
Astrid Sundin nedteckning av sin mor Alma Arlbergs berättelse 
från hemmet i Kapellansgården i Nyckelbäcken  
 
(Utdrag som ingår i barnbarnet Anders Aneruds släktkrönika.) 
 
I barndomshemmet på Nyckelbäcken hade de eget lantbruk med många kor och hästar. I 
hemmet spanns o vävdes. Till underkläder vävdes fina hellinne vävar, bomull var sällsynt, sen 
syddes allt för hand som linnen och sänglinne. Skomakare kom en gång om året o tillverkade 
familjens skor. 
 
Till mamma i pension sändes så skor de gjort i hemmet. När mamma skrev de var små och 
gjorde ont, skrev bara hennes far att du får nöta ut dem. Hon fick därav onda fötter som höll i 
sig hela livet. Lovisa1 spann och vävde, all ull togs av egna får och kardades, spanns dels till 
strumpgarn dels till vintertyger. Ännu fanns ej fotogen utan man hade hemstöpta ljus och 
lyste sig även med pörtestickor eller brasa i spisen när de satt och spann.  
 
Mamma tyckte om djuren. En gång då hon gick genom en hage där deras kreatur gick på bete 
blev hon anfallen av en tjur Då kom alla korna och ställde sig i en ring om henne med 
huvudena vända utåt och motade tjuren till dess det kom folk.  
 
Det var rätt stort umgänge i Ramsberg. Prästens familj skulle ju alltid vara med. Där var t.ex. 
brukspatron Erikssons på Ramsbergs bruk, som hade 15 barn, vilka uppfostrades i särskild 
byggnad och ej fick komma upp i stora huset före fyllda 15 år. Brukspatron Eriksson brukade 
alltid sända hälsningar till mamma genom sin riksdagskamrat excellensen Lundeberg, när 
han kom hem till Forsbacka efter riksdagens slut på vårarna.  
 
Vidare var det familjen Heijkenskjöld på Granhult samt familjen Beskow på Vrethammar och 
familjen på Liljendal /Där lärde sig Kerstin Lundblad2 hushåll ett år. 
 
Ramsbergs bruk är numera ett pensionat Min en kamrat var där för 2 år sedan, 1946.  
 
Det var mycket vackert i Ramsberg. Från Nyckelbäcken hade de utsikt över sjön, det låg högt. 
Mamma och systrarna besökte en gång Ramsberg, när Gurli var i Kopparberg hos gamla 
Forslunds och lärde hushåll. De åkte häst hela vägen dit. 
 
Skrivet oktober 1944 
 
 

                                                 
1 När Sophia Euphrosyne Arlberg dog 1852 flyttade Alma, då 1 år gammal, till sin mormor i Arboga. Lovisa 
Andersdotter född 1837 i Ramsberg var 15 år då. Hon följde med Alma till Arboga. När mormodern dog 1858 
flyttade Alma som då var sju år hem till Ramsberg igen. Lovisa Andersson följde med och blev som en mor för 
barnen. Hon skötte hushållet åt komminister Arlberg tills han dog 1884. Då flyttade hon till Almas hem i 
Forsbacka där hon dog 1898. Trotjänarinnan Lovisa Andersson är begraven i familjegraven i Valbo. 
2 Tillägg i mail: Kerstin Lundblad är antagligen Alma Arlbergs dotter Astrids mans (Eric Lundblads) syster. Hon 
var född 1872. Hon hette egentligen Lovisa Sophia Christina men kallades Kerstin. Hennes brorson Olof 
Lundblad var kommendörkapten i Flottan och äldre kollega till Thomas Lagerman (Maria Lagermans 
tremänning). 
 



 
 
Trotjänarinnan  Lovisa Andersson 
 

 
 
Alma Arlberg född i Nyckelbäcken 1851. 


