
Eric Persson Sjöberg gift e om sig år 1835 med 
änkan Christina Jansdotter från Östra Tranvik 
och fi ck med henne två döttrar, Christina Wil-
helmina och Maria Carolina.

Hustrun Christina Jansdotter hade även med 
sig en fosterdotter som hette Anna Sophia 
Holmström, född på Gällnö 1826. Flickans 
mamma jobbade piga på Tranviks gård och avled 
1831. Christina Jansdot-
ter blev då fostermor åt 
Anna. Eric Sjöberg köpte 
1847 gården Gumnäset på 
Bolbys utmarker - det som 
senare skulle bli Linanäs 
gård. 

Dottern Maria Carolina dog av sjukdom vid 
knappt 10 års ålder 1848. Fadern Eric Sjöberg 
ansökte att få kalla gården Linanäs till minne av 
hans dotter, något som beviljades 1853.

Fosterdottern Anna Sophia fi ck växa upp som 
parets eget barn och gift e sig 1852 med skeppa-
ren Johan Christian Westerman från Gärdsvik. 
Bröllopet hölls i Vadholma. Det var ett storsla-

get bröllop som vi här 
får beskrivet av Augusta 
Barthelson som i sin 
ungdom var inbjuden 
till vigseln. Artikeln 
publicerades 1924 i 
tidningen Husmodern.

Så här fi rade man bröllop på Ljusterö år 1852

Till nedan skildrade bondbröllop blevo mina 
förändrar och jag inbjudna av den anledningen, 
att jag och mina systrar under fl era somrar varit 
inackorderade i olika bondgårdar tillhöriga 
släkten Sjöberg.

För att kunna skilja på dem, kallade man dem 
för fattiga och rika Sjöberg. Ägaren av Vadholma 
gård, vackert belägen vid en vik av Saltsjön, var 
en rik Sjöberg, och skulle nu hålla bröllop för sin 
fosterdotter. Hans egen dotter Karolina, enda 
barnet i det senare äktenskapet, hade drunknat.

För att komma till bröllopet fi ngo vi stiga 
ombord på en tom vedskuta, som lossat ved i 
Nybrohamnen och skulle hem igen. Skepparen 
hoppades på en förlig nattvind så vi skulle kunna 
vara framme vid Vadholma på morgonen. Detta 
var mycket angeläget, då vi förde med oss den 
stora bröllopstårtan, beställd hos sockbagar 
Mellgren. På den tiden kallades alla, som syss-
lade med tillverkning av tårtor, konfekt, bakelser 

och dylika saker, för sockerbagare. Mellgren var 
”rospiggarnas” egen sockerbagare, han var så 
”rejäl”. Han bodde Nybrogatan huset nr 1, som 
ju låg vedhamnen mycket nära, och Mellgren 
hade stadiga kunder i alla skutskeppare, som 
måste ha några godsaker med sig hem, ett par 
bakelser åt mor och karameller och sockergryn 
åt småbarnen. Det var en självklar sak att bröl-
lopstårtor och begravningskonfekt beställdes hos 
skärgårdsbefolkningens egen sockerbagare.

Väl framme vid Vadholma brygga, stiga vi iland 
och skynda att ställa den stora tårtan på det för 
övrigt mycket väldukade kaff ebordet, där kaff e- 
och gräddkannor lysa i blänkande silver. Gäster 
komma och sätta sig runt kaff ebordet. Bland 
de första som anlända är prostens fru, som ska 
hjälpa till att kläda bruden, något som jag fi ck 
beskåda. Jag kan nu ej påminna mig vad brud-
kronan bestod av, men en krona var det. Pap-
persblommor användes på alla möjliga sätt, den 
minns jag, men ingen slöja. 

Ett bondbröllop i Vadholma 1852



Vigseln skedde klockan ett på middagen under 
en ”pell” bestående av en mycken stor, brokig 
silkeschal, som bars upp i de fyra hörnen av två 
brudpigor och två brudsvenner.

Schalen var antagligen hemförd av någon 
hemmason, som varit på så kallad långtur. Det 
var sed, att någon av sönerna i en stor bondgård 
skulle taga hyra och gå ut till främmande länder 
för att praktisera i navigation och sedan eft er 
litet självstudium som kapten föra den brigg eller 
skonare, som farsgubben byggt under sonens 
bortovaro.    

Bröllopsmiddagen åts klockan två. Klockaren 
sjöng en psalm, gästerna reste sig. Intet smör-
gårdsbord, inte ens påbredda smörgåsar servera-
des men aptitsupen togs till botten, det minns 
jag tydligt. Rätternas mångfald började. Det för-
sta som kom på bordet, var köttbullar och bruna 
bönor, jag har alltid tyckt om bruna bönor, men 
den gången fi ck jag nog. Jag tog för mig en större 
portion, men bönorna var stenhårda, och när 
på gården utanför fönstret skötos skott på skott, 
hoppade både jag och bönorna till.

Prästen höll tal för de nygift a och ett par andra 
talare gjorde också sitt bästa – men det är svårt 
att hålla tal och bra mycket lättare att eft eråt kri-
tisera vad som blivit sagt. Så förslogs brudparets 
skål, och dracks ej i champagne utan i portvin. 

När äntligen 3-timmarsmiddagen var slut, kaff e 
intagits och gästerna rör lite på sig, vilket väl 
behövdes, var det att börja med annat. 

De äldre manliga gästerna höllo till i en särskild 
kammare, där de rökte och diskuterade dagens 
frågor. Det hade nyligen kommit ut ett rykte 
att Sverige skulle komma i krig, naturligtvis ett 
intressant ämne att tala om. 

Så kom det in ”långtoddy” och spelkort, och 
trevnaden blev fullständig. De kvinnliga gäs-
terna blevo bjudna på körsbärsvin och kakor, 
konfekt och dylikt. Här pratades och skvallrades 
med besked om allt stort och smått, som hänt 
och väntades hända inom deras lilla värld.

När jag en stund hört på deras prat, gick jag ut 
till ungdomen, där dansen var i full gång. 

Där valsades med liv och lust gammelvalsen, 
man försökte sig även i den nymodiga dansen 
polka, som dock gick lite knaggligt, men släng-

polskan lite bättre. Armarna som förde, voro 
starka, vana vid slagen på logen. 

Hos ungdomen blev det liv och leverne när kro-
nan skulle dansas av bruden, som stred emot av 
alla kraft er för att få sätta kronan på en väninna, 
vilket även lyckades. Därpå samlades i brudskå-
len, hur mycket talades inte om. 

Kyrkvaktaren gick omkring med kyrkhåven och 
samlade in för de fattiga. Hos spelmännen, två 
fi oler och en klarinett, stod en tallrik och på den 
lades betalning till musiken.

Prästen och hans fru togo vid tolvtiden avsked 
och återkommo ej mera till bröllopet.

Sedan man följt brudparet upp till brudkam-
maren, blev det så småningom tyst och stilla, 
man var trött och lade sig genast till ro. 

Andra dagen börjades ganska tidigt. Min far 
talade sedan om för oss, att de påpassliga brud-
svennerna på morgonen kommo in med en 
ölstånka och frågade om någon var törstig? Visst 
var man det. Och man drack med den eff ekt, att 
gubbarna blevo ”knäckta” redan före ”kaff ekas-
ken”. Ölet var uppblandat med cognac, kanske 
också med brännvin, och det verkade. 

Andra dagen förgick ungefär som den första, 
men den tredje började gästerna att tunna av, 
och på aft onen togo de nygift a i besittning sitt 
hem, som kallades Linanäs, till minne av Sjö-
bergs dotter Karolina.

Också lämnade vi stockholmare Vadholma på 
samma sätt som vi kommit dit, nämligen på en 
vedskuta.

  Skrivet av Augusta Barthelson.


