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Föreningens resa till Uppsala 

 och Tegelsmora 
25/5 2003 

Vår resa  var ett trevlig avbrott i vardagen och närvarande var: 
Christian & Kerstin Holmbäck,  Bure & Gunhild Holmbäck, Jan & Xio-
mara Holmbäck med sonen Jonatan, Susanne & Gunnar Rehlin med 
dottern Hanna, Rolf Lindeberg & Barbro Ingemarsson, Erik Lindeberg, 
Karin Lindeberg, Anna Magnusson, Marta Castenfors, Gunilla Casten-

fors, Barbro Castenfors-Fahrer  
 

Vi träffades som uppgjort vid domkyrkans parkeringsplats i ösregn och gick 
först in i domkyrkan. Promenerade vidare till kyrkogården och samlades först 

vid den  Gillbergska graven för blomnedläggningar.  
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Graven vårdas av Gillbergska barnhusstiftelsen som instiftades efter Gabriel 
Wilhelm Gillbergs död 1890 enligt hans testamente  till minnet av hans son 
som endast blev knappt ett år gammal.  Enligt gravstenen ligger här även 
hans syster Augusta Lindebergs mor, dvs Lovisa Lagerwall  begravd.  
 
I testamentet framgår att (förutom diverse donationer till föreningar) fick-
Hugo, Axel och Otto Lindeberg vardera SEK 20.000, systern (som 
under senare år skött hans hushåll) fick ett hus i Nyköping och resterande, 
drygt 1 milj kronor, gick till en barnhusfond!  
 
Fondens värde omräknat till år 2002 ca 50 milj och så sent som 2001 fanns 
enligt fondens årsredovisning 48 milj och avkastningen, 1.8 milj, gick till 
barnsjukhuset etc.  

Handlanden 
Gabriel Wilhelm Gillberg 

29/9 1801—23/3 1890 
och hans maka 

Adolfina Charlotta född Gillberg 
5/12 1814—23/4 1838 

Samt deras son 
Adolf Wilhelm 

10/4 1938—22/3 1839 
Fru Lov. Marg. Lagerwall 

Född Gillberg 
26/6 1804-26/8 1902 

Avd 1 kvarter 03, 
grav 178/179 
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På baksidan av detta kort finns texten: 
 

Till min dotterson Hugo på min 90-årsdag! 
 

Hela släkten är också representerad genom alla foton 1894! 
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Promenerade över 
till den Holm-
bäckska familje-
graven och lade 
ner blommor. 

 

Avd 2 kvarter 09, 
grav 1556 

På väg norrut till Tegelsmora 
stannade vi vid Valsgärde och 
promenerade till  bronsålders-
gravar där.  

Christian visade oss 
sedan till det Gill-
bergska barnhuset 
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Bilarna styrdes sedan norrut till Österby-
bruk och en utsökt lunch. Vi var då alla 
mycket hungriga eftersom vi inte fått nå-
got till livs sedan avfärden hemifrån. 
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Efter lunch fortsatte vi till Tegelsmora för att besöka kyrko-
herde Lars Gillbergs grav, direkt till höger om kyrkporten.               

Hugo, Axel & Otto 
Lindebergs mor var 
född Lagerwall. Mor-
modern var Lovisa 
Gillberg, gift Lager-
wall. Kyrkoherde Lars 
Gillberg är alltså Lovi-
sas far och tillika far 
till Gabriel Wilhelm 
Gillberg. 
 
Denna grav tillsam-
mans med Gill-
bergska graven i 
Uppsala är alltså 
några av våra anor! 
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Och på väg hem stannade vi i Vendel där Susanne lade blommor 
på sina morföräldrars grav. Här finns vikingalämningar överallt! 

LITET SVENSK HISTORIA 
 
På vägen vidare strax söder om Vendels kyrka passerade vi till exem-
pel Ottar Vendelkråkas dös från folkvandringstiden på 500-talet. 


