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Maja-Lisa berättade...

När jag var liten i början av 1950 tal, väcktes mitt
historiska intresse av farfar, Algot Stylvig Suneson.
Han satt i sin gungstol på Ekeberga, med några av
sina barnbarn omkring sig. Algot berättade gärna
sagor och sanning, i en härlig blandning.

I Kleven, i det gamla soldattorpet, hade farfar mött
Emma Hjelms gamla mor, Maja-Lisa Hjelm. Maja-
Lisa berättade för Algot, att hennes mor, Maria
Catarina Fahlberg, - ”hade minsann tjänat piga på
Nyarp, under faktor Olagus Nyman”. Eftersom
Maria Catarina kunde läsa, fick hon, någon dag i
veckan, gå in till den gamle åldersmannen Nyander,
som satt blind och nedsliten i undantaget. ”Den
gamle var från en annan tid, - från Gustafs dagar…
”

I undantagsstugan läste Maria Catarina ur boken
”Svensk historia”. När hon kom till mordet på
Gustav den III och Anckarströms avrättning,

 - reste den gamle mannen på sig.
 Maria Catarina tittade förskräck undrande.

 Den gamle talte med eftertryck och sa. – ”Det är ta
mig dalern sant, - vart endaste ord –

 ty jag var där och såg et”!

Nu när jag blivit äldre, så har jag gjort det som man kanske inte skall göra med muntliga
berättelser, letat efter fakta.

 Jag är född 1945, Algot Stylvig Suneson levde mellan åren 1871 -1960.
 Maja-Lisa Hjelm levde mellan åren 1835-1922

 Maria Catharina Fahlberg levde mellan åren 1801-1854

Åldermannen i Nyarps ”undantag” var, enligt kyrkans husförhörslängd,
 Faktorismeden Pehr Nyander. Han levde mellan åren 1747-1826.

 Kung Gustav den III, levde mellan åren 1746 – 1792
 Jacob Johan Anckarström levde mellan åren 1762 – 1792.

 Anckarström avrättades och steglades på Skanstulls galgbacke i
Stockholm 27 april 1792.

 Pehr Nyander hade varit ”skjutsaredräng” på en av vapenfororna från
Faktoriet i Husqvarna till Stockholm. Skjutsarlaget befann sig i Stockholm
då avrättningen av Anckarström skulle ske. Allmogen blev beordrad till
platsen, för att se hemskheterna.

 "Sig själv till straff och androm till varnagel"

Klas-Peter Suneson
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Fotnot:
 (Ancarström avrättades 27/4 1792. Dömdes till skamstraff och dödsstraff: "jämte förlust av gods och ära även skall mista högra

handen, halshuggas och steglas, sedan han likväl förut till straffets skärpande tre dagar å rad på särskilda stadens torg stått två timmar i
halsjärn på schavott och därpå av bödeln med fem par spö blivit hudstruken". )


