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Porträttet 

Carl August har klätt sig fin, tagit med sin fullstora fiol 

(inte resemodellen Getingen) och åkt till Norrköping 

där fotografen Alfred Vougt hade ateljé på Gamla 

Rådstugatan från 1870-talet. Under bonjouren har 

Lindblom  väst och stärkkrage med kravatt. En 

klockkedja sticker upp, uret – en nyckeldragare – 

givetvis i fickan. Han är slätrakad – inte så vanligt på 

den tiden. Håret är ljusbrunt, prydligt välkammat 

bakåt. Han har blå ögon är 5 fot och sex tum lång (166 

cm), kroppsbyggnaden undersätsig, har rak näsa och 

trint ansikte. Det senare vet vi från ett protokoll 1873 

då han avtjänade tre dagar på vatten och bröd i 

Norrköpings fängelse. Han hade misshandlat en piga 

och dömts till böter som han inte betalat. 

Fiolen saknar hakhållare, stränghållaren är helt flack. 

Man anar stallets rundning och alla fyra strängarna är 

nog ospunna sensträngar. Längdöverskottet hoprullat, 

så att han kan rulla fram en ny längd om strängen går 

av.  

Stefan Hammar, Nyköping bedömer att fotot är från 

1880-talets början.  Lindblom är alltså i 50-årsåldern, 

han var född 1832, den 29 oktober. 

Fadern Per (Peter, Peter) Olofsson var född i Askers 

socken i Närke 1808-02-18. Hans far, farfar och farfars far var soldater. Per - 17 år - flyttar till Rejmyra 

1825 och får jobb som stoppare (eldare i hyttan). Han kallar sig nu för Lindblom. Redan året därpå 

flyttar han till skräddare Norling i Norrköping och efter åtta månader flyttar han 1827 som 

skräddargesäll tillbaka till Rejmyra, nu till skräddare Anders Lindgren. 1828 flyttar han till Källviken, 

Åndenäs en bit väster om Rejmyra. Han kallas nu för sockenskräddare. 

Året därpå - 1829 - gifter han sig med Brita Stina Eklund. Hon är jämnårig med Per, född 1808-08-10 i 

Tyrisfall, Regna socken, Östergötland, nära gränsen till Närke. Där har hennes far varit smed men 

flyttade till Rejmyra 1817 (Brita Stina 9 år) som brukssmed. 

Paret får sonen Per August 1830, han dör 1½ år gammal av ”slag”. Per tituleras skräddare. 

1832-10-29 kommer Carl August – vår Lindblom – till världen. Fadern antecknas som före detta 

skräddare. Han döps 3 november, faddrarna är anmärkningsvärt ”förnäma”; Glasfabr. Ferdinand 

Schmidt, f. 1800, hans hustru Anna Brita Stenbeck, f. 1804, G Johan Gustaf Heintze f. 1785 eller 1812, 

Pig. Sophie Källgren, f. 1806 – alla fr Reijmyre. Det var rimligen Brita Stina som hade så nära kontakt 



med dem, hon bodde ju sex år (från 12 års ålder) hos bruksinspektor Sven Daniel Sondén och 

träffade säkerligen alla ledande personer på bruket.  

1834 föds dottern Anna Maria. Per tituleras torpare. Faddrar från trakten. 

1838 föds dottern Charlotta Carolina (död 1843). Per är nu kronofjärdingsman – en man i staten! 

Titeln är införd redan i husförhörslängden 1830-36 då adressen ändrades från Källviken till 

Fjerdingsviken. Brukets ledande personer hade säkert inflytande över tillsättningen. Per kan nog 

tacka sin hustru för befattningen! Det är kvinnan bakom allt!!! 

1841 föds dottern Mathilda Constantia.  

CA Lindblom hade som vuxen två systrar. Det borde väl finnas efterlevande idag som kanske inte är 

medvetna om sitt släktskap med en av 1800-talets största spelmän i Östergötland/Sörmland… 

 

 

De tidigaste känd släktleden är från Asker i Närke: 

1. Ryttaren Pehr Morman, född före 1700 i Asker socken (Örebro län),  

gift med Elisabeth Ericksdotter, född före 1706 i Asker. 

2. Soldaten Olof Lekare, född 1724-10-31 i Asker s:n, död 1782-02-24 i Lekeboda, Asker 

gift (2:a) 1756-12-22 med Margareta Folkesdotter , Född 1724 troligen i Asker (Lekeboda), död efter 

1783. 

3. Husaren Olof Olofsson Asker, född 1765-05-06 i Lekeboda, Asker, död 1832-03-23 i Askers by, gift tre 

gånger. Gift (2:a) 1807-02-18 med Kerstin Olsdotter, född 1769 i Asker, död 1820-05-13 i Asker. 

4. Kronofjärdingsmannen Per (Petter, Peter) Olofsson, född 1808-02-18 i Asker, utflyttad till Skedevi i 

Östergötland. Antar namnet Lindblom. Gift med Brita Stina Eklund, född 1808-08-10 i Regna s:n 

(Östergötland), död 1876-04-06. 

5. Muraren och spelmannen Carl August Lindblom, född 1832-10-29 i Skedevi, död 1898-02-06. 

Gift med Catharina Charlotta (Cajsa Lotta) Danielsdotter, född 1821 i Kimstad s:n, (Östergötland), död 

1914-11-08 i Sköllersta (Örebro län). 

Deras barn 

1. Beata Charlotta Lindblom, född 1855-11-12 i Norrköping. Hon utbildade sig till småskollärarinna och 

dog ogift och barnlös i Sköllersta (Örebro län) 1915-06-24. 

2. Glassliparen Carl Anders Malcus , född 1858-03-22 i Skedevi, utflyttad till Kalvola Finland, död 1928-

08-22. Gift (1:a) 1881 med Katarina Charlotta Nordmark, född 1858-08-30 i Asker, död 1884-10-24 i 

Kalvola. Gift (2:a) 1887-04-11 med Vilhelmina Jakobsdotter Kallio, född 1866-01-21 i Urdjala, Finland, 

död 1940-05-17. 


