till Laxa , där han dock blott stannade l a~ hvarpfter han 

Ii terflyt tade hOI:! till modern p Lilietorp,d~:.r han b1ef brukspatron och 

e sare n f brukse .03n t OLlen • Han 0"ifte sig 1834 med enkan SOfia Bergman 

f . ÖijebOm J f. 1792 d . 1863. Han afled vid 44 ars a1der , barnlös . 

Leonard Krispin Löw,;nhje1m , 

f. 1798 d. 1856 , son af den 1816 aflidne Kapten Kri spin LÖ'Jenhjelm. Af 

sin farbroder-förmyndare blef Leonard L. ar 1816 inackorderad som bs

talande elev hos Huhr. Han stannade vid Laxa i 3 r och har af Huhr i 

bOkhallarelängden erhallit bety~et ~god ~ det högsta vitsord / som d~~ fö~e-

1~orllll1er . sederl1 ")ra köpte Löwenhjolm Norrby [}:t.rd i Östergötland och kal

lade sig brUkspa tron, ån tagli:.:-:cn tillföljd af sin vid Laxa erh' lIna 

bruksul.J1Jfostran. Han eifte sig 1841 med GustafVa Bernhardina Grabengieser 

och dog barnlös vid 58 ars a1der. 

Truls Kri :ortz , 

f. 1800 d. • Han var oäkta son af brUkspatronen pa Ölsboda Elias 

Strokirk ,f. 1741 d. 1811 1 hvars namn läst bakfram bildar, Mlnet Krikortz. 

o:oderns namn känner jag icke , men fadern matte haf'va dragi t förf'ore; om 

gossen l ty aren 1812-15 erhöll han undervisning i Örebro Trivialskola , 

llV r a fter han vid 16 ars alder pla!, ades som brUkselr:v vid Laxa ,hvi1

ken egendOlll äiVen tillhörde Stro ~.irk . Efter uttjtOnta e1evc..r kvarstan
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nade han sam bruksbokhetllare o,-h avancerao.e a:t.' 1822 till försto QOk

h' Ilaro. Eftor 8 ars tjänst afflyttade han 1824 , da han nrhöll förval

tarplats vid Skyllborr s bruk. Un'.er denna tjäl1st .?'i fte 11an sig elen Il 

jUli 1827 pa orga i Kl1ista soc: on (med c. E. i'J"r'Jl1zell?) . sederMera slog 

Kri~ortz si~ ned sOl gästgi~rare och handlande i Lerbäck. sa 1841. För

lnodli r on IYenom hust.rW1s arf blef han ägare till l 3/4 mant~l Östra 

Berga samt 1/4 mal. tal frttlse Backa kvarnar vid Edsberg. (sa ar 1855) . 

Han bodde till en början kvar i Lerbäck ,m n flytta ~e senare till Ber~a 

egendom , di--:x han bo(lde t. ex. aran 1863 & 69. lir 1869 uppgif'vo s han äga 

3 mantal jord m"d ett taxeringsvärde af 61.100 kr . 'j;'örut hade K. ti 

tulerats ins~ktor ,men fran 1874 har ti teln stigit t ill :vossenr ionat 

och /;tr 1880 tituleras han eOdsäfare , allt e nli gt 18.ns}~alondrarne . K. 

orhöll ett lrlackort betyg af Huhr , mon uP1>~:if'ves hafVa r ari t fallen för 

.ryc}:;:enskap . 


Karl Fredrik Giöbel , 


f. vid Brotorv a 1 ermlandsnäs den 22 februari 1796, d. pa ~.arsäte:r i 

hammar don 28 januari 1866. Han erhöll skolundervinnin r i Karlstad och 

kom ctäreftar r 1817 som olov till Laxc-..p dt-x han stannade 5 år , de 

sista /;tran S 0111 bruksbokh<.illare. Han var on af de bästa e lever , nom l.~uhr 

haft undor utbildnine , och erhöll pa dennes rekom.: lendation ar 1882 för

v l tarplats vid l,onafors bru..'I\. nod skyl di r-';he t at t jfunväl hafVa uP: sikt 

öfVer förvaltninecn af 'isnboda ,da tillhörigt presidenten af R01Json . 

Da de t stora UP1Jsvinget vid 'Tena kobolt r'ru vor intr{f'fa le ,bIet' Giöbe l 

ar 1825 satt till förvaltare af' Johannesborfs bOlag , lnel1 da denna in

dustri E'l!ar t kom i afr.1attning , flyttade han 1829 som fö~~valtare till 

Leufsta bruk i UpIand. Förvaltarel)latsen vid detta ptora bruL och fi 

de i }:;:or!IlUlss ansags vara en af de strrsta och svaraste i riket. Giöbels 

lönevillkor där voro: 2.000 rit.sdaler niksg;i lds, 5 tunllor hvete, 2 

turlllor "rter , 40 tu:mor rug, 40 tunnor korn, 3.0 :::'0 lisp1mct. 11Ö, 600 lis 

pund halm, 3 ,)etydliga tr iidgårdar , l lmmlogard, som arlir;on l än:mde 20 
. ...

lispund hwnle, utfo lng af 4 a 5 oxar, ~~i lÖftägt, fä~sk fisk nästan 

daglie;el1 ,mera än behofVe t, potatisjord, fria da,rrsvork~n i träd~urd, h1.U1 

legurd, vedb od o. s. v • ,lön o~h kost åt en llr än €" , skr i flJla tCl'inlier, pos t 

pCbrto, l äkarevurd och mo dicin t1. fV cm för familj on , 2 vaC!1shästar o ~h i 
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Öf'rigt fria skjutsnr samt :fri bOkhallarehji,tlp. l{iiren:lot :öljde skyldiG

heten att föra g~,stfritt hus och mottaca fr:'>'lt,lande väl, hvilket var 

gal,ska kos tsamt. riÖbJl var redan efter kort tid t:rött pa sYSf:llall och 

säger i ett bref, att ban hopsparat 15.000 riksdaler,sa att han ,~nde 

om st. bel1öf~ es lefVa pa räntor. I ett anna t bref ti11 hUM berättar G. 

11 xu det tillgick vid 'Leufsta. "Jag tackar Gud för det jag förmar sköta 

denna kondition till principalens fUllkomli e;a nÖje , men jag försäkrar 

Dig a t t Du skulle dö af förarrrelse här , emedan all t skall ra f3 in gamla 

utnötta [?'ung , som 00ksa slutligen mb.ste insöfVa verksamheten. Princi

palcn är kung, betjäning och :folk slaf\rar. Alla mig underordnade in

spektorer äro sa lönta , att de ovilkorli~8n muste stjäla. In~o n revision, 

ingen inventering förokolfh ler vid demia ecendom, stiKert don s törGta i 

-,..ilcet. Jag har kom:r!lit sa längt ,att jag ia tt anordna kolmilornas mätning 

och bofallt 27 skogvaktare att däröfVer ingifVa rapporter. Du skall tro 

det gar hurtigt tillväga pa en e gendom ! di:.i.J:' Inan med skäl i:.unde vänta sig 

den s törsta ordning och lwarest jag ännu oj sett nagot sudant i den 

minsta detalj. Ja, bror, jag t:röttna t- f:lwcert sna":t:p e Hinde t , mon skall 

undock dessförinnan ~öra Dig don hedern , att jag var vuxen platsen. Det 

gur sa till hiir som på ett a lmat hOf. Man later inberätta hvad som })as

serar, silar mygge-t- oc sväljer kameler I samt r'or utrikesministrar audiens 

0111 en tirrufie. stället är vackert nog Jnen bY':Cdt lJB on slaS'!'["hög i ett ktirr. 

Orby r lott kostar nu i reparation 1.200.000 riksdaler riksgälds och det 

botyder ej me"!'a än by, enad af on k.olkoja för o r s. "- 1831 inl; 's te ~Giöl><Å 

fädernegården Brotorp samt }:öpte 1835 1/2 mantal Gäddvik vid Vänern. 
v
Ar 1841 flyttade han till sin svrf'ars e,endom Hårsäter , som han i .köpte 

1842. Här tillbragte han sin aterst ' ende lifstid och afled efter ett 

verkswnt och nytti gt lif vid 70 års aldor, efterlämnande änka, 4 söner 

och 4 döttrar. Ett humoristiskt mi :ne af honom är b:waradt vid Laxa , där 

a insidan af don c.aiJla kontorspulpetens klaff följande anteckning är 

af Giöbel anbragt : "C.F. Giöbel den 20 september 1808, f lyttade den 10 

juli 1822 till Donaforss. Halleluja. 6 års tjäns t och nu på pengar läns. 

Halleluja. "- Giöbe l gifte sig den 10 septelnber 1832 med Louiso JansGon 

u Harsäter. Bland barnen känller jag allenast till Axel Edvin Giöbel f. 

1844, inf eniör och di f'~yonent för Harg Aktiebolag , samt Adxian Giöbel f. 

1841, jä~.mästare i statens tjänst, dis}Jonent för Jerle 'forfa;- ti-:bolag, 
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lwilken lämnat mig det hu vudsakliga af of'vanstaonde uP1Jgifter. 

J. G. BerP}llan. 

Denne yngling kom fran Vermland till Laxa 1817 och synes mest hafva in

tressera: sig för musik. I öfverensstruwnelse härmed sökte han år 1819 

klOckaretjänsten i Karlskoga /hvilken plats han äfVen erhöll / ehuru han , 

s usom han i ett bref säger, var mindre öfvad sångare . Han afflyttade 

alltså 1819 till Karlskoga ,men måtte hafiva insupit en hel del affärs

intresse , ty 1828 befinnes han bredvMd sin klockare tjänst syssla med 

tackjärnshandel m.m. Han hade då äfVen inmutat en mängd slaggvarp vid 

gamla hyttor OCh höll på att på flera ställen bygga stampverk för ut 

vinning af s.k. stampjärn ur slaggen. Därmed var han t.O.fl. så strängt 

sysselsatt /att han önska 'le sig en vikarie i kyrkan. Han sökte att där

till förvärfVa C.J. Norli ng, elev vid Ramundeboda postkontor och känd 

som skicklig klaverspelare /men denne kfulde sig osäker som sångare och 

sade nej trots all öfVertalning fran Bergmans sida. slingen Skall nog11 

&i bra, det svarar jag för. ÄfVen jag var mindre 9f'vad, men det har 

gått t i;ilnligen bra," säger Bergma.: i ett bref. Anguende Bergmans för

hållanden och öden i öfrigt är mig intet bekant. Flera bref ~ro beva

rade i Laxå arkiv/ visande att han hade en utmärkt prydlig handstil. 

Han var vistt svåger med Trula Krikortz. 

Car l Bäckgren . 

f. 28 juni 1799 , d. 18 oktober 1842 , son af Jan Bengtsson, helnmansägare 

i Markebäck , f. 1748 d. 1834 , och hans andra hustr!\ Sara Nilsdotter , död 

i kolera 1834. BäCkgren kom till Laxa som elev 1819 och stannade till 

1821 . Han hette då redan Bäckgren , hvilket namn han utan tvifvcl tagit 

efter sin fÖdelseort Markebäck . Ps. Mullrs rek01Ilillenda tion erhöll han 

förval tartjäns ten på Mokärnshyttan i Vermland 1821. Blef sedan förval

tare och handsekreterare hos Brukspatren Nils ~.u tander på Alkvettern, 

därefter förvaltare vid Jonsbol (så 1827). Slutligen köpte han ett par 

gårdar i Huggenäs socken i Vermland. Gift med Katarina Ulrika HOlmgren, 

f. 1801 d. 1842. De hade 2 döttrar , hvaraf don äldsta blef gift med 

tvenne medlermnar af' den yngre slägten Bäckgren. Carl Bäckgron har af 

Muhr tilldelats betygsgTaden qgod. · 
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Karl Magnus Dyk, 

f. 1799 d. 1844, "en småväxt, förmögen vindböj tel om 19 år," som han be

skrefs i ett bref till Muhr, anstä lld.es d8n 5 sopte ,':ber 1819 som bruks

elev vid Laxå. Mot hederlig bet"lning hade Muhr a tagit sig att söka 

eöra folk af honom. Ynglingen var dock redan en oförbätterli~ supare 

och efter l t års besvärligheter vard t han hemskickad. Han Var son till 

&Sekter" J011an Karl Dyk i Tjellmo i Östergötland och hans mor hette Toll. 

Go ssen hade fått orden !.lig s kolundervisning och aflade 1818 s tudent

examen i Upsala. Vid Laxå upptr äder Dyk ånyo i korrespondensen i juli 

1828 , då hams morbror Per Toll skref till Muhr och anhöll ~1 tt Dyk skulle 

få återkomma till Laxa . Han var då försupen, höll på att s kilj as från 

ann f r u , som flyttat fran honom, va~ med tv ång skl1d fran sitt bruk 

och s in ec;endom och hade blifVi t satt under förmyndare, llvilka inackor

derade honom till förbiittring hos en Löjtnant Broms. Dem ovetande hade 

dock hans svaga moder återta r.-it honom,men ct.a han visat sig ore,r.:erlig 

så Ofta han var ankommen af brännvin ,ville hon nu blif'Va honom kvi tt. 

Toll erbj öd Muhr 200 riksdaler riksgälds por år , motsvarande afkastnin

gen af Dyks å t erstaende kapital. Emellertid hade MUhr fått nog af Dyk 

och sade bestämdt n J j. Ur OdeIl, Öst götar s minne, inhämtas att Dyk till 

slut blef landtbrukEme på SValnäs i TjellmO , hvarest han dog den 31 maj 

1844 vid 44 t års å lder. 

~.q . Löfguist . 

om denne känner jag intet annat än att han var född i Merike och led af 

när ~ ynthet samt att han 1820 kom som elev till Huhr och efter t års 

vistelse på Laxa afflyttade. Han blef omsider länsman. 

Jöns CasselIi , 

f. 1802 d. 1868 , son af riksdagsman Jöns Persson i Kil i Östergötland 

och Gertrud Cassel, den sistnämnda syster till Dispaschören Carl Cassel 

p å Laxa. Ynglingen tog s ig efter sin mOder namnet Cassel , då han sattes 

Link~ings stors kola. Han ville blifVa militär och vann inträde som 

frikadett i Karlbergs krigsskola. Faderns iråkade obestånd gjorde dock 

att han maste afbryta denna bana. Af sin morbror erhöll han då tillatel 

se att kOf!1JTIa som brukselev till Laxå . Detta var 1820. Mu1"1r ville dock 

i 
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icke att han skulle bära samma namn SmID brukspatron och vände sig där

för till pastors "IDbetet , därifrån yngHmg "n skUlle utsk.rifVas , begärande 

namnets ändrande till CasselIi. Ynglingen ohörd blef denna ändring in

förd i prästbetyget , så att nfu> han framkom till Laxå ,han till sin för

våning fann sig tilltalad med ett nytt namn. Protesten hjälpte icke, 

han var och förb1ef CasselIi och blef på sa sätt stamfader för den 

Casselliska slägten. Vid Laxå stannade han 7 år, avanserande efter hand 

till de olika bOkhallareplatserna. på Muhrs rekommendation erhöll han 

1827 förvaltareplats vid Alkvettern. Därifrån flyttade han 1833 till 

Gromnelbo bruk ,hvarest han stannade till 1851. Blef sedan ägare ;ill 

MOlnebo bruk , där han var bosatt åren 1851-59. Sistnämnda ar blef han 

blind och flyttade da till Upsala, ägnande sig ät sina barns uppfostran. 

ÄfVen flena af dess a hafVa på äldre dagar blifVit svagsynta. se vidare 

mina anteckningar angående slägten CasselIi. 

E. G. segerdahl. 

Han var västgöte till sin härkomst och tillhörde utan tvifvel den i 

Vestergötland he~nahörande präst- och landtmätareslägten segerdahl. 

Under ~hrs färla kom han 1920 och stannade vid saxa l år, hvarefter han 

erhöll plats som bruksförvaltare vid Haddebo bruk. Hans vidare öden äro 

mig obekanta. 

A. SChagers tr öm. 

om honom är af Mg.hr antecknadt att han var värmländing, antogs som 

brUkselev vid Laxå 1822, vi "ade sig oduglig och afflyttade redan efter 

l år 1823 samt sedermera slog sig på lani tbruk. Det enda jag kan till 

läg~a är att han utan tvifVel tillhörde bruksägareslägten schagerström , 

som i mänga ar ägde Borgviks bruk i Vermland . 

E. Jonsson, 

äfVen denna en v~rmländing, kom till Laxa 1822, Genomgick regelrätt sina 

3 elevår och blef därefter 1825 förvaltare å Bofors bruk. Han har er-
v i ~,hall t betyget gOd i Muhrs matrikel. 

sten Molin, 

f . i Nertke, kom till Laxå 1823, stannade 2 år och erhöll 1825 bOkhål
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lareplats på Ölsboda. Muhr betecknar honom som sämni g och supig, mycket 
N~ 

sagdt i ilord. Hans öden i örrigt äro mig okända. 

J. Carlgvis t. 

en värmländing, var åren 1824-27 elev vid Laxå . Han var förmodligen 

bergsmansson, ty det är af Muhr antecknadt att han vid afflyttningen 

blef bergsman. Vitsord: God. 

C. G. Berg 

~rän Askerstmd kom till Laxå 1824 och tillbringade de reglementerade 

3 elevåren dä~städes. Han tillhörde den stora och vidt utgrenade As

kersundsslägten Berg och var förmodli gen son af Koppars lagareålderman

nen och Rådmannen Carl Gustaf Berg , f. l769 , och Elisabeth Holmin. Om 

de tta antagande är riktigt ,var han född 1805 och dog 1876. Hum be

tecknar honom som en 
~ 

slarfvig lUfVer 
~ 

,men i~ke desto mindre erhöll han 

plats som förvaltare vid BOfors / då han flyttade frän Laxa . 1829 fin

nes han vid Dalkarls f)ergs grufVor och var da pla tssökande. Möjligen är 

det samme Berg ,som sedermera blef förvaltare vid Yxe bruk och vid Vede

vags bruk och slutligen arrendator af en egendom i Sörmland. I så fall 

gifte han sig 1835 med Charlotta Bergdahl f. 1806 d. 1846. Deras dot

mr Hedvig Elisabeth Charlotta Berg /f. 1836 , är känd som författarinna 

under signaturen H. B-g. 

JOhan Diedrichson , 

sedermera Diedr1Chs, f. 19 februari 1808 i Kil i Östergötland ,där hans 

fader var landtbrukare . Han inskrefs i ApOllogistklassen i Linköpings 

skola 1821 och blef efter 3 års skolgång brukselev vid Laxå den l no

vember 1824. Här stannade han under 6 år och avanserade under tiden 

till förste bokhållare. Den l november 1830 flyttade han som förvalta

re till Ölsboda. Här stannade han 12 år och var dä~efter disponent vid 

SVarta brUk 1842-56. Genom sin hustru ärfde han sistnämnda år andel i 

Äbyhammars brUk och Österhammars landte gendom i Fellingsbro samt Åby

lunds gård i Ramfartuna. ÅterstOden inköptes samma år ,hvarefter Diedrichs 

bosa tte s1f1g på ÅbYhanunar SOlfi brukspatron. Här bOdde han från l november 

1856 till sin dö den 5 Oktober 1869. Gift med Eedvig Elisabeth ~harlotta 

Hedin ,f. l november l819 / d. 17 apri l l885, dotter af brukspatron G.W. 

Hedin å Österh;:--~ Catarina Elisabeth Hambf n. De hade 4 söner , hvilka 
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alla blefVo förmö gna gOdsägare och brukspatroner, s amt en dotter, som 

blef gift med H. Trädgärdh. En af sönerna G. L. Diedrichs , f . 1849 d. 

1898 ,blef ägare till Frösvidals brUk. Hans son Harry (nu chef för Stora 

Kopparbergs Bergslags Aktiebolags kontor i London) [tr min svåger. Harrys 

bröder Gösta och Bengt hafVa i s in tur varit elever vid Laxa under min 

tid. Bengt ådrog sig därunder bukhinneinflanrrnation ,slutande med döden 

1904. 

2 Per Adolf Zethraeus , 
" f. 1803 d. 1804, son af kryddkramllandlanden Olof JOhan Z. , f. 1749 d. 

1808 , och Fredrika Charlotta von Akcn ,f. 1780 d. 1804. Ynglingen kom 

t ill Laxå 1825 ,sedan han nyss blifVit myndig och tillträdt en betydlig 

förmögenhe t efter sina föiilildrar . Han uppträdde frå.n bör j an s am grand 

scigneur, g jorde r e s or hit och dit , spekulerade i kapp med Muhr på sa

lubjudna brUkse gendomar o.s.v. Tillsammans med Muhr gjorde han också 

atst illiea större aff ärer , bl.a. spekulationsköp i brännvin. IDneller

tid s tannade han ordentligen vid Laxå 3 t ar och synes hafVa blifVit 

synnerligen gOd vän med sin pr incipal. 1829 gjorde l an en läng resa 

öfver Motala-Jönköping och Göteborg till Köpenhamn och åter till Laxa. 

Därunder amef han långa re se bre f till Huhr. Sedan hyrde han s i g b o stad 

vid Haddebo bruk och var en tid delägare i kOb~&~tgrUfVOrna vid Vena , 

dock med dåligt J?esulta t . 1831 köpte han GUdha.TIUnar . Han gifte s ig 1833 

mod Mina Liderholm f. 1815. Hon bOdde efter hans död som änka i Örebro. 

Hvad han till slut slog sig på är mig obkkant . 

Isnk westerling , 

antogs 1825 som elev vid Laxå. Han var s4n af en J. westerling i Öre

bro. Muhr betecknar honom som arg och konfyB och efter 2 års anställ 

ni ng blef han plötsligt skild fr un s in plats ,sedan fadern i bref upp

repade ganger beklagat sig ö~er den harda behandling , Muhr lät sonen 

undergå. Han erhöll sedermera bOkhållareplats på annat ställe / men äro 

hans öfriga öden för mig obokanta. 

C. E. Norrman , 

kom till Laxå 1825 och flyttade 1826 som bOkhallare till Garphyttan. 

Han var värmländing till börden och visade gOdt gry sä att han af Muhr 
I 

fick bety. 'sgraden "god: 
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J. F. Berg G:son , 

nerking till sitt ursprung och sannolikt tillhörande den stora Asker

sundsslägten, kom till Laxå 1825 , stannade i 2 år,visade sig oduglig och 

ötvergick sedennera till något handtverk. 1830 skrifVer en SV. And. Borg 

i Askersund och begär betyg fwr sin olycklige son , som n~ syntes af 

alla öfVerlämnad ~ t ödet. Jag har icke kunnat konstatera om denne son 

är identisk med J.P. Berg. 

Anders Theodor MOdin l 

f. 1804 d. 1852 , son af den myndige prosten /Magistern Anders Theodor 

Modin i Fågelas i Vestergötland ,f. 1767 d. 1834, äch Agneta Vennerdahl. 

Prosten fick s in son inackorderad 1827 hos Huhr mot den 11öga inackor

cteringsafgiften 200 riksdaler banco per år , hvilken s~na prosten fann 

alltför hög och flera gånger sökte fa nedsatt. Den 23-äl'ige unge man

nen visade sig håglös och förde supigt lefnadssätt ,sa att I!..uhr ater

skicka'le honom hem efter l -} års anställning. Rvad sedan blifVit af 

honom är mig obekant. 

Carl Aclo1f EUren / 

f . 5 november 1807 i Karlstad / son af Filosofie Magistern, Docenten, 

Lektorn och sedermera Prosten Magnus EUren , f . 1763 4. 1824/ och Lovisa 

Vilhelmina Tholerus ,f. 1773 d. 1810. Ynglingen gick i skola i Karlstad, 

Ilen måste afbryta läsningen vid faderns död. Hans förmyndare I KaPten G. 

Wallencrona, ombesörjde att han den l november 1827 kom som elev till 

Laxå /hvarest han med intresse och gOda framsteg ägnade sig åt bruksrö

relsen. Redan efter l ar , nämligen den l november 1828 ,erhöll han aflö

nad bOkhållarsyssla vid Garphyttan. En bruksbokhallare hade denna tid 

i allmänhet i lön 100 riksdaler banco samt allt fritt och därtill ett 

JUr stöflar och 5 marker ull. Buren blef 1831 förvaltare vid Ryfors bruk 

och var 1833-35 förvaltare vid Göt~ tröm. Ran blef se ~ an slussinspek

tor vid Seffle kanal 1836, förvaltare vid Torskog 1837, vid VittIa 

1838-40. Arrenderade en gård i Vermland 1841-45 och en annan gård i 

9naland 1845-60. Var slutligen bosatt i JÖnköping från 1860 och Malmö 

fran 1871. Ran blef gift 1842 med Friherrinnan Fredrika Lilliecreutz 

f. 1811. En son David Magnus f. 1843 blef baningeniör vid statsbanan 

och en annan son Karl Au~ust f. 1848 b1ef jägmästare i statens tjänst. 

]h tredje son härst~nade frän hans Laxåtid och en f~rbindelse med Lo
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son , Ingeniör C.G. Rystedt i stockholm /förvarar ännu den åt fadern tes

tamenterade guitarren äfVensom den pistol ,med hvilken Fahlgren tog 

sig af daga. 

P. A. Segelberg 

var anställd som bi träde åt postmästaren \'Jidmar k vid Rar.nmdeboda , då 

han i.827 erhöll anställning som elev vid Laxa. Här st:.mnade han 5 år 

och blef därunder så småningom förste bokhållare. Mannen var nerking 

till sin börd ,men angående hans u~sprung känner jag för öfrigt intet. 

Muhr betecknar honom sam en gOd bokhållare men distrait till sitt sätt. 

Han tycks hafVa kunnat kons~en att tillverka eols -harpor / ty 1826 för

färdigade han en dylik åt I.Uhr. Från Laxå flyttade han sasom förvaltare 

till De gernäs i Karlskoga. 

C. G. Degerbolm 

f rän Skana , antogs den 6 november 1827 som elev vid Laxå. Han var vest

göte till börden .lDen är mig för Öfrigt okänd. Efter ett ars elevtid 

flyttade han 1828 som bokhållare till stora Lassåna med gOdt betyg af 

l!uhr . 

Karl Lindberg 

frän 	Karlsdal ,f. 3 november 1808 /död på Flosjötorp den 17 mars 1891. 

Son af Karl Petter Lindberg /f. 1772 d. 1840/ och sedan 1824 egaee af 

Karlsdals bruk. Karl Lindberg fick en omsorgsfUll bruksuPvfostran och 

skickades 1827 som 19-ärig yngling till Laxå för att und:lr sommaren 

inhämta praktik vid Röfors bruk /där just då under Schedins ledning den 

första rostugnen vid Laxå uppbyggdes. Karl Lindberg ärfde 1840 Karls

dals bruk och blef an framstaende brukspatron. Han anlade 1862 Besse

merverk därstädes /men hans alltför ifriga intresse för järnväg genom 

Karlskoga bragte honom slutligen till atgärder, som ruinerade honom. 

Han gick nronIigen i borgen för Nora-Karlskoga-banans skulder och 1879 

nödgades han afträda sin egendoJ:j till sina fordringsägare. Sonen marI 

C:son Lindberg blef 1887 disponent för Laxå Bruks Aktiebolag ,hvilket 

bolag den l januari 1888 förvärfVade Knrlsdals egendom. Karl Lindberg 

Var gift sedan 1850 med Katarina Lovisa Lagerhjelm från BOfors, f.1827 

d. 1873. "Med henne bortgick lyckan ur mitt hus': klagade ofta hennes 

ef e.rlef'vande man . 
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visa Persd~tter i Åängen. Enligt ett ännu befintligt kontrakt utbeta

lade han order: tligen under 15 ar 30 riksdaler ärligen till denne gos-

J . A. Fahlgren , 

s on af "Acteuren vid Kongl. Spectaklerne" I. Fahlgren. Denne föranled

des att skicka sin son som elev till Huhr ·i anledning af den framgång , 

som vissa af Muhrs elever haft i världen /därvid han själf omnämner 

Giöbel . hvilken tyckes hafVa varit honom personligen bekant. Sonen kom 

till Laxa 1827 och synes där på grund af sitt sympatiska väsen och sin 

begåfning hafva blifVi t allmänt omtyckt. Han var e rnellertid olycklig 

nog att blifva dÖdligt förälskad i en mamsell Re e;ina lGstedt , som sedan 

1826 var anställd som husf9restandarinna hos Muhr. Detta blef hans 

olycka. Efter blott 3/4 ars tjänst tog han sig af daga med ett pistol

skott den 30 juni 1828. Han hade före sitt olyckliga slut skrifVit 

följande bref till sin vän och kamrat C.G . Rystedt . BrefVet är först 

dateradt på hans födessedag den 4 juni , men datumet är ru1dradt till den 

sista juni Jdä han fUllbordade sin sorgliga afsikt: 

"Broder Rystedt. 

Detta vare sitta gängen den olyckliga August kallar dig så. 

O ~ om du kändt mina kval , de rysliga marter, som utan förbarmande SÖkte 

förstöra mig, skulle du s~~ert stilla lnina siwlen.- Ja, Broder. Nu är 

det slut - Jag är ingen kastboll mer för ödet - Nej.- Timglas~ t är ut

runnet, hvarför då författa klagovisor.- Nej, jag skiljs nöjd härifrån.

Förlät mina känslor - de tolka hos mig allt för liten klok11et, - men 

undra ej därpa, du , som af för synen fått en lyckligare lott. 

Tyst, tyst. Akta mamsell Nystedt. Oroa ej hennes slummer, 

-tyst. Hon gråter nog - och det gör jag äfVen. - men hvad hjälper det 

- bed henne - besvär henne vi d Gud ej öfverlåta sig at en orätt sorg; 

jCg är ej värdig Edra tårar - ACk, j~ tror - jag ii r från mina sinnen. 

- Låt oss afbryta.- Hör, du min Eedlige vän . - mina sista önskningar 

uPPfyll dem och jag hvilar nöjd. 

l) Yppa a~rig det minsta af hvad jag i lifstiden anförtrodde dig. 

2) Ifall bref kommer adresserat till mig, sa sänd det i couvert till 

baka. 
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3) 	Uppgör mina räkningar med alla sa godt du kan. 

4) 	Bed Muhr hafVa öfversecnde med mina Olyckliga Föräldrar och ej ~ä 

annat sätt tillkännagifVa min död än att det skedt af ovärdigt be

gagnande af skjutgevär.- Deras adress är Norrtelje, och Gärle. 

(Görla?) 

5) 	Tag min Guitarr till åminnelse af mig. SKänk Degerholm de skrifte~ 

som du ej önskar, och gif Mamsell Nystedt alla de böcker, som hon 

behagar taga ur mitt Bibliotek. 

6) Förse .::- la allt annat utom min v&ska, hvilken jae äfVen torde få skän

ka dig, min gode vän, och vänta order från min Far. 

7) Gif Flickorna nagonting, som kan passa, hälsa Jungfrun och alla 

mina kamrater och 

8) Tryck dens han~ , som 4ag i själfVa döden sa innerligt älskar. 

Tryck den och öfVertyga henne, att jag förtjänat ett bättre öde •• 

Hälsa Gjöbel - Alla vänner både vid Hammar och Avik - samt 

slutl. besök med Mamsell Nystedt någon gång det rum, där jag för sista 

gången tillslutade mitt öga.-

Lemna brefVet, som du erhöll , till Mamsell Nystedt egenhändigt 

och aftorka denna gOda flickas kanske en och annan gång fällda tårar. 

Om all t detta beder din snart här vid Lax! 

OdÖdlige vän 

J.A. Fahlgren. 

Augustenlund den sista Juni 1828. 

Glöm ej CasselIi och Diedrichs med ömma hälsningar." 

Trots den tidens ~tränga uppfattning om nesligheten af själf 

mord ,vå.llade dock Fal).lgrens bortg~'mg allmän sorg. Hans föräldrar voro 

utom sig. De bodde nu i Görla by utanför Norrtelje, sannolikt på som

marnöje. Fadern nedreste till Laxå ,men beerafningen kunde icke ännu på 

länge verkställas /med, änsyn till svårigheter frän mynd_igheternas 

sida. Liket fördes , sasom vanligt den tiden med själfspillingar, efter 

solens nedgång öfVer kyrkomuren in på BOdarne kyrkogård och nedsattes 

1 en graf norr om kyrkan. Den j ordfästnlng i tysthet I som lagen tillät 1 
,---- 2-. __ ~ --:,:-

Var ännu ej verkst~_lld i au~usti , enär tingsrättens beslut ännu ej ex

pedierats. Sedermera s~edde likbegängelsen utan all ceremoni. Rystedts 
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Carl Gustaf Rystedt , 

f. 14 januari 1809 på säter i Alsters socken i Vermland, d. 5 augusti 

18 57 på Bollstanäs i Fre sta socken i Upland , son af Kommissionslandt

mätaeen Ernst Fredrik P.ystedt , f. 1763 , och Kristina Regina Roman / f. 

1765 d. 1814. Rystedt erhöll skolundervisning i Karlstad till och med 

året 1827. Från juli 1828 föreligger ett så lydande betyg utfärdadt af 

El. Hedberg: "Min pupil Herr C.G. Rystedt ,som ämnar engagera sig vid 

brUksrörelsen , har begärt mitt betyg om sitt uppförande och förhållande , 

och om jag icke vore hans nära släktinge / torde jag kunna säga mera än 

jag nu kan, men sanninsen måste ändock nå gorlunda fOlj Qs. Bystedt är 

en uunärkt skicklig yngling, utgått med hedrande betyg från Karlstads 

gymnasium och sedermera för spnåkforskaren Waldensträm inhämtat gOda 

kunskaper i franska, tyska och engelska språken, men kva~ vore allt 

detta, om han icke ägde moral och en ~Od reli gion - nog sagdt, den som 

an tager honom blir icke bedragen. Ansvarar en gammal bruksförval tare." 

I november 1828 antogs han till elev vid Laxå, förflyttades till bok

hallare därstädes 1830 och stannade inalles 4 år , hvarefter han i ok

tober 1832 erhöll brUksförvaltareplats vid Stadra. I november 1836 läm

nade han denna plats och köpte i december samma åt Skillingsfors bruk 

samt därefter äfVen Grythyttan, Nordmarkshyttan och Räffishyttan, alla 

i Vermland. I se~tember 1847 tillhandlade han sig Bollstanäs landt

e r;endom i UpIand och ctbtflyttade. Gift med Brita Maria Eriksson/ f. 1804 

d. 1872. De hade ett enda barn , sonen Clemens Gottfrid Rystedt , född i 

Nordmarken i Vermland 1843. Han genomgick Teknologiska Institutet, var 

en tid delegare i värmeledningsfirman W1man & Co. och deltog se dan i 

bildandet af Bultfabriken vid Hallstaham~r / hvars störste delegare han 

numera är. Han har förvärfVat en betydande förmögenhet och anses nu som 

millionär. Fadern ansågs vid Laxa vara en utmärkt dUktig ~gling och 

förvärfVade sig Muhrs oinskränkta förtroende. Att han äfVen var omtyckt 

af sina många kamrater visas bl.a. af det här ofVan återgifna brofVet 

från den olycklige Fahlgron. Ett skämtsamt protokoll af den 20 augusti 

1829 ger oss en Ii ten inblick i 
.

bokhällarolifVc t 
o o 

pa Atorp. Pro tOkollet 

är formuleradt sasom ett domstOlsutslag. Kärande var Rystedt och sva

rande den här nedan nämnde Hebbe. Tvisten eällde en öfVerenskommelse I 

enligt hvilken Rystedt åtagit sig att mot ersättning af 8 riksdaler banco 

ligga vid RÖfors de nätter / som .enligt tur kmmae pa Hebbes lott under 



15. 

tiden augusti-december 1829. Hebbe nekade till öfVerenskommelsen , som 

han ansåg~ ingången på skämt trots handslag. Käranden och svaranden be

mötte nu hvarandras påståenden , hvarefter förlikning ingicks på det 

v ilkor/ att Hebbe bestö'd en butelj "l)ohsCh", s an vid lägligt tillfälle 

före jul skulle af alla vid rätten närvarande urdrickas.-Muhrs betyg 

för Rystedt lyder sålunda: "Bruksbokhållaren C.G. Rystedt, som på femte 

aret biträder mig här vid egendomen, har under nämnda tid varit elev l 

ar, förestatt magasin och masugnens drifVande under 2 år och bokförin

gen under 2 är, ämnar nu enligt öfVerenskommelse och sin begäran 

att nästkonrruande 24 Oktober söka befordran på annat ställe och anser 

jag mig skyldig intyga att han hos mig städse fört en i alla afseenden 

hederlig vande~ och varit anständig, ådagalagt trohet och flit i tjäns

ten och vunni t en sin mån motsvarande öfning och erfarenhet, i följd 

hvaraf jag önskar honom all lycka och framgång och far på det bästa 

härmedelst honom rekommendera. Laxa bruk den 17 mars 1832. C.A. Muhr· 

BrUksförvaltare." 

P. M. Bermnark , 

f. 1816, son af f.d. brUksinspektoren, nu landtbrUkaren A. Bergmark på 

Bolltorp i närheten af Skara. Fadern fick sin 16-årige son antagen till 

elev vid Laxå 1828 / sedan en vidlyftig korrespondens därom blifVit förd. 

Till den kraft och verkan det kunde hafVa anför fadern att sonen skulle 

skickas till en aflägsen släktinge J.A. Ekens t järna ,f.d. husarryttmäs

tars /f. 1766 d. 1832 1 hvilken enligt Borgmarks upplysning blifVit upp

fostrad hos Kammarherre Steuch på stora Lassåna. Sonen beskrifVes såsom 

ovanligt stor för sin ålder. Ett s tilprof medsändes äfVen. Muhr fann 

stilen trög och handen tung. Den begärda elevafgiften 100 riksdaler per 

år fann fadern högst kännbar och försökte flera ganger nedpruta den

sWlliTIa ,hvilket äfVen lyckades ,så att den nedsattes till 75 riksdaler 

banclb. Ynglingen befanns håglös i si tt arbe te och börjacie snart skrif'va 

klagomål till sin far örver hård och svår behandling. Uuhr svarade att 
k / 

ingen nöd gick åt pojken, han var frisk,åt dutigt och sof gOdt, men han 

hade skaffat sig slödderumgänge och visade brist på intresse. Efter 

mycket skrifVande hit och dit önskade Muhr blif'va ynglingen kvitt och 

höjde för detta ändamål afgiften till 100 riksdaler banco. Då blef' fa

dern arg och tog hem gossen /som under endast t år kam att vistas vid 

Laxå. 
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Olof Wassrin , 

f. 1806 d. l834 , son af den bekante Olof Persson i Vassland , f. 1761 d. 

1811, och för öfrigt tillhörande den förmögna brUkspatronsslägten Wass

rin , hvars öfriga med!4mrnar ägde bruk i Östergötland. Tidigt föräldra

lös l fick Olof' sin uppfostran försummad. Han blef flyktig och ombytlig 

till sinnelag och :.ar aktär. Hans ärfda stora förmögenhet bidrog nog 

äfVen till detta dåliga resultat. Efter slutade skolstuduer och nådd 

myndig ålder tGg han sig titeln brukspatron och började spekulera på 

kÖp af något bruk. Sålunda var det 1828 fråga om att inköpa Sikfors. 

Emellertid ansåg han sig behöfVa få någon inblick i brUksskötsel och 

sökte därför den bästa skola , som stod att få ,nämligen hos Muhr på Laxå. 

Den 23-ärige brUkspatronen antogs alltså därstädes till elev 1829 ,sedan 

en läng brefVäxling skett angående vilkoren. För första gången fick 

Muhr att göra med en person , som begärde eget rum. Emellertid fick han 

nöja sig med att bD srumaan med äldste bOkhallaeen Diedrichson. Hos 

denne bodde förut Herr Segelberg , som utflyttade mot särskild af Wass

r in betald ersättning. Inackorderingsafgiften utgjorde 200 riksdaler 

banco per år. V/assrin begärde att fa rum till en vagn , enär han ärnade 

infinna sig i eget åkdon. Formligt kontrakt uppsattes mellan Muhr och 

'fassrin I eniir den förre förmodligen frUk'tade a 1:. t \'Tassrin skulle spela 

alltför mycket herre. Den 2 juni 1829 ankom den märkvärdige bruks

patronen-eleven och han stannade tro~t vid sin plats under 2 ~s tid , 

a~urnder han erhöll en utmärkt uPPfostran / så att Muhr vid hans afflytt 

ning var mycket belåten med honom. Muhr spekulerade själf denna tid på 

köp af brUk och bytte ofta tankar i denna fråga med Wassrin. År 1832 

gifte sig Vrassrin med Katarina PetroneIla Ahlbom f. 1813. Samma är 

köpte han slägtens stamhem Grythyttans gård ,där han 2 år senare vid 28 

års ålder afled i gastrisk feber. Änkan flyttade till Nora l836 ,där 

hon bodde i egen gård till 1857. Flyttade sodan till Linde. Lefde än

nu 1891. (se Nora -SkogS~rkiv band l sidan 512). 

Henrik Adolf Bergstedt , 

f. 1810 , son af Kyrkoherden i Vassunda i Sörmland C.W. Bergstedt, f. 

1755 d. l828 ,och Maria Geisler , f. 1783. Denne kyrkoherde beskrifVes 

som dålig hushållare, ifrig fiskare och jägare samt gOdhjärtad /så att 

en mängd fattiga släktingar mottogs i hans hus så länge bröd fanns att 
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gifVa dem. När han 1828 dog / lämnade han enkan och 10 små barn oför

sörjda och utblottade. NäAåren åtgingo till skuldons betalande. Den 

18-arige Henrik Adolf mottogs efter Välvillig bemedling som elev vid 

Laxå 1829. H~ befanns emellertid snart vara obotligt sjuk i lungsot 

och efter ett år aflied han på Åtorp och blef bografVen å Bodarne kyr

kogård. 

Asmund Gustaf Ruddlf Bebbe , 

f. 1809 på Askhult i Vestergötland , son af J.G. Hebbe ,f. 1777 d. 1847, 

och Elisabeth Tomalini, dotter af en italiensk gipsgjutare • Fadern 

förde ett mycket ä~lentyrligt lif. Var först sjöofficer, blef sedan 

kofferdist , förande eget fartyg till aflägsna farvatten. Han vistades 

bl.a. på Azorerna och har angående dessa öar utgifVit en bok på svenska. 

Faderns Ombytliga natur gick särskildt i arf till sonen Gustaf Klemens, 

hvilken tidigt uppträdde sam republikan. Han vistades en tid som kor

respondent för Times i Persien, var sedan under några år runerikansk 

tidningsman, bosatte sig till sist i Norge , där han gifte sig med en 

norska. Han maste 1839 rymma från Sverige. Där var han då gift med Vendla 

Hebbe född Astra , den bekanta författarinnan , som sodan han rymt erhöll 

skilsmässa. En dotter till dem är den framstaende sångerskan och plas

tikIärarinnan Signe Hebbe i Stockholm. _Vi återvända emellertid till 

brUkseleven Asmund Gus taf Rudlof Hebbe , om lwilken fadern skri:fver att 

han var qtarfligt UPPfödd, stark och Oförtruten: I ett annat bref skrif 

ver han att sonen är 
~ 

religiös, hans hjärta gOdt, böjligt och redligt, 

hans seåer rena/ Fadern trodde att Muhr höll något slags bruksskola och 

gör på grund däraf en mängd :frågor , hvilka Muhr kort och gOdt afspisar 

med att skicka sitt vanliga program öfVer en elevs skyldigheter och rät 

tigheter vid Laxå. Emellertid blef aftal träffadt och den 20-årige Hebbe 

infann sig vid Åtorp , där han dock icke länge trifdes. Redan efter t år 

flyt tade han med förmodligen skralt betyg /ty Muhr har i skrif\rarelängden 

antecknat att han var en skräflare. Han erhöll nu bokhallareplats vid 

Storfors bruk och flyttade sedan i samma egenskap till Bjurbäcken, Flero

hOpp och Skinskatteberg. Slutligen blef han bO:: hållare vid Ealu gru:fva, 
o

där han stannade till 1849 ,då han öfVergaf bruksbanan. Aren 1849-57 

bodde han på faderns gård sundsho~,åren 1857-62 på garden TOllarp och 

frän 1862 på Renstorp. 



c. J. Norling I 

18. 

en sörmland~ojke , som var biträde hos postmästare Widmark vid R~aunde

bOda , llökte 1829 i ett myoket blygsamt och väl stiliseradt bref att få 

blifVa frielev hos Muhr. Då han icke egde något att betala inackorde

rinGen medJerbjöd han sig i stället att undervisa Muhrs flickor i kla

verspelnine. Detta uppslag tilltalade Muhr , somgenast ville engagera 

honom. Norling utbad sig lock att få vänta till oktober /enär han ioke 

ville stöta sig med postmästaren /som önskade att han skulle stanna på 

postkontoret till l oktober. Tiden begagnades emellertid till att an

Skaffa ett ordentligt fortepiano. Det underhandlades pa flera håll, 

men slutligen fick en Brolin beställningen. Han behöfde 6 månader för 

att tillverka detsamma. Enligt Norlings förslag sbllIe detsamma för

ses med 6 t oktaver. Norling flyttade med vaokert betyg från Laxå till 

Ölsboda ,där han blef förvaltare. Han dog på Broby i Uppland, hvilken 

gärd han erhållit genom sitt gifte med en enka. Sannolikt var han bror 

till den här nedan omnämnde Lars Fredrik Norling, som blef Muhrs måg. 

C. Renhoff , 

hemmahörande i östergötland, skickades af förvaltare L.J. Lundgren å 

stjernsund i Nerike till Laxå är 1830 , för att utbildas till brukskarl. 

Lund~~en / 8om synes hafVa varit Renhoffs målsman , säger sig gärna gå in 

på att betala 200 riksdaler banco per år i inackordering 
I 
visande att 

Renhoff sannolikt var bemedlad. Han tillträdde sin befattniRg den 4 juni 

och stannade vid Laxå 3 t år och fick därefter plats som bokhållare å 

Billingsfors bruk å Dalsland. Muhr har om honom anteCknat att han var 

begriplig, sIarfVig och arg. 

Mauritz T.G. von Reis , 

f. 1814 , son af grosshandlaren i Göteborg A. von Reis. Genom bemedling 

af L.Sloman hos firman ·John Benecke erhöll den 16-årige Mauritz von Reis 

elevanställning vid Laxå ,dit han anlände den Il juni 1830. Sloman säger 
~ 

i ett bref att eossen är af mycket hederlig familj, ange~ i alla 

sina maner, stor till växten, raSk, gOd, villig och mycket ~iftig samt 

icke utan gOda kunskaper. I ett bref från fadern meddelas att sonen be

satt färdighet i de dada och moderna språken. Ynglingen stannade endast 

3/4 år vid Laxå och flyttade sedan till Bäckefors för vidare utbildning. 
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Trots de gOda vitsord , som atföljde von Reis , har Mulu' kort och gOdt an

tecknat om honom att han var lättsinnig. 

A. Henrichsson 

från nrättinge i närheten af Jönk9ping ,sökte på rekommendation af J. 

Diect.rickson elevplats vid Laxå i ett med ytterst dr I fVen stil SK1'ifVct 

och mycket cirkl :~dt st1liseradt bref af 19 maj 1830. Han säger sig haf'Va 
o o

kunna t komma som bOkhallare till Atvidabergs kopparverk mIlor till Gu
.; ., 

surns messingsbrUk , man af moraliska skäl föredragit Laxa. Han begagnar 

svart lack. Ansökan beviljades och den 22 oktober 1830 anlände han till 

Atorp och inträdde i kretsen af därvarande många skrifVare. Han befanns 

enligt Muhrs anteckning vara ett gOdt ämne till brukskarl, men var dock 

något distrait. Vid Laxå avancerade han till bOkhållare och stannade 

kvar tillhopa 5 år. Därofter blef han på Muhrs rokOlmnendation förval

tare på De ~ :ernäs. Hans vidare öden känner jag ej. 

P. E. Lundgren 

Var den förste elev vid Laxå , som genomgått Falu högre bergsskola. Han 

Var född den 13 juni 1809 och genomglck bergsskolan under kursen 1828

1829 tillsam,oans med sin tvillingbroder C.A. Lundg:!:'en. Det var llU mo

dernt att taga bruksmän från Falu bergsskola och den mycket företagsamme 

ÖfVersten August Anckarowärd på Bref'vfens bruk skyndade att i december 

1829 sätta den nyss från bergsskolan utkläckte P.E. Lundr rcn till för

v~tare. Det befanns emellertid snart att han var a l ldeles i saknad af 

all praktisk utbildning, och alltsd hvarken kunde sköt~ de vanliga 

mångskiftande förvaltningsgöromålen ,ej heller leda och ordna de af Anc

karswärd i ;'"ångsatta experimenten /bl.a. att i en fYrkantig masugn blåsa 

tackjärn med ved i stället för kol. I juli 1831 blef han alltså uppsagd 

till afflyttning. I betyget säger dock Anckarswärd att Lundgren ådaga

lagt nit och redlighet samt genom sin verksamhet rättfärdigat den upp

fostran han i bergsskolan erhållit. Lundgren hade förvärf'Vat sig lnanga 

vänner och det väckte stort uppseende att han blef så snöpligt afske

dad. Han insa~ dock själf att han behöfde ännu någon tid gå i skola och 

sökte därför genom L. Nordmark att få kornma till Laxa. Mulu' skickade 

honom sitt vanliga prograID , hvilket Lundgren fann synnerligen tilltalan

de. Han säger i ett bref att jU":; t så böra ynglingar ledas och uppfost
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ras. Han ägde ett Ii tet kapi tal och gick gärna in på Muhrs inackor

deringsvilkor. Dock begärde han att få egen säng vid Ätorp. Dessutom 

anhöll han att få medföra en del kemiska apparater och att få rätt att 

syssla med järnmalmsundersökningar och experiment på lediga stunder, 

därjämte erbjudande sig att i järnmalmers proberande handleda bokhål

larne vid Laxå. När han den 13 oktober 1831 anlände till Ätorp , förmo

dar jag man med en viss nyfikenhet be traktade denne på skolbänken 

återflyttade man / som df~jämte kom åtföljd af en vetenskaplig utrust

ning ,som förut var pa platsen okänd. Han stannade dock blott ~/3 år / 

hvarefter han tog sig ett arrende och sedermera ötvergick till färgeri 

yrket. Muhr hur antecknat att han visade sig vara af god beskaffenhet , 

men negligerad. Han var nerking till börden och tillhörde förmodligen 

den kända Askersundsslägten. 

JOhan August Taube , 

f. 15 mars 1804 i stockholm /d. 1866 i Vernamo. Då denne 28-ärige fri 

herre och f.d. löjtnant är 1832 sökte att blifVa elev vid Laxå / hade han 

en tämligen äfVentyrlig bana bakom sig och de t var döxför icke utan 

mycken tvekan och efter lång korre spondens , sam Huhr gick in pa hans 

fQrslag. Han hade varit fänrik vid lifbev~ringsregementet och 1826 

p~ Kungl. permission begifVit sig till Brasilien/ där han inträdde i hä

men under Don PedrO I och deltog i Brasiliens krig med La Plata-staterna . 

som han dröjde kvar i utlandet örver permissionstiden /erhöll han sökt 

afsked ur svenska armen med ti teln löjtnant. Som löjtnant tjänstg ~; orde 

han ifVen i brasilianska hären. År 1831 blefvo omellertid alla ut

läl1dingar i denna här ~fSkedade , då Don PedrO förberedde sin revolution. 

Baron Taube begaf sig då åter hem. Han hade nu ingen lust att återin

träda i svensk. krigstjänst och då han befann sig i knappa omständig

he ter , önskade han slå sig på bruksvägen • på Muhrs förfrågan skrifver 

B.A. Cassel att Baron Taube /allt det föregående oaktadt / icke var nå gon 

äfventyrare utan en fram och beskedlig karl. Han hade genomcått Fri 

byggarelyceum i Stockholm 1818-19 med goda betyg och belöningsmedalj. 

Karl JOhans afsked sände han Muhr till påseende o (~h en afskrift däraf 

finnes äf'een i korrespondensen vid Laxå. på särskild förfrågan af HUhr 

förmälde han sig icke tänka begagna sig af barontiteln vid Laxå. Emel
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lertid begärde han a tt af alla blifva höfligt bemött / h-'rilket synes 

ha:fva stöt, t Mur.r. Den l mars 1832 anlände denne märkvärdiga, elev till 

Laxå. Han torde dock haf'va funnit förhållandena för s tränga I ty redan 

efter 5 månader ger han sig åter iväg. Han befinnes sedermera bosatt i 

Vernamo . MUhr har i skrif'varelängden betecknat honom som sla:p:p . 

Carl Anton Garberg , 

heInnahörande i Gäfle I kom till LaxA den l mars 1832 från Skar'ershult , l är 

han under l t ar varit inackorderad hos Kyrkoherde Gravallius . Denne 

hade vitsordat att han ådagalagt ett anständigt förhållande och städ~dt 

lefnadssätt . Ynglingen tyckes ha:fva varit förmögen / ty han begärde eget 

rum och gick utan invfu1dningar in :på en inackorderingsafgift af 116 2/3 

riksdaler banco :per halfår. Muhr bet.ecknar honom som höflig/men su:pig. 

Efter 2 är flyttade han till Stadra. Hvart han sedan tog vägen känner 

jag icke . 

JOhan Vilhelm Hellstadius , 

son af magistern Lars Hellstadius, komminister i Mellby /hvilken afled 

:pa t rund af ett omåttligt förtärande af öl och svagdricka. Sonen var 

liksom fadern stor och reslig och enligt Skara-rektorn Darnelius ägde 

han fallenhet för ritning. Fadern skrifVer att hans seder voro rena och 

att han enligt afgif'vet löfte var absolut nykter . Han hade skadat sitt 

ena öga vid mekaniska experiment och fadern begärde därför att han icke 

skulle ansträngas med skrifning vid eldsljus . 200 riksdaler banco per 

~ i inackordering förklarade sig fadern g~rna betala. Sonen tillträd

de sin elevanståIlning den l september 1832 och stannade vid Laxa l t 
är. Härifrån kom han till AnnQ,fors Ifled gOdt betyg :fran K\thr. I Skara 

stifts herdaminne stQr han antecknad sasom :possessionat. 

C. J . WiUand 

Var son till L1. '.'fikland i nordmarken i Vermland. Han hade några år 

gått i skola i Karlstad ,därefter var i t informator l t år och slutligen 

någon tid haft anställning vid MOkärnshyttan. Enligt betyg var han en 

stadgad och hygglig yngling och då han efter t år flyttade frän Laxå 

till Lannafors ,har MUhr antecknat att han ägde god vilja men svagt huf

vud. 
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Lars Fredrik Norling , 

antagligen bror till förutnämnde C.J. Norling , kom till Laxå den 21 

augusti 1933 och stannade vid detta bruk i hela 9 år . Han var född i 

Julita socken den 2 april 1816 och kam efter några års skolstudier i 

Orebro till Laxå. Här avancerade han snart till materialskrifVare och 

bokförare. Vid Muhrs död 1839 var han äldsta bOkhållaren och hade så

ledes att lyda den i Muhrs testamente noggrant formulerade ordern , en

ligt hvllken äldsta bokhållaren hade att inlåsa och försegla alla hand

lingar och papper , hvilka blott fingo tillhandahållas vederb : rande bruks

patron. Norling upphöjdes bu till förvaltare och stannade i denna egen

skap ett par ars tid ,hvarefter han 1842 sökte och erhöll förvaltare

platsen vid SkagershOlm. Han stannade på denna plats i 7 år. Vid Laxå 

hade han gjI])rt bekantskap med Muhrs yngsta dotter Jacqueline Huhr. f. 

1820. Hon var således 13 år , då Lasse Norling kom tIll Laxu , och en 22 

ars mö , då han flyttade därifrån. Mellan dem uppstod ett tycke / som slu

tade I!led trolofning och äktenskap , hvilke t ägde rum 1847 , sedan Norling 

5 år vari t vid Skagersholm • Hed henne fick Huhr en icke obetydlig 

förmögenhet ,med hjälp hvaraf han år 1849 inköpte BOda egendom i Asker

sunds soeksn. Ett par år senare sålde han denna gård och köpte Källe

falls bruk i Vestergötla~d. ~är bodde han till sin död den 9 december 

1862. Frun afled på 1850-talet. Änklingen ; ifte om sig år 1855 på 

Ramundebdda ed Lovi sa Katarina Hu1tman. En son i första giftet Karl 

Fredrik Norling föddes på Skagersholm 1849, blef student, genomgick en 

landtbrUksskola och köpte 1875 Munkebo i Korsberga socken i vestergöt

land. Han gifte sig 1876 med sin kusin Ellen, dotter af hans morbror 

Jägmästaren Karl Viktor Huhr . Äktenskapot är barnlöst. 

John Ewerlöf . 

från Göteborg ,utan tvifVel tillhörande den stora SkW1S1;:a slägten med 

samma namn , antogs den 5 september 1833 till elev vid Laxå. Han gjorde 

gOda framsteg och flyttade efter l år till Dalkarlsberg. Det är mig 

obekant hvad som sedan blef af honom. 

C. J. Thel 

från Vestergötland kom samma år den 4 november till Laxa. Var flitig 

och arbetsam men led af lungsot och hemskickades efter l 3/4 år . 
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Henrik Wettermark , 

f. 1816 och hemmahärande i Östergötland/ kam den 15 januari 1834 under 

Muhrs ledning vid Laxå ooh stannade i denna tjänst 7 3/4 år /d.v.s. 

nära 3 år efter Muhrs död. Han blof en framstående förval tare och er

höll tjänst som sådan på Ölsboda , då han flyttade fran Laxå. ÄfVen han 

hade därstädes blifVi t kär i en af Muhrs döttrar, nämligen Sidonie f. 

3 juli 1818. Giftermålet stod 1842 eller 43. Med hjälp af de penningar, 

hon förde ~ed sig, inköPte han Bandeby egendom i Krigsbergs sockem i 

Östergötland ,där han kvarbodde till sin död omkring 1894. Gärde1!1 öf 

verläts da. på sönerna Henning och Alf. Änkefru Sidonie '[ettermark dog 

den 5 april 1908 nära 90 år grummal. Hon hade under senaste 12 åren bott 

hos sonen Helmer å. Kampenberg vid F'ornasa järnvägsstation i Östergöt

land. 

P. A. Lindgren , 

antagligen son af magister Lars Erik Lindgren i Skenninge. I så fall 

Var han född 1814 och dog 1849 som färgare och klädesfabrikänti Norr

köping. Han kom till Laxu den 11 november 1835, stannade där l t år, 

hvarefter han blef bokhållare på Hinseberg. Muhr gaf honom gOda vits

ord. Det kan dock äfVen hända att han hette Per Adolf Lindgren och var 
Q~ 

född i Vist 1842.1 så fal~var han son af bOkhållaren Olof L. ~ tog 

studentexamen D Upsala 1821,blef bOkhållare å Karlströms bruk, däref

ter inspektor vid GOdegård 1829-31 och slutligen bosatte han sig i 

TUttorp i Svinstad. Han dog tämligen ung enligt Oden, Östgötars Mimne. 

P. A. Lundwall , 

likaledes östgöte till börden och sannolikt af prästsläkt , Kom till 

Lax! 1835, stannade där l -} år. Visade sig haglös Imen fick e '.ellertid 

skrifVareplats på Hakanbol. " vart han kom därifrån känner jag ej. 

RObert Herman Kusel , 

f. 1819 , son af Bergsrådet Jakob Kusel ,f. 1771 d. 1835, och Johanna Sil 

vergren , f. 1779 d. 1869. Han var 2 3/4 år vid Laxå från 28 januari 1836, 

kom däxifrän till HOlmstorp och Lannafors sa!J1t blef slutligen gOds

ägare. Han inköpte nWffiligen Dufnäs egendom på Vermdön. Var dock bOsatt 

i faderns hus a Djurgården I där han ännu kvarbodde 1890. Han gifte sig 

sent, 1870, med Emelie Lundh f. 1844 / 0ch hade med henne 6 barn. 
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LUdvig Achates Bor,islaus von segebaden , 

f. 1821 d. 1899/ son af Majoren G.B. von 8egebaden. Den 19 augusti 

1837 mottogs han som brukselev vid Laxå och efter 2 1/4 ar återflyt

tade han hem. Är 1886 bodde han på Mosstorp i Halland samt ägde äf ven 

fjärdedelen därstädes. Han gifte sig 1855 med Augusta Sjöcrona f. 1834. 

De hade tre döttrar och en son , hvilke tt blef landtjunkare. 

J. Wilhelm Vlangenberg 

frän Östergötland ,sannolikt prästson ,killa till Laxå den 16 mars 1838 och 

flyttade efter l t år som inspektor till HOlmstorp. DOktor Victor Cassel 

har i Muhrs skrifvarelängd beteckna t honom som en 'lfnöskentofs : Hvad 

därmed menas är mig Obegripligt /men något gOdt vitsord lär det icke 

innebära. 

Carl Reinhold Henrik von Vicken , 

f. 15 augusti 1821 i Stockholm / d. 6 mars 1867 på Haggården vid Marie

stad. Antogs den 13 september 1838 till elev vid Laxå ,där han pässera

de graderna under 6 år och l månad. Han var en gOd brQ~skarl / men var 

enligt Doktor Cassels anteckning sprättig. Från Laxa kom han som in

spektor till Lannafors , blef sedan förvaltare på flera andra ställen 

och plägade tituleras brQ~sdirektör. ÄfVen han hade förälskat sig under 

sin Laxåtid ,näffiligen i Ulla Roth pa Lassäna , f. 1815 d. 1896, dotter af 

Eergsfogden J.D. Roth och Maja Verner. De gifte sig 1845 strax efter 

von Vickens afflyttning från Laxå. Deras sonson Direktör G.D.H. VOn 

Vicken blef förvaltare å Uddeholm och därefter chef för Aktiebolaget 

Gefle Verkstäder. Han dog i kräfta 1907. 

Nils Anton Hasselskog 

f. 1821 , son af prosten i Berg Olof Hasselskog ,f. 1782 d. 1840, och Do

visa von Zweigbergk , f . 1781 d. 1853. Han var den siste elev som Muhr 

mottog. Den l juni 1839 anlände han till Laxå men flyttade äter hem 

strax efter Muhrs dÖd , som inträffade den 4 november 1839. 
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