
Så här firades påsken hos Klingbergs 1910-18 

Utdrag från Sophie Klingbergs dagbok (1908-1922) 

 

 1910 

Wi skrifva i dag den 10 april, soligt och vårlikt med kalla nätter så landtmännen börja bli oroliga 

för torkan ty regn behöfves - men nu som alltid äro menniskorna benägna för knot och klagan 

mot den högste, om ej regn faller då, den eller den tegen tyckes vara i behof deraf. Påsken har 

förflutit lugnt och trefligt. Vi hade glädjen ha Knut och Mary Ann1 här från Stockholm… 

  

 

1911 

Den 19 april. Ja! vi tillbringade en angenäm helg, Långfredagen hade vi kärt besök af Sonen 

Fredrik2 med sin lilla fru och 4-årige lille Sixten3, snäll och rar. Det var mycket roligt! 

Påsksöndagen var jag i Domkyrkan och vid hemkomsten var Greta Nordlander och hennes 

fästman Henry Tham4 här så det blef bråttom att ordna med Thé ty de foro åter till Sthlm med 

3.15 tåget i snöglopp och ruskväder – just genuint april dito – unga Thamen är hygglig och rar, är 

en arbetsam & skötsam yngling, förmögen och musikalisk, ser treflig ut, så Greta kunde ej önska 

sig bättre följeslagare genom lifvet. Måtte hon kunna bli för honom en bra hustru – snäll är hon, 

men opraktisk som sina bröder. I September blir deras bröllop5 då jag troligen får vara med om 

allt står godt och väl till som nu. Annandagen hörde jag en utmärkt predikan af Andreé och på 

afton kom vår gamla inackordering Sigurd Werme som drack Thé med oss.  

 

1912 

Annandagen den 8 april. Nu ha vi fint väder igen men lite blåsigt under helgen. Långfredagen 

voro vi i Kyrkan men ej i samma ty Klingberg valde Domkyrkan och jag Trefaldighetskyrkan med 

Professor Nathan Söderblom.  Påskafton bjöd vi Ingegerd och Anna Bergh hit på ägg och lite fest-

kaffe som de mycket senterade! 

Påskdagen kommo Fredriks hit vid 12 tiden men reste med sjutåget åter till Sthlm igen så det 

blef ett kort nöje. Thé hade jag då de anländt och en god middag af smörgåsbord, buljong med 

pastejer, gös med potatis & smörsås med ägg, kall fogel med sallader och inkokta päron med 

                                                           
1 Knut Klingberg (1871-1959), Sophies son. Gift 1903 med Mary-Anne Ossbahr (1879-1943).  

2 Fredrik Klingberg (1864-1938), läkare i Stockholm, Sophies son. Gift med Elsa, född Bergstedt (1877-1958). 

3 Sixten Klingberg (1906-2003), Sophies sonson. 

4 Henry Tham (1884-1968), civilingenjör. Gift 1911 med Sophies dotterdotter Greta Nordlander (1888-1967). 

5 Bröllopet mellan Sophies dotterdotter Greta Nordlander och Henry Tham ägde rum 4 september 1911 i Stockholm. 



vispad grädde och formbakelser. Win hade de med sig och fin fin konfect och ett stort påskägg 

fyldt med choclad. Elsa hade äfven blommor, en stor bukett påskliljor och violer. Ja! Påsken har 

varit god och angenäm. 

 

Annandagen den 8 [april] var jag äfven i Kyrkan, så härrliga Gudstjenster som vi ha göra 

Kyrkobesök efterlängtade och värdefulla i alla afseenden. Domkyrkan hög, ljus och varm 

stämmer redan vid inträdet ett öppet känsligt sinne till andakt och nu ha vi en ung pastor, heter 

Lindberg, som har en utomordentligt vacker röst och han mässar ofta med de härrligaste svar 

från orgeln som på mönstergillt sätt skötes af Ullman (Biskopens son i Strängnäs).  

 

1913 

April den 6. Nu var så länge sedan jag skref någon rad i min bok. Påskdagen inföll i år på den 23 

mars  hvadan vi hade många helgdagar å rad ty Marie bebådelsedag d. 25 mars blef den 3dje. 

 Påskafton åt Ingegerd och Anna Bergh sina ägg här och påskliljor hade jag, så vackra, på bordet  

– en knippa hade jag köpt och en stor kruka erhöll jag af ett par snälla flickor helt oväntat. Såväl 

Långfredagen som Påskdagen var jag i Kyrkan der särdeles högtidliga Gudstjenster höllos med 

Mässa och allt som tilltalar ett varmt och lifaktigt sinne. 

Annandagen hade jag glädje se Fredrik med sin Elsa och den äldsta lilla gossen Sixten här samt 

Marie-Louise och hennes 13 åriga dotter6 här som var så roligt – de kommo till Thé på 

förmiddagen, glada och krya, men Doktorn reste med 7 tåget igen. Müntzings fruntimmer 

stannade till andra dagen ty jag hade god plats då båda mina snälla ynglingar hade rest till sina 

hem i Christianstad & Stockholm. 

 

1914 

Påsken har varit god och stilla men ensam har jag ej varit ty lilla Kandidat Knut Andersson äter 

här alla mål i veckan och Ester Svangren äfven middag och kväll och som gamla vänner ha vi 

trefligt tillsammans. 

Långfredagen och påskdagen var jag i Domkyrkan der våra goda präster höllo särdeles 

högtidliga Gudstjenster med härrlig Mässa vid Altaret som på mig utöfva mäktig tjusning! Jag 

skulle ej vilja lemna Upsala der så mycket erbjudes till sinnets förädling och själens uppbyggelse. 

Här lär finnas 52 präster i Staden som nog hålla själslifvet vaket! 

Påskafton kom fru Walin ner (De bo fyra trappor upp) och bad mig upp till sig – det var så 

trefligt för mig, det är en så musikalisk och angenäm familj. Han är Kamrer i banken och de ha 

fem döttrar men ingen son. Mormodren bor också hos dem så den feminina afdelningen är rikt 

representerad. Jag blef fint och väl särverad och tänker snart bjuda henne till mig. Greta Walin 

som bor här öfverraskade mig med en liten ypperlig påskkäring på frukostbordet, utgjordes af 

                                                           
6 Marie-Louise Muntzing (1860-1928) Sophies dotter, Sigrid Müntzing (1899-1981), Sophies dotterdotter.     



en liten butelj som hon stod så tvärsäker med en korg, små ägg och en liten kyckling samt ett 

påskris i andra handen – jag ställde genast in till henne en gås med rörlig hals och röd gapande 

näbb. 

Annandagen var fru Henchen nere en stund. Af mina unga vänner och påskgäster fick jag ett 

Charmante stort påskägg (med kyckling och allt) fylt med fin choclad i form af små vackra ägg. 

 

1915 

Påsken tillbringade jag i stillhet & lugn och var i Domkyrkan o:s:v. 

 

1916 

Den 26 April 1916. En hel månad har gått sedan jag skref ett ord i min blå bok. Påsken är firad 

och var så angenäm och hvilosam. Jag var ensam och bad derför flickorna Bergh hit (Ingegerd 

hade sin syster Anna från Falun här på besök) att äta ägg och vi hade riktigt trefligt – en af de 

bästa inskriptioner på äggen var följande : 

”Allt är så lärt och vittert här i huset 

Man lyfter alltid öfver Wardags gruset 

De nobla hönsen göra likaså 

De värpa ägg med verser utanpå”! 

 

Annandagen voro vi på en Consert i Aulan och sedan voro de här till kvällen och vi skildes ½ 11.   

 

1917 

Den 15 april 1917. En månad har nästan förflutet sedan jag såg i denna lilla bok eller skref någon 

rad i densamma. Påsken har gått, Elsa Rydberg var i sitt hem men Jan Erik (Almkvist) var kvar 

och då har jag alltid trefligt – han är så snäll (Man märker så väl att han är från ett godt hem). 

Ofta läser han högt för oss och det är ett af de bästa nöjen jag vet. Påskafton åt jag ensam för 

första gången i mitt lif men då åt jag ej heller mer än ett ägg. Jag hade bjudit unga Scharp men 

han fick bud efter sig att hans Far låg för döden så han for hux flux till Stockhlm. Påskdagen blef 

jag bjuden på middag hos fru Wennerström och hade trefligt. Var först i Domkyrkan der jag 

hörde vacker sång från Läktaren och der Orgeln spelas så väl af Ullman / son till Biskopen i 

Strängnäs.    

 

 

 



1918 

Den 7 April. Mulet, ruskigt väder, så det är skönt vara inne. Påsken var god och angenäm! 

Påskafton  var jag ensam ty dem jag brukar be till mig hade lemnat Staden öfver helgen – jag 

skref på ett tjog ägg att roa barnbarnen7 med Annandagen. De kommo kl ½ 10 och sedan vi ätit 

frukost besågo de Staden och utställningen af fornsaker af Silfver och andra föremål från 

Upplands Kyrkor som sedan en tid pågår här . Jag har ännu ej tagit den i betraktande. Påskdagen 

var jag bjuden på middag hos Fru Wennerström och hade trefligt. Såväl långfredagen som 

Påskdagen var jag i Domkyrkan der gudstjensten var högtidlig med vacker sång från 

orgelläktaren och Mässan sjöngs vid Altaret! 

 

 

                                                           
7 Sophies barnbarn Ulla och Wille Klingberg. 


