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FÖRORD
Berättelsen (bild här bredvid)
skrev jag år 2007:
Nu ska jag fördjupa mig i Elsas och
hennes närmastes liv, främst under
hennes första trettio levnadsår.
Hon föddes i Uppsala den 2 juni 1898.
Hennes mamma var då ogift och
mantalsskriven på Åsögatan i
Stockholm.
Elsa var istället för farmor när
vi växte upp.
/ Alf
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PÅ SIN MAMMAS GATA
Efter sju år i Vittinge kom Elsa
tillbaka till Stockholm på våren 1918.
Hennes närmaste, Emma Charlotta
och Carl Rickard Sundström med två
söner, bodde på Stigbergsgatan
senast vi såg dem i denna berättelse
och de bodde kanske kvar där eller
på någon annan gata i Sofia
församling på Södermalm.
Elsa bosatte sig på Åsögatan 113.
Klipp från del två.

HUSHÅLLERSKA I BLACKSTA

E

lsa vistades på Södermalm i Stockholm ett och ett halvt år. Den 3 oktober 1919
flyttade hon till Blacksta socken i Södermanland. Det är synnerligen röriga ägaroch brukarförhållanden på den gård i Blackstatorp, där hon trädde i tjänst men
lantbrukare Ragnar Vilhelm Öhlén (29), kommen från Umeå, syns ändå vara hennes
arbetsgivare. På ett närbeläget ställe i Blackstatorp flyttade skräddaren Erik
Wilhelm Klang från Eskilstuna in sent på hösten 1920. Elsa blev skräddarens
hushållerska.

Annadag jul år 1921 gifte sig skräddaren med sin hushållerska:

Han var 49 och hon 23 år.

Deras son Erik Anton föddes 22 mars 1922 och döptes först 1924 (i Bettna församling).
Medelåldern i familjen var 25 år och Elsa befann sig på medeltalet.

Elsas nästa formella flytt blev till Bettna socken år 1925.
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ERIK WILHELM KLANG
Straffad flera gånger, senast för 6 resans stöld - - - :

D

et där skrevs in i Blacksta församlings lysningsbok år 1921. Vem var den
mannen, skräddaren Klang? Var kom han ifrån och vart var han på väg? Den
senare frågan kan besvaras med Långholmen, medan den förra behöver belysas. Till
Långholmen, fängelset i Stockholm, kommer jag tillbaka senare.

Fadern, kommen från Kungsör (Kung Karls församling) i Västmanland hette Per Erik
Klang (född 1847) och modern, från Linde i Örebro län, hette Maria Elisabeth
Palmgren (född 1833). Erik Wilhelm var äldst bland tre syskon. Innan han kom till
Blacksta bodde han hos familjen i Eskilstuna. Här nere ser vi storfamiljen Klang i
Eskilstuna runt sekelskiftet 1800/ 1900:

Jag ska bena ut det här och beskriva i klartext vilka personer
som står på den vänstra bilden.

Badhuset i Eskilstuna.
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FAMILJEN KLANG I ESKILSTUNA VID SEKELSKIFTET 18/ 1900
Namn

Född

Ort

Kommentar

1847
1833

Kung Carl
Linde

F. d. soldat

Erik Wilhelm
Carl Anton
Anna Albertina Amalia

1872
1874
1875

Kloster
”
”

Barn
”
”

Vilhelmina Wallerström *)
Klas Emil

1870
1899

Dunker
Eskilstuna

F. d. piga. Bryggeriarbetare
Han avled: 6 månader ung

Per Erik Klang
Maria Elisabeth Palmgren

Hustru

*) Det går inte att läsa ut vem i familjen hon var knuten till.

Erik Wilhelms digra straffregister åren 1895- 1900.
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VITTINGE VAR INTE GLÖMT

lsa hade tydligen lämnat Vittinge utan samråd med sin tf. familj och skämdes
troligen (med all rätt) över det och tog kontakt med familjen något år senare.
Hilda Lovisa Landberg (född 1892), Elsas tf. storasyster i Vittinge, skrev ett kort brev
hösten 1919:
Tack för brevet och korten. Jag har nu äran
gratulera och önska dig lycka till. Måtte du ha
funnit en präktig fästman. Hoppas att även han är
troende, det är det förnämsta. Söken först efter
Guds rike och hans rättfärdighet, så faller er allt det
andra till.
Men , hör du, är din fästman ung? Jag tänker ni fotograferar eder på samma kort. Skicka mig
då ett kort, så är du snäll och rar. Välkommen hem till Vittinge i jul. Det ska bli roligt att träffa
dig. Det är över två år sedan du rymde din väg. / Syster Hilda.

Anders G. Landberg hade blivit änkling (och Elsa hade samtidigt förlorat sin tf. mor)
år 1913. Han bodde kvar i Klinta (Backa) tills han avled i januari månad, år 1927.
De flesta av barnen var vuxna när Elsa kom dit. Tf. systern, Hilda Lovisa,
hade blivit piga i Ösby år 191o och det var där Elsa hade sin första tjänst (som
piga under ett år).

F. d. stenhuggaren och grenadjären Landberg: ensam kvar i Klinta (Backa).

Brevet (t. v.) fortsätter på nästa sida.
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Elsa var piga hos Jonssons i Säby 1916 – 17.
År 1919 skrev Alma, dotter i familjen, brev till Elsa:

Det gläder mig mycket. Jag fruktade att du skulle förvilla bort dig i Stockholm men ett
är säkert, att lämnar vi inte honom så inte lämnar han oss och det är härligt. Ja, du
Elsa, nu har jag då äntligen börjat ett brev till dig. Mamma hon har bråkat och tjatat på
mig varje dag för att jag inte skrivit men ser du, saken är den att jag inte haft tid - - mamma hon är i Hagalund, för Stina har ont i en hand. Hon har ränt en synål i högra
handloven och den gick av, så hon var till Heby- doktorn men han bara skar sönder och
dugde inte få ut nålen. I fredags var hon till lasarettet. Jag vet nu inte om hon kom
hem eller om hon blev kvar, för mamma har inte kommit hem än, så du ska veta att jag
har haft knog de senaste dagarna.
Vi har bara en liten jungfru, Rabo- Edit, henne känner du väl. Hon är sexton år, så inte
har jag så bra hjälp som när du var här, när morsan är borta. Jag mår för övrigt ganska
gott och de andra med. Vet du av att Hilda i Backa är frälst? De bad med henne i
vintras, i Enkullen.
Tänk att i torsdags förmiddag så hängde Hälls i Grimles gumma upp sig. Hon lade i
matsäck åt honom och sedan skickade hon de båda större till skolan Den lilla bad hon
gå till Fnysens Johanna, för själv skulle hon gå bort men hon gick upp på vinden och
hängde sig där i ett rep. Hon har haft en stol och stigit upp på och sedan har hon
sparkat undan den. Tänk så svårt för barnen och honom. Så där går det att leva utan
Gud!
Här i Wittinge är för övrigt allt sig likt. Vi har ingen annan predikant än Sandberg som
är här två gånger i månaden och det tycker jag är ingenting att höra. I kväll har Anna i
Enkullen välkomstfest för sin nya predikant som heter Hult. Nilsson har nu slutat och
flyttat till Stockholm. Han har förlovat sig med en flicka där, så nu är det nog sorg för
Enkulle- Anna. Jag och Dora ska servera kaffe i kväll. Får se om det blir något trevligt.
Nu har mamma kommit hem. Stina har fått ut nålen, men de har skurit sönder, så det
värker så svårt. Hon ska dit om torsdag igen, till doktorn. Kalle Larsson i Wilmy har nu
två arvingar. De bor i Ol- Bengts och Stinas stuga men de har köpt bryggeriet, så nu ska
Bergman flytta till sitt andra ställe. Rut Josefsson har nu blivit testamenterad affären
av Karlsson, så nu må du tro att hon har blivit lite styv. Hon har sin pappa hos sig, så
han är ordförande i församlingen.
Ja nu får jag lov att sluta för jag ska till lagår´n ser du, om jag ska bli färdig att gå på
fest. Roligt att höra att du har blivit frisk men att du klev så långt bort, det förvånar
mig. Snälla du, skriv igen så snart du får någon tid. Din tillgivna syster i Herran.
/ Alma.

Elsas tf. storasyster Hilda och gratulation till Elsas mamma, Emma
Charlotta, på Skånegatan 93, n. b.
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Anders G. Landberg skrev brev till Elsa och
bifogade ett fotografi, på vilket han skrev att det var taget den 11 december 1911:
Wittinge den 11/1 1921
Som jag nu i jul ytterligare bekommit
brefkort från Dig, varaf jag kan finna att
du ej ennu har glömt Ditt fosterhem , så
får jag härmed besvara detsamma. Jag är
fortfarande ensam i min stuga, fast det är
tungt. Jag har nu i sommar och i vinter
varit mycket nedsatt till helsan, så det är
mycket troligt att min återstående tid ej
är så lång. Jag ser i din skrifelse att Du
är kvar på samma plats men hur är det
med Din förlovning, är Du gift eller ogift?
Det var ju mycket ledsamt för oss att du
kunde flytta ifrån Wittinge och inte ta ajö af någon utaf oss. Du var ju inte på sida hållen af
någon utaf oss utan hållen som syster till alla. Jag gjorde allt vad jag kunde för ditt bästa. Nu
lämnar jag alltsammans i glömskans hav och slutar min skrivelse och önskar Dig lycka och
välsignelse. Jag kan nu ej skriva varken Fru eller Fröken, när jag inte vet hur det är. / A. E.
Landberg.

Katarinavägen i Stockholm.

E

PÅ VÄG TILL LÅNGHOLMEN

rik Wilhelm Klang klarade inte av att leva ett vanligt liv. När han kom till Blacksta
socken 1920 hade han redan flera brottsliga resor bakom sig och på sin nya ort
fortsatte han på brottets bana.
UR RANNSAKNINGSPROTOKOLL 17 DECEMBER 1923
Hade landsfiskalen i Bettna distrikt, Karl Hornwall, anmält att han den 5 samma
december för inbrottsstöld i Blacksta socken häktat skräddaren Erik Wilhelm Klang
från Blackstatorp, samt den 6 berörda december för samma inbrottsstöld jämväl
häktat kördrängen Gustaf Mauritz Reinhold Karlsson från Nytorp i samma socken.
Enär genom vad häktade Gustaf M. R. Karlsson berättat och genom vad i övrigt i målet
förekommit, måste anses utrett, att sedan Karlsson och häktade Erik W. Klang natten
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mellan den 26 och 27 nästlidna november, i uppsåt att stjäla, genom den av Klang med
en lätt skakning öppnade dörren till stallet, förskaffat sig tillträde till målsäganden
Gurli Viktoria Langborg i Loka, Blacksta socken, tillhörigt, med stallet sammanbyggda
hönshus, Klang i Karlssons närvaro olovligen tillgripit fem vita höns av så kallad
Leghornsras, vilka skäligen kunna skattas till ett värde av tjugofem kronor, samt att
Klang, sedan han dödat desamma, Klang och Karlsson därpå bortfört de sålunda
tillgripna hönsen i en av dem medhavd säck - - Prövar Häradsrätten lagligt dels jämte 20 kapitlet, 6, 7, 11 och 14 paragrafen
strafflagen, döma Klang för sjunde resan stöld, hållas i straffarbete i tre år och sex
månader samt att vara underkastad sådan påföljd, intill dess sex år förflutit från det
han efter utståndet straff blivit frigiven, dels och jämlikt 20 kapitlet - - - strafflagen,
döma Karlsson att för snatteri hållas i fängelse under två månader - - - Karlsson och
Klang förpliktigas, vilkendera av dem bäst gälda gitter, att gottgöra målsäganden,
fröken Gurli Langborg, med tjugofem kronor.

H

ELSAS SEX ÅR I BLACKSTA

on var tjugoett (21) år vid ankomsten till Blacksta socken och tjugosju (27) när
hon for därifrån tillsammans med sin son Erik Anton (5). Om hon hade
förhoppningar vid ankomsten, hade dessa blivit ordentligt grusade. Det hade varit
sju magra år, vad livets uppehälle beträffade och samtidigt sju händelserika år,
dock inte händelser som någon ville uppleva. Hon var sargad.

Det här är en tingssak av det mera
dråpliga slaget: Elsa kallades som vittne,
eftersom hon varit närvarande vid en
händelse på trakten, som blivit ett
rättsärende.
Förhandlingarna i Stockholm ägde rum på Elsas tjugofyraårsdag (1922).
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Erik Wilhelm Klangs brev från häktet i Nyköping och fängelset Långholmen i
Stockholm ger oss en bra inblick i både hans och Elsas liv de där åren.

Erik W. Klangs julkort till Elsa och Erik.
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Det gamla (idylliska) Nyköpingshus. Målning av Carl Johan Fahlcrantz.
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Långholmen.

Så hamnade den här berättelsen i Stockholm igen.
Nu ska vi återvända till Elsa och Erik Anton.
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FRÅN BLACKSTA TILL BETTNA

N

ovember månad 1925: Elsa Klang (27) och sonen Erik Anton (3) anlände till
Carlberg i Bettna socken. Änkemannen, torparen Klas Arvid Andersson (61),
med två vuxna och utflyttade döttrar, blev Elsas arbetsgivare. Hennes make,
skräddaren Erik W. Klang, satt insydd på Långholmen i Stockholm.

Blacksta och Bettna .

Det är en del trådar att nysta ut nu innan Elsa och Erik Anton beger sig till
Västergötland, efter två år i Bettna, Södermanland.
Ur två brev - till Elsa från svägerskan i Eskilstuna och från maken:
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Skilsmässa klar 5 maj 1927:

Bettna kyrka och Broby slott, en pärla i socknen.

Elsa ville bort från de trakter där hon fått utstå så många tillkortakommanden. Erik
Wilhelm Klang ville hon inte se mera. Hon annonserade i rikspressen och fick många
svar, främst från Småland och Värmland. Efter att ha nobbat skötsamma
skogarbetare och ordentliga lantbrukare uti dessa landskap, nappade hon på ett
erbjudande från Finnerödja socken.
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D

ELSA OCH ERIK ANTON I FINNERÖDJA SOCKEN

en 23 september år 1927 packade Elsa upp sina saker i Otterbäcken vid Skagern
och tog plats hos Hedvig Olofsson, född Jansdotter - änka sedan 1922 efter
Aron Olofsson – och sonen Oskar Josia Aronsson. Änkan fyllde 76 år en vecka
senare och sonen var fyrtio (40) år, icke döpt och ogift. Vore inte det ett passande
parti för nyskilda Elsa (29) ?

Elsa (29) medförde sonen Erik Anton (5) och ett betyg från sin förre arbetsgivare
(bild där uppe) som visade vad hon gick för i hushållet. Hon skrev till Clas (Klas)
Andersson – Carlbergaren - i Bettna och berättade var hon befann sig och fick svar i
november:
Josia Aronsson var ett tekniskt geni,
sades det på trakten. Han hade en
verkstad med allehanda vattenhjuldrivna maskiner. Bäcken som fick
hjulen att rulla hette väl Otterbäcken,
kan man tänka.
Hedvig Olofsson avled i februari 1929.
Då hade Elsa och hennes son lämnat
Otterbäcken.
Badstranden vid Otterbäcken var vårt
vanligaste utflyktsmål på somrarna
(och nu talar jag om 1940- 50- talet). På
1960 blev gården till ett fritidsområde
för Örebro län och allt blev sig olikt.
Den fjärde och avslutande delen kommer att handla om Elsa i Mossebo.
Mariestad 2021-03- 19 / Alf
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Bilaga

Elsa Charlotta Carlsson - född 1898 i Katarina
Erik Wilhelm Klang - född 1872 i Kloster
Gifta åren 1921 – 1927
Deras son: Erik Anton – född 1922
Reinhold Ferdinand Carlsson Emma Charlotta Larsson
född år 1864 i Odensala född år 1877 i Huddunge
Reinhold Ferdinands föräldrar:

Emma Charlottas föräldrar:

Carl Ludvig Alexander Hof
född 1837 i Stockholm
Charlotta Granberg NN
född år 1826 i Haga
Charlottas föräldrar:

Anna Larsdotter
född 1840 i Huddunge

Annas föräldrar:

Johan Granberg
född 1773 i Haga

Lars Jansson och Stina Larsdotter,
båda födda år 1805 i Huddunge

Cathrina Olsdotter Järling
född 1783 i Järlåsa
Carl Ludvig Alexanders föräldrar:

Peter Carlsson (korpral, timmerman)
och Johanna Eriksdotter
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