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Förra slöjdlärarinnan

Lydia Hasselberg

Katrlneholms-Kurlren
Torsdagen den 9 juni 1955

har i dag stilla insomnat
i en ålder av 85 år. I tacksamt minne bevarad av
släkt och många vänner.
Ålderdomshemmet, Björkvik, den 9/7 1955
Pialm 519: 2 var den avlidnas älsklingspsalm
Jordfästningen äger rum
I Björkviks kyrka torsdagen den 14 Juli kl. 14,00.

Meddela» endaat på detta sKtt,

Lydia Hassel berg
död

Donerande Björkviksdam

I lördags avled förra slöjdlärarinnan Lydia Viktoria Hasselberg, ålderdomshemmet, Björkvik, precis på dagen en månad
efter det vi kunde berätta om
hennes donation av gamla notsamlingar till Sörmlands spelmansförbund. Det var samlingar,
som hade hopbragts av hennes
fosterfar, musikdirektören C. J.
Kjellman i östra Vingåker.
Fröken Hasselberg var född i
Björkvik men det var i östra
Vingåker hon utförde sin livsgärning. Där var hon föreståndarinna för den av grevinnan Mina Lewenhaupt startade och bekostade
syskolan på Claestorp, däV flickor i skolåldern fick lära sig
sömnad. För ett 20-tal år sedan
flyttade fröken Hasselberg tillbaka till Björkvik och har sedan
dess tillbringat sina dagar på ålderdomshemmet. Hon var 84 år
gammal.

Damen på bilden är fröken
Lydia Hasselberg på Björkviks
ålderdomshem, hon som donerat
sin fosterfars, musikdirektör C. J.
Kjellman i östra Vingåker, notsamlingar till Sörmlands spelmansförbund. Fröken Hasselberg
var föreståndarinna för den av
grevinnan Mina Lewenhaupt
startade syskolan i Claestorp, där
flickor i skolåldern fick lära sig
sömnad. Dessutom fanns det en
skolköksavdelning med särskild
föreståndarinna. 150 kr. var frö-

ken Hasselbergs årslön. Skolan
bekostades av Claestorp och eleverna behövde bara betala 50
öre terminen.
Nu har fröken Hasselberg flyttat tillbaka till Björkvik, där hon
också är född. Sin fosterfar och
hans musik har hon inte glömt,
och då vi besökte henne hade
hon just hört en av hans kompositioner i radio. På bilden tittar fröken Hasselberg i sitt gamla fotoalbum med många minnen
från gångna östra Vingåkersår.

