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Det Cedergrenska huset 

Äldre hus har ofta en unik atmosfär. Människor har kommit och gått 

under århundraden och alla har de lämnat personliga avtryck. Men 

väggarna kan inte tala och minnen förbleknar och därför väntar deras 

sedan länge bortglömda men ofta fängslande levnadsöden på att få bli 

funna och berättade.  

 

Mitt på åsen i Mönsterås ligger det så kallade Cedergrenska huset som 

under många år hyste Mönsterås Bokhandel; idag en klädaffär och An-

karstens Efterträdare. Platsen har emellertid en lång historia. Tomtens 

centrala läge gör det troligt att den har varit bebyggd till och från sedan 

medeltiden eller åtminstone från Vasatidens dagar. 

 

Johan Löfbergs frälse 

Om tomtens äldre historia vet vi föga, men sannolikt ingick den bland 

de 12 eller 16 tomter som tas upp i Älvsborgs lösen 1571. Avsaknaden av 

kartor gör det emellertid svårt att knyta den till specifika ägare och hy-

resgäster. Det är först från 1725 som källmaterialet ger en förhållandevis 

god inblick i hur just denna tomt har använts.  

1700-talet innebar för Mönsterås en tid av återhämtning efter dans-

karnas skoningslösa anfall 1677 då hela köpingen lades i aska. Låt vara 

att expansionen hämmades av att man sedan 1620 hade varit lydköping 

under Kalmar.  

Totalt fanns det vid denna tid omkring 40 tomter och ungefär lika 

många marknadsbodar i Mönsterås. I köpingen bodde inte bara han-

delsmän och hantverkare, utan också fattiga och avsidestagna som visa-

des barmhärtighet genom att husrum kom dem till del.  

På den äldsta Mönsteråskartan från 1726 hade den här aktuella tom-

ten fått beteckning nummer 14. Av förteckningen framgår att tomten var 

sahlig Johan Löfbergs frälse och att den beboddes av Per Persson Klock-

ares änka och båtsman Jacob Gran. Gran dog i början av 1740-talet men 

hans änka levde kvar i huset ytterligare några år. 
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Mönsterås äldsta karta från 1726. Den tomt som idag kallas den Cedergrenska 

hade beteckning nummer 14. 
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Magister Moring och gästgivare Ström 

1748 hade en Magister Moring blivit ägare till tomten som då beboddes 

av gästgivare Peter Ström1 och båtsman Grans änka. Magister Moring 

torde vara identisk med kyrkoherde Sven Moring (ca 1710-1774) som 

var verksam i Arby socken åren 1741-1774 och som ibland kallades 

”pastoris magister”. Själv bodde Moring aldrig i Mönsterås, utan lät 

andra använda bostaden. Efter några år försvann båtsmansänkan varef-

ter gästgivare Peter Ström bodde själv i huset med sin familj några år 

vid 1700-talets mitt innan han avled i en hetsig sjukdom den 2 augusti 

1756. Eftersom gästgiveriet låg en liten bit norröver på andra sidan ga-

tan, så hade bostadshusets läge varit fördelaktigt. 

 

Uppsyningsman Ekhoff 

1765 har fastigheten bytt ägare igen. Det var uppsyningsmannen2 och 

bokhållaren Peter Ekhoff3 (ca 1721-1783) som hade köpt tomten av Ma-

gister Moring. Förmodligen hade Ekhoff bott på tomten sedan 1758 med 

sin hustru Anna Helena Löngren4 och barnen. Makarna fick egentligen 

sitt första barn redan 1748, men gifte sig först 1750. Peter Ekhoff kom då 

närmast från Kalmar, men hade, som efternamnet antyder, högst sanno-

likt tyskt ursprung. Den tyska anknytningen framträder kanske än tyd-

ligare när en av sönerna får tilltalsnamnen Jonas Meinhertz, medan en 

annan får heta Lorentz.  

Familjen flyttade sedermera från Mönsterås, sannolikt till Kalmar. Pe-

ter är troligen identisk med den vågmästare5 Peter Ekhoff som avlider i 

Kalmar julafton 1783, 62 år gammal. 

 

 

                                                             
1 Möjligtvis är det samma Peter Ström som på 1730-talet omnämns som frälsefogde på 
Åsen och som var gift med Annika Pehrsdotter. 
2 En uppsyningsman skulle se till att handelsmän och näringsidkare höll sig inom lagens 
råmärken. Möjligen hade han också uppgifter kopplade till köpingens tullar. 
3 Peter Ekhoff och hustrun Anna Helena Löngren får barn i Mönsterås socken åren 
1748 och 1758-1764. 
4 Anna Helena kommer vid vigseln 1750 från Mönsterås. Eventuellt var hon dotter till 
handelsman Petter Löngren och Annika Pehrsdotter. När de gifter sig 1726 kommer 
han från Kalmar och hon från Mönsterås. 
5 En vågmästare var en person som förestod allmän våg och garanterade vägningens 
riktighet. 
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Färgare Wimmermark 

Vid 1770-talets mitt har tomten tagits över av färgaren och fabrikören 

Clas Wimmermark (1744-1790) och hans hustru Maria Margareta Eke-

berg (ca 1749-1789). Familjen kom närmast från Västervik där mannen 

hade utövat sitt yrke samtidigt som de hade välsignats med sönerna 

Clas Adam 1771, Johan Benjamin 1772 och Sven Eric 1775. I Mönsterås 

förblev de tomtägare till 1784, men de var skrivna i Kalmar och bodde 

bara enstaka år på tomten.6 För att få bedriva handel i Mönsterås var 

man tvungen att ha hus i Kalmar. Det dög inte att komma från Västervik 

och bara slå sig ned i Mönsterås hur som helst.  

Kanske var huset bebott endast vissa av de år som Wimmermark ägde 

tomten. 1780 hade i alla fall en herr Ekeberg sitt hem där. Efternamnet 

antyder att han bör ha varit en nära släkting till Maria Margareta.  

1785 låg tomten öde. Familjen hade då flyttat till Stockholm där deras 

son Gustaf, som var född 1779 i Mönsterås, blev intagen på allmänna 

barnhuset den 18 februari 1786. Fadern Clas uppgavs vara avsigkom-

men, vilket bör betyda att han var kommen i djupt förfall. Den 17 juli 

1787 fick de dock ut sin son från barnhuset. Familjens problem verkade 

emellertid inte vara över eftersom fadern då kallades för ”utfattig fabri-

kör”.  

1787 flyttade familjen till Vimmerby efter en kortare session i Linkö-

ping. Åren i Vimmerby blev dock inte särskilt många. Maria Margareta 

dog 1789 endast 40 år, medan Clas dog 1792, 50 år gammal. Att familjen 

avslutade sina dagar i Vimmerby är inte särskilt anmärkningsvärt. Clas 

var nämligen av den kända Vimmerbysläkten Wimmermark, men han 

var född i Linköping och son till lektor Clas Wimmermark (1708-1778)7 

och hans hustru Sigrid Catharina Ljungkvist (1718-1802)8. 

 

                                                             
6 1779 och 1783. 
7 Lektor Clas Wimmermark var son till Anders Persson Wimmermark och Helena Hei-
denstraus i Vimmerby. Lektor Wimmermarks meteorologiska observationer blev inte 
pulicerade, men i handlingar från 1751 och 1753 finns några rön från honom om pota-
tisodling och kålskötsel. ”Jemte ämbetet roade han sig med matematiken, den han 
ganska mycket älskade, samt meteorologien och electriciteten, vilken han genom rön 
sökte applicera till giktkrämpors botande” (Oden, Östgötars minne, Sthlm 1902, sid 
159). Clas blev sedermera kyrkoherde och prost i Vimmerby. 
8 Sigrid Catharina var dotter till borgmästare Benjamin Ljungqvist och Margareta Eke-
berg i Eksjö. Benjamin hade innan han blev borgmästare drivit tobaksspinneri. 



7 
 

Lilliehorn på Kråkerum 

1786 kom tomten i släkten Lilliehorns ägo. Det var närmare bestämt 

Gert Julius Lilliehorn (1725-1800) på Kråkerum som stod för fastigheten 

fram till sin död 1800.9 Under dessa år är det tveksamt om någon verkli-

gen bodde på tomten. 

 

Sjömän flyttar in 

När Gert Julius Lilliehorn hade gått bort ärvde hans änka och barn tom-

ten och nu blev huset åter igen bebott.  Huruvida man hade byggt ett 

nytt hus eller om det handlade om ett äldre befintligt är oklart. 1802 

uppges sjöman Nils Kellström bo i huset. Omkring 1809 dog Nils, men 

den gamla fattiga änkan Anna Lisa Kellström bodde kvar ett par år.  

Uppenbarligen hade huset plats för två familjer för 1805 hade familjen 

Kellström fått sällskap av en annan sjömansfamilj - Nils Wärnström och 

hans bräckliga hustru som stannade i huset i tio år. När familjen Wärn-

ström lämnade huset omkring 1815 så flyttade uppsyningsman Carlberg 

in i bostaden och stannade där i fyra år. 

 

Doktor Wulf 

I samband med att änkan Kellström lämnade huset 1811 så flyttade en 

doktor Wulf in. Ett par år senare stod han för tomten, men var skriven 

på Läggevi i Fliseryds socken. Vem var egentligen den mystiske doktor 

Wulf?  

Doktor Carl Fredrik Wulf (ca 1776-1828) hade i november 1813 gift sig 

med Dorothea Lilliehorn (1787-1819) på Kråkerum och det var alltså 

genom att gifta in sig i adelsfamiljen som han hamnade på den aktuella 

tomten i Mönsterås. Dorothea Lilliehorn föddes den 27 februari 1787 på 

Kråkerum. Modern angavs vara hushållerskan Ulrika Bostadie (1759-

1823). Någon fader nämndes emellertid inte, men husförhörslängden 

vittnar om att det var den tidigare nämnde Gert Julius Lilliehorn som 

var far till barnet, och drygt ett år senare gifte han sig med Ulrika.  

Vid tiden för äktenskapet mellan Wulf och Lilliehorn 1813 så bosatte sig 

paret på Kråkerum där han var arrendator, samtidigt som han arbetade 

som bruksläkare på krutbruket i Läggevi. Parets dotter Julia Fredrika 

föddes 1815 på Kråkerum men dog samma dag. Året innan hade de 

                                                             
9
 Gert Julius Lilliehorn var kapten, därefter major och till slut överstelöjtnant. 
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även förlorat den 5 månader gamla sonen Carl Gerhard. Även en läkare 

stod ibland maktlös när sjukdom hemsökte.  

Åren 1816 till 1818 var familjen skriven på tomten i köpingen igen och 

1817 fick de dottern Sophie Leontine10, som lyckligtvis överlevde barna-

åren. Därefter bosatte de sig i Nyttingsmåla på Mönsterås landsbygd där 

Wulf ägde en gård. Tiden där blev dock kortvarig för den 1 juni 1819 

dog Dorothea Lilliehorn endast 32 år gammal i lungsot (tuberkulos). 

Änkeman Wulf flyttade då in till köpingen igen där han bodde till 1828 

då han 52 år gammal avled i blodstörtning.11 

 

 
Utdraget från mantalslängden 1813 berättar att fältskär Wulf (Wollf) det året 

var skriven på Läggevi i Fliseryds socken. I huset bodde då en piga och en sjö-

mansfamilj. 

 

Nybygge 

Det har länge varit oklart när det nuvarande huset byggdes. Om husens 

storlek på kartan från 1813 är proportionerliga så bör det emellertid ha 

tillkommit före 1852. Det utritade huset 1813 var nämligen oerhört litet i 

jämförelse med det som visas på kartan 1852.  

                                                             
10 Sophie Leontine Wulf verkar vara det enda av parets barn som uppnår vuxen ålder. 
Hon gifte sig 1839 med handelsman Nils August Önnerberg på Mönsterås köping och 
avled den 9 mars 1869 i lunginflammation. 
11 I Riddarhusets stamtavlor uppges doktor Wulf vara provinsialläkare, född 1780 i 
Strängnäs och död 1829 i Eksjö. Han anges också heta Carl Erik. Dessa uppgifter är 
felaktiga. Hans riktiga namn var Carl Fredrik och han föddes inte i Strängnäs. Den Carl 
Erik Wulf som dör ogift (inte som änkeman) i Eksjö 1829 var en helt annan person. Den 
rätte Carl Fredrik Wulf dör alltså 1828 i Mönsterås och var utifrån dödsnotisens ålders-
angivelse född omkring 1776. 
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Mönsteråskartan från 1813 visar ett ganska litet hus på tomt nummer 14. Notera 

också att strandlinjen gick nästan där tomten började. Sjögatan var ännu inte 

anlagd. 

Vid en tomtmätning i Mönsterås 1837 hävdade köpingens ledande män 

att inga förändringar skett på tomterna sedan 1813, vilket kan leda till 

slutsatsen att något nytt hus då inte hade byggts. Men en brandförsäk-

ring från 1828 ger besked att huset hade uppförts 1825 under den tid då 

doktor Wulf bodde där. Tomten och fastigheten ägdes dock av lagman 

och häradshövding Samuel Trägårdh (1782-1842) som också var inneha-

vare av Västra Kråkerum. Tomtens koppling till Kråkerum är alltså tyd-

lig ännu några decennier in på 1800-talet. 

 

Av brandförsäkringen framgår också att huset var 26 alnar långt och 16 

alnar brett, det vill säga drygt 15 gånger 9 meter. Huset var byggt av 

grovkärnigt grantimmer och hade tegeltak. Där fanns en sal, fem kam-

rar, två förstugor och ett kök på markplan. I huset fanns också sju 

kakelugnar och en större salskakelugn. Därtill fanns en rymlig vind med 

två gavelrum. Under huset fanns en källare med tvättstuga. Tomten 

omgavs av ett prydligt staket som var oljemålat på västra sidan. Där 

fanns också en större trädgård med 17 fruktträd.  
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Brandförsäkringen från 1828 anger att huset uppfördes 1825. 

 

 
Lagman Samuel Trägårdh på Västra Kråkerum lät uppföra det så kallade Ce-

dergrenska huset i Mönsterås 1825. 

 

1800-talets första decennier innebar en stark expansion för Mönsterås 

lilla köping som då upplevde en kraftig befolkningsökning. Visserligen 

var man ännu lydköping under Kalmar, men det hindrade inte att allt 

fler handelsmän, hantverkare och tjänstefolk slog sig ner på åsen. Flera 

större tvåvåningshus byggdes under denna tid och vittnar om fram-
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gångsrika affärer och välstånd bland köpingens ledande köpmannafa-

miljer. Och även den Cedergrenska tomten skulle bli en del av tidens 

expanderande handelsverksamhet. 

Mamsell Brück 

Efter doktor Wulfs död 1828 så verkar tomten en kortare tid bebos av 

Anna Sophia Brück (1782-1855) på Kråkerum. Hon anges vara född i 

Karlskrona den 4 november 178212 och det är väl sannolikt att hon 

kommit till Kråkerum via bekantskap med häradshövding Samuel Trä-

gårdhs hustru Eva Sofia Lidströmer (1790-1858) som kom från Karlskro-

na och som vid denna tid ägde och bebodde Västra Kråkerum. Mamsell 

Brück återfinns på Kråkerum hos Samuel Trägårdh och sedermera hans 

änka fram till 1852 då hon flyttar till Läggevi i Fliseryds socken där hon 

tre år senare den 12 maj 1855 avlider i en ålder av 72 år. 

 

Marcks von Würtemberg 

Någon gång före 1838 blev Johan Fredrik Marcks von Würtemberg 

(1782-1838) på Läggevi i Fliseryds socken ny ägare till tomten i Mönster-

ås, vilket han förblev fram till sin död i oktober 1838. Hans koppling till 

tidigare ägare står klar. Dels var doktor Wulf bruksläkare på Läggevi. 

Dels var Johan Fredriks far Magnus Fredrik Marcks von Würtemberg 

(1740-1815) i sitt tredje äktenskap gift med Brita Catharina Lilliehorn 

(1749-1804) på Kråkerum.13  Man kan alltså på goda grunder hävda att 

tomten stannade inom samma sociala krets.  

Huruvida huset på 1820- och 1830-talen endast användes som bostad 

eller även som handelsbod undandrar sig ett säkert bedömande, även 

om det inte finns någonting som ens antyder att där bedrevs handel. 

Men från att vid 1800-talets början ha bebotts av gamla fattiga sjömän, 

så verkar huset nu i första hand ha använts av adelsfamiljernas gunst-

lingar - en ingift läkare och ett par ogifta mamseller. 

 

 

 

                                                             
12 Enligt en uppgift i husförhörslängden är hon född 1784. Anna Sophia återfinns inte 
född i någon av Karlskronas församlingar 1782 eller 1784. 
13 Brita Catharina var dotter till kapten Ulrik Teodor Lilliehorn och Juliana Eleonora 
Lilliecrona. 
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Mamsell Fröberg 

Bara någon månad efter Marcks von Würtembergs död flyttade mamsell 

Maria Christina Fröberg till huset på åsen. Mamsell Fröberg var född i 

Göteborg någon gång mellan 1795 och 1798, och hade sedan 1818 bott 

hos ungkarlen Johan Fredrik Marcks von Würtemberg på Läggevi. 

Mamsell Fröberg fick uppenbarligen överta hans hus och tomt i Möns-

terås. Varför vet vi inte. Kanske för att hon hade bott hos honom och 

varit honom behjälplig i 20 år.  

När Christina Fröberg flyttade till Läggevi 1818 så kom hon närmast 

från Kalmar där hon hade tjänat piga hos lagman Roosvall, men hon har 

inte gått att återfinna i födelsestaden Göteborg. På Läggevi bodde även 

hennes syster Ingrid Sophia Fröberg som också uppges vara född i Gö-

teborg 1801.14 Systern gifte sig senare med en handlare Widerström och 

de fick en dotter som sedermera skulle bosätta sig hos sin moster i 

Mönsterås. Under en tid bodde även målargesällen Carl Fredrik Fröberg 

hos Mamsell Fröberg. Han var född 1827 i Högsby socken och son till 

”qvinnopersonen” Fredrika Fröberg på Odensvik. Fredrika uppges vara 

född den 2 oktober 1808, men ingen födelseort anges. Fredrika avslutade 

sina dagar som hushållerska på Läggevi där hon avled endast 24 år 

gammal 1833. Möjligtvis kan hon ha varit en tredje syster Fröberg, men 

inte heller hon har gått att återfinna i Göteborg. När Mamsell Fröberg 

sedermera dör så nämns en icke namngiven syster såsom anhörig i 

dödsannonsen, men vem hon var är okänt. Det kan inte ha varit någon 

av de här nämnda systrarna eftersom de avled långt före Mamsell Frö-

berg. 

 

Handelsverksamhet 

Hur som helst så satte Mamsell Fröberg sin prägel på huset. På 1850-

talet påbörjades uppenbarligen handelsverksamhet. Fröbergs systerdot-

ter Henrietta Widerström (1831-1866)15 hade gift sig med borgaren Bengt 

Pehrsson (1830-1869)16 som bedrev någon form av handel i huset med 

                                                             
14 Ingrid Sophia har inte återfunnits född i någon av Göteborgs församlingar detta år. 
15 Henrietta var född 22 juni 1831 i Skorpetorp, Fliseryds socken, där hennes far Johan 
Fredrik Widerström var fabrikör. Hennes moder var den tidigare nämnda Ingrid Sophia 
Fröberg, syster till Mamsell Fröberg. 
16 Bengt var född i Malmö 9 juni 1830 och son till drängen Pehr Bengtsson och Elna 
Mårtensdotter. 
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början 1858. De hade också en handelsbetjänt vid namn Carl Otto 

Strandberg.  

 

Mönsterås höll vid denna tid på att frigöra sig från Kalmar och när man 

blev egen köping 1862 så underlättade det även för den småskaliga 

handelsverksamheten. 

Kyrkmålningar på trossbottenbräderna? 

När byggnaden renoverades 1953 så upptäckte man unika målningar på 

husets trossbottenbräder mellan bottenvåning och källarvåning. De må-

lade bräderna visade bland annat motiv av fågeln Fenix och man miss-

tänkte att det kunde handla om kyrkmålningar som hade sitt ursprung i 

Mönsterås medeltida kyrka som revs i samband med att den nya kyrkan 

började uppföras 1842. Kanske återanvändes byggnadsmaterialet när 

Mamsell Fröberg lät renovera sitt hus.  

Nu är det emellertid inte klarlagt att målningarna verkligen är kyrk-

målningar från Mönsterås kyrka. Fågel Fenix har visserligen en religiös 

uppståndelse- och självuppoffringssymbolik som kyrkan hade tagit till 

sig och sägs dessutom vara den enda fågel som inte åt av den förbjudna 

frukten i paradiset, men motivet verkar ändå inte vara så vanligt i me-

deltida kyrkor, även om det återfinns i exempelvis några av Albertus 

Pictors bevarade målningar. Så helt osannolikt är det väl inte att bräder-

na i huset på Storgatan en gång prydde Mönsterås kyrka. 

 

 
Motiv från de målade bräder som hittades i husets trossbotten vid en renove-

ring 1953. Troligen är det fågel Fenix som skymtar. 
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Ytterligare ett motiv från målningarna. 

 

 
Ett tredje motiv. 

 

 

 

 



15 
 

 
Målningens färgprakt. 

 

 

 
Del av målningen. 

 

 

Södra delen byggs 

Det hus som mamsell Fröberg flyttade in i motsvarar den norra delen av 

dagens fastighet där bokhandeln låg. För att utnyttja tomten lät hon 

emellertid bygga till den södra delen någon gång mellan 1852 och 1862. 

Anledningen till att vi kan göra denna datering är att tillbyggnaden inte 

finns med på kartan 1852, men återfinns 1862. En gissning är att huset 

byggdes 1857-1858 i samband med att Bengt Pehrsson fick öppna han-

delsbod. Det berättas också att mamsell Fröberg lät ställa till med ett 
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stort kalas när hon skulle bygga till huset i avsikt att folk skulle bidra 

med byggnadsmaterial. 

 

 
Mönsteråskartan från 1862 visar att huset nu har byggts ut åt söder. Notera att 

tomten nu har fått beteckningen nummer 47. 

 

Bengt Pehrsson bedrev handel i huset i drygt tio år fram till sin död 

1869. Den 27 augusti året efter dog även Mamsell Fröberg efter att ha 

satt sin prägel på huset i 32 år. Kanske blev hennes sista levnadsår be-

svärligt. En notis i tidningen Kalmar från den 24 januari 1870 antyder 

det. Där får vi nämligen veta att hon hade blivit omyndigförklarad på 

egen begäran, ”oberättigad att sitt gods vårda och förestå”. 

 

Mamsell Fröbergs dödsannons. 
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Konsul Johansson 

1872 kom en ny handelsman med rötterna i Räpplinge på Öland till hu-

set. Mannen var konsul och bankdirektör Anders Elof Johansson (1818-

1899) som inrättade en mjölaffär i husets södra del. Han anlade också en 

fin trädgård på husets baksida och gick på grund av sitt stora trädgårds-

intresse allmänt under namnet ”Blomster-Johansson”.  Johansson avled 

1899, men hustrun Fanny Charlotta Kinmansson17 (1844- 1914) stannade 

kvar till 1903 då hon flyttade till Kalmar.  

 

 

 

 

  
Anders Elof Johansson Fanny Charlotta Kinmansson 

 

                                                             
17 Huruvida hon var av den kända skådespelarsläkten Kinmansson är inte säkerställt, 
men högst sannolikt eftersom hon var född i Stockholm. 
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Familj och tjänstefolk samlade i trädgården. Foto från 1890-talet. 

 

 
Husets baksida och trädgård. 
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Mönsterås äldsta kända gatufotografi från 1870-talets mitt. Det Cedergrenska 

huset skymtar i höger bildkant. 

 

 

 

 
Parad förbi Cedergrenska huset på 1930-talet. 
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Cedergren 

1904 fick fastigheten den ägare som har gett huset dess namn - gross-

handlaren och skeppsredaren Carl Aron Cedergren (1865 -1921)18. Ce-

dergren förefaller ha bosatt sig i huset med sin hustru Julia Anna Mari 

Gustafsson (1867-1948)19. Ännu vid denna skrifts färdigställande är hu-

set inom samma släkt då det är makarna Cedergrens barnbarn och 

barnbarns barn med efternamnet Källman som äger fastigheten och be-

bor lägenheterna på övervåningen. 

 

 

 
Carl Aron Cedergren. 

 

                                                             
18 Carl Aron var son till lantbrukaren och nämndemannen Per Magnus Ferdinand Ce-
dergren och Johanna Christina Petersdotter i Stubbemåla och Kronobäck, Mönsterås 
sn. När Carl Aron föddes var fadern inspektor vid Torp i Fliseryds sn. 
19 Julia var dotter till rusthållaren och kyrkvärden Gustaf Jonsson och Kajsa Greta An-
dersdotter på Berg, Mönsterås sn. 
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Asplund 

Vid seklets början kom Gustaf Adolf Asplund (1875-1963)20 och hans 

hustru Sigrid Katarina Bengtsson (1881-1955)21 till Mönsterås. Närmast 

kom de från Kalmar, men båda hade sina rötter längre norrut. Gustaf 

Adolf var torparson från Karlskoga i Värmland, och hans anfäder gene-

rationer tillbaka hade yrken som skogvaktare, mjölnare, skräddare och 

mästersmed – alla yrken som på olika sätt innebar många sociala kon-

takter likt handelsmannens. Sigrid var född i Östra Eds socken i norra 

Kalmar län där fadern var tändsticksfabrikör.  

Mannen arbetade först en kort tid som bokhållare hos handlare Axel 

Lundgren. Det har tidigare sagts att han öppnade affär i konsul Johans-

sons mjölbod 1905, men enligt församlingsboken flyttade han dit som 

handelsman redan 1901. 

Även om livet som köpman i Mönsterås förefaller ha varit framgångs-

rikt, så drabbades familjen av andra tragedier. Under åtta år, mellan 

1904 och 1912, förlorade makarna Asplund tre av sina sex små barn i 

olika sjukdomar - stelkramp, lunginflammation och nervfeber (tyfoidfe-

ber).  

Asplunds affär skulle betjäna Mönsteråsarna i närmare 70 år. Till en 

början kallades butiken diverseaffär, men fick senare benämningen spe-

ceriaffär.22  

Affären övertogs sedermera av sonen Erik (1901-1978). När Asplund 

vid 1960-talets slut stängde igen butiken så sammanföll det förvisso med 

uppnådd pensionsålder, men man skall också ha i åtanke att de små 

speceriaffärernas tid nu började gå mot sitt slut. Många av de nya hy-

reshuskvarteren i Mönsterås hade egna kvartersbutiker och sedan mit-

ten av 1960-talet hade varuhuset Domus etablerat sig i Mönsterås.  

 

                                                             
20 Gustaf Adolf var son till torparen Fredrik Asplund och Anna Karolina Andersdotter i 
Karlskoga sn, Värmland. På fädernet följer sedan yrkena skogvaktare, mjölnare, skräd-
dare, mästersmed, mästersmed och fjärdingsman. Smederna hette dock inte Asplund 
utan Bock. 
21 Sigrid Katarina var dotter till tändsticksfabrikör Carl Bengtsson och Johanna Charlot-
ta Holmberg, Skeppsgården, Östra Eds sn i Kalmar län. 
22

 Exakt när namnbytet skedde är inte klarlagt, men 1940 kallades den speceriaffär. 
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Familjen Asplund samlad i juli 1907. Främre raden från vänster: Sigrid, Marga-

reta (f.1906. d.1907), Karin (f.1899), Erik (f.1901), Gustaf Adolf. Stående: Emma 

(Gustaf Adolfs syster). 

 

Gustaf Adolf Asplund. 
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Storgatan 1891 eller 1898. Det Cedergrenska huset i höger bildkant. 

 

 

Storgatan 1915. Skylten för Asplunds Diversehandel är nu på plats. 
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Storgatan 1940. På Asplunds skylt står det nu specerier. Notera att även husets 

södra del har fått en utbyggnad med fönster på övervåningen. 

 

 

Asplunds reklam i den lokala telefonkatalogen. 
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Köpman Erik Asplund i sin affär. 
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Kaffeautomat från Asplunds affär. 

 

Varor som var vanliga i speceriaffärer. 
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Ankarstens Efterträdare 

I oktober 1970 övertogs lokalen av Ankarstens Efterträdare (A. Gran-

ström). Ankarstens urmakeri och guldsmedsaffär hade redan 1918 öpp-

nats längre norrut på Storgatan av Isac Natalovitz Ankarsten (1886-1954) 

- en urmakare med polsk-judiskt ursprung. Men företaget hade bytt 

ägare och drevs nu av Anders Granström. 

 

 

Ankarstens reklam i Strandabladet i samband med att man flyttade in i sina nya 

lokaler 1970. 

Damkonfektion och Mönsterås bokhandel 

Husets norra del användes endast som bostad ända fram till en större 

renovering 1953. Kort därefter inrättades en damkonfektion i den loka-

len. Affären hette först Futurum AB, men bytte vid 1960-talets början 

namn till Futurum efterträdare H Söderström. 1962 flyttade Mönsterås 

bokhandel, som då ägdes av Nils Jonsson, in i lokalen. Bokhandeln fick 

sedermera nya ägare och år 2016 förlorade orten sin bokhandel. 

 

Så har vi då försökt följa ett hus och dess människor under nästan 300 

år. Vissa av husets invånare känner vi inte ens namnet på, om andra vet 

vi lite mer. Huset lär nog stå ytterligare några hundra år och fyllas med 

nya människoöden som möter livets skiftande omständigheter såsom 

det alltid har varit och alltid kommer att förbli. 
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