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Det händer
Evenemangstips
i Boxholms kommun

Bärbäcks gårdsäventyr

Fatemeh Shewan har forskat mycket om sin farfars mormor, Amalia Augusta. Äntligen har hon
fått se platsen och minnesskylten på riktigt!

En ung Amalia Augusta som föddes vid backstugan Lundstorp några kilometer norr om Boxholm
och som hamnade i Norge.

Det var en varm sommardag och mycket växtlighet när Fatemeh Shevan och hennes väninna Liv
Bente Hagen besökte Lundstorp.

Norska Fatemeh i sina anors spår
Anmodern var inte dotter till Oscar I utan kom från Boxholmsskogen
BOXHOLM (LT)

Hon föddes som oäkta
år 1839 i torpet Lundstorp. Efter sex år som
kockerska på Boxholms
säteri kom hon till
Stockholm. Där blev
det bröllop med Knut
från Norge. Norskan
Fatemeh Shewan har
nu besökt platsen
utanför Boxholm där
hennes anmoder föddes. Fatemeh vet säkert att kvinnan inte
var dotter till Oskar I
som släkten påstått!
Och hon vet att vid
Lundstorp är det lika
stenigt som i Norge.

Amalia Augusta Westerlund
föddes 1839 i Kojan, Lundstorp, det vill säga i en torftig
stuga belägen ungefär 4,5 kilometer norr om Boxholms tätort. Modern hette Anna Maja
och hon fick fyra oäkta barn
på raken och det första av barnen fick namnet Amalia Augusta.
År 1856 blev Amalia Augusta piga på gården Bötinge
och ett år senare hamnade hon
i Grönlund. År 1860 kom den
unga flickan till Boxholms säteri där hon blev kockerska.
Där stannade hon i sex år, och
den 1 september 1866 tog hon
för alltid farväl av Östergötland.
Den tjugoettåriga flickan
kom till Stockholm, och anledningen till detta är oklar.
Kan det möjligen ha varit så
att bruksdisponenten vid den
tiden, Didrik Pontus af Burén, hade ett finger med i spelet…?
Norge hörde ju till Sverige
större delen av 1800-talet och
även norska soldater fick vakta den svenska kungen. Amalia Augusta arbetade som
kockerska åt norska soldater
och antagligen var det där som
hon mötte Knut från Norge.
När flickan från Lundstorp
och norske Knut träffades så
låg han på Hans Majestät
Kongens Garde och hade förläggning i norra kasern. De
norska soldaterna var lite yngre än de svenska soldaterna och
de ansågs lite mer spännande
hos kvinnorna. Amalia Augusta gifte sig med Knut 1870,
det skedde i Hedvig Eleonora

Fatemeh Shewan vill gärna
ha mer information om
Amalia Augusta och släkten.
Till exempel vill hon veta mer
om Adam i Örvadet. Finns
det fotografier? Halvbrodern
Josef Alfred hamnade i
Stockholm. Finns det foton
på honom? Mer information
om Amalia Augustas tid i
Stockholm önskas också.
Fatemeh skulle också bli
glad av information om Anna
Maja Westerlund (Amalia
Augustas mor) och om Anna
Stina Andersdotter i Örvadet
(Adams fru).
E-mail till Fatemeh Shewan
kan skickas till:
ann-fatemeh@hotmail.com

kyrka, och en anledning var
antagligen att hon då var gravid.
Fatemeh Shewan, som
kommer från trakten av
Drammen i Norge, berättar
om den märkliga kvinnan när
hon en stekhet sommardag
tillsammans med väninnan Liv
Bente Hagen besöker Boxholm och Amalia Augustas födelsetrakt.
Amalia Augusta var farfars
mormor till Fatemeh Shewan.
Ett foto på den mycket mörka kvinnan, Fatemeh Shewans
anmoder, har hängt på väggen
i många av Fatemehs släktingars hem i Norge berättar hon.
Fatemeh blev nyfiken på
den mörka kvinnan på fotot
och satte igång att forska om
henne och det har resulterat i
ett 69-sidigt dokument, ett
fullständigt imponerande arbete!
I Fatemehs släkt har det hela tiden sagts att Amalia Augusta var oäkta dotter till den
svenske kungen Oskar I och
det var inte alla släktingar som
gillade när Fatemeh fick fram
något helt annat, nämligen att
Amalia Augusta härstammade
från en stenig skogstrakt utanför Boxholm! En del andra
brydde sig inte alls medan
andra släktingar tyckte det var
spännande det hon hittat.
När Amalia Augusta gift sig
med Knut så lockade han
med henne till Fyresdal i Norge, ett område som idag har
1 500 invånare och som ligger
ungefär 25 mil väster eller
sydväst om Oslo. Där fanns
en stor gård, det hade Knut
berättat, men det var en san-

Upptäck lantgårdens små
hemligheter genom en lärorik guidning på vår gård
bland djur och gårdens historia. Kom till oss för att få
träffa och lära er om gårdens
djur. Häst- och vagnstur och
ponnyridning finns det också möjlighet till. Försäljning
i vår loppis och lilla gårdsbutik. 100 kr per person.
Tid: 09-01–09-02, kl 10-17.
Plats: Bärbäck skattegård
(Vid riksväg 32 mellan
Mjölby och Boxholm, sväng
vid skylt Bärbäck, kör upp
för backen och håll höger
och sedan vänster förbi första gården).
Besök Ostbutiken
i Boxholm

Under Östgötadagarna är ni
hjärtligt välkomna att provsmaka och handla vid vårt
mejeri i Boxholm. Vi har
många härliga ostar för alla
måltider – från frukost till
gourmetmiddag. Välkommen till vår Ostbutik och
hitta dina egna favoriter!
Tid: 09-01–09-02,
kl 10-17.
Plats: Boxholms mejeri, Älvkullevägen 7.
Östgötadagarna vid
Hybbeln

Thomas Andersson var vaktmästare i Ekeby denna sommardag och han lyssnade intresserat när Fatemeh Shevan berättade om sin farfars mormor.

ning med modifikation. Den
nygifta svenskan kom att bli
gruvligt besviken, hon hamnade i något som mer liknade
en koja och som låg på gårdens ägor. Amalia Augusta
satte sig ner och grät och tittade ut över landskapet och
hon såg bara sten och sten,
och ett betydligt backigare
landskap än hemma i Östergötland...
När hon anlände till Fyresdal hade hon med sig sin konfirmationsbok från Ekeby, en
sjal som lär ska komma från
kungliga slottet och en fin servis. Det var saker som hon inte kom att ha användning för
och som kom att säljas. Amalia Augusta stannade kvar i
Norge, ekonomin tillät inte
att återvända och hon fick ytterligare sex barn.
Husfrun på gården visade
medkänsla för den unga
svenskan och husfrun upptäckte att hon kunde laga mat
så hon fick en del sådana uppdrag i bygden.
Amalia Augustas man dog
1917 och hon själv dog 1920,
hon befann sig då hos en dotter. Det var nästan på dagen
50 år efter att hon anlänt till
Fyresdal i Norge.
Det är varmt och snårigt
när Fatemeh Shewan och
hennes väninna får se platsen
där Amalia Augusta föddes
och växte upp. Hon får även

se andra platser där hon vet
att anmodern höll till, som till
exempel gården Bötinge och
Grönlunds säteri. Och självklart får hon se Boxholms säteri och konfirmationskyrkan,
alltså Ekeby kyrka. Mitt emot
kyrkan låg ju Ekeby skola,
men i mitten av 1800-talet låg
en sockenstuga på platsen och
där ägde skolundervisningen
rum, troligen även för barnen
från Lundstorp.
De norska damerna var väl-

digt tacksamma av att få se
platserna och de historiska
spåren av den märkliga Amalia Augusta. Nej, hon var ju
knappast dotter till Oskar I så
frågan är ju vem som var hennes far och varför hon var så
mörk…?
Fatemeh Shewan berättar
att hon för många år sedan
blev sjuk och att läkarna trodde att hon hade leukemi. Det
visade sig så småningom att
hon drabbats av sjukdomen
talassemi, en ärftlig sjukdom
som man föds med. Men
sjukdomen förekommer nästan inte alls i Norge, däremot
är den inte helt ovanlig runt
Medelhavet, i Mellanöstern, i
Indien, Sydostasien, Kina och
Afrika.
– Alla släktingar efter Amalia Augusta har varit väldigt
mörka, men det blev inte jag
ler Fatemeh. Jag fick sjukdomen i stället!

I någon kyrkbok har det
stått att fadern till Amalia Augusta skulle vara en vagnmakare vid namn Adam från Örvadet, men det tror inte Fatemeh på och noteringen har sedan lite kryptiskt strukits.
Oskar I lär ju knappast heller ha haft möjlighet att träffa
den fattiga Anna Maja från
stenmoraset vid Lundstorp.
Fatemeh gissar att Amalia Augustas far kommer från resandefolket. Amalia Augusta var
ju väldigt, väldigt mörk och de
flesta efterföljande släktingarna har haft de mörka dragen. Fatemeh berättar att hennes farfar till exempel var nästan svart i hyn.
Den sista som bodde i
Lundstorp var Carolina
Strömstedt, född Westerlund.
Hon dog 1923, och var en sex
år yngre syster till Amalia Augusta. Idag minner stenmurar,
rester av flera jordkällare och
en mängd rösen om den
mänskliga aktivitet som funnits på den ganska svårtillgängliga platsen. En minnesskylt finns också, den kom på
plats 2013.
Tänk att den oäkta Amalia
Augusta, född i en torftig stuga i en skogsbygd utanför Boxholm, har satt ett sådant avtryck i grannlandet Norge…

Text och bild:
KLAS JOHANSSON

Åsbo hembygdsförenings
hembygdsgård Hybbeln håller öppet kl. 13-17. I storstugan bakas det bröd på gammalt vis i vedeldad ugn. Brödet kan sedan köpas av besökarna. Kaffe serveras.
Tid: 09-01–09-02,
kl 13-17.
Plats: Hybbeln, Grönlunds
Säteri (Tag av från väg 32
mot Strålsnäs. Vid Strålsnäs
station, tag vänster. Efter åsbo kyrka, tag vänster mot
Hembygdsgården. Efter
Grönlund, tag vänster).
Se mer att göra under Östgötadagarna: www.ostgotadagarna.se/sv/
Klura ut – med
Cirkus Cirkör

Med kittlande akrobatik,
trollbindande jonglering och
svindlande höjder får vi följa
tre artister som med humor
och värme hjälper och stjälper varandra. Artisterna
trasslar in sig och trasslar ut
sig. Klura ut är en ordlös
cirkusshow och kan förstås
av barn med olika språkbakgrunder.
Tid: 09-08, kl 14.
Plats: Folkets hus.
Svamputflykt

Vilka svampar kan man äta
och vilka är giftiga? Svampkännaren Mikael Hagström
lär dig mer om svamparna vi
hittar i skog och mark.
Kostnadsfritt.
Tid: 09-15, kl 10-12.
Plats: Samling vid Motionsgården mitt emot Flemminge golfbana i Boxholm.

