
Berggrens affär på ett vykort från 1905 och lite om Ture Wallin. 

 
Berggrens affär i Stigtomta omkring år 1905. Troligen är det Gustaf som står på trappan och 

hans fru Gerda f 1880 med döttrarna Alice f 1900 och Ingrid f 1902. 

 
Vykortet skickades 1907 som en julhälsning från Stigtomtabon Ture Wallin till fröken Signe 

Håkansson, Stora Hotellet Nyköping. (En filatelist har kollat poststämpeln, det är definitivt 

1907. Från maj 1905 infördes bestämmelsen att vykorten skulle ha delad adressida). 



Man kan nog ana att Ture var förtjust i Signe, han har skrivit med sin vackraste handstil. Vad 

man också kan anta var att Signe blev förtjust i kortet och behöll det länge. Nu har jag fått tag 

på det 113 år senare och önskar att fler får glädje av det. 

 

 
Lilla Fäbro ca 1922. Då bodde Karl Edvard Jansson f 1866 med hushållerskan Maria 

Charlotta Gustafsson f 1867 och fosterdöttrarna Ingeborg Eriksson f 1812 och Frideborg 

Eriksson f 1914. Flickornas mor Amanda Eriksson f 1875, var syster till Karl Edvard 

Jansson. Båda födda vid Lilla Skatteby, Yllestad Skaraborg. Flickorna blev alltså 

fosterdöttrar till sin morbror. Det bör vara dessa vi ser på fotot. Se också not 1.  

Ture och hans mor bodde på Lilla Fäbro 1910-13. Stugan finns inte kvar men fastigheten 

finns kvar med namn Björkbacken. 

 

Vem Signe var vet jag inte, men Ture Wallin har jag hittat lite fakta om. 

Tures föräldrar var Sven Johan Wallin f 1841 (murare) och Augusta Sofia f 1856. De flyttade 

in i Wallastugan (Valla) år 1900 för att år 1903 flytta till Eriksberg, backstuga under Alen. 

Där avlider fadern 1908. Änkan och sonen Ture flyttar då till Stora Sandstugan 1908 och 

sedan 1909 till Jonslund. År 1910 flyttar de till Lilla Fäbro se fotot ovan. Här står Ture som 

jordbruksarbetare. Alla dessa ställen låg lantligt, ganska nära varandra. 

År 1913 byter man från lantligt boende och flyttar in i samhället till Johanneslund 

(Almnäsvägen 2) men byter 1914 till Rosenberg (Bärbovägen 12) hos G O Roos, kanske lär 

han sig yrket cykelreparatör av Roos.  

När han och hans mor flyttar till Nyköping 1920 har han titel cykelreparatör. År 1923 flyttar 

mor och Ture till Nyköping Östra och bor i Alphyddan. 



År 1928 vill man tydligen pröva lyckan i Stockholm och flyttar till St Katarina. Här vet vi inte 

mer än att Augusta avled 1948 och bara några år senare, 1954 avled Ture. Det verkar som mor 

och son levde tillsammans livet ut. 

 
 

Uppgifter från Hitta graven Stockholm 

 

 

Not 1 

Text från samhällsvandring 2016: Lilla Fäbro från omkring 1920. Fotot är från Bergshammars 

Hembygdsförening. Enligt dem är personerna på kortet Ingeborg Jansson född 1912, systern 

Frideborg Jansson född 1914 och morbrodern Karl Edvard född 1866 vid Olstorp i Bergshammar. 

Längst till höger står ”moster” okänt namn men kusin till Karl Edvard. 

 (Man kan dock konstatera att Karl Edward inte var född Bergshammar.) 
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