
 
 

 
 

HÄGER ST AD SLOTT. 
ÅLDERDOMSHEMMET FÖR F. D. FAMILJELÄRARINNOR. 

 
DEN 25 AUG. detta år' undertecknades kontrakt om inköp af Hägerstad slott till "Ålderdomshem åt 
f. d. familjelärarinnor". Köpeskillingen utgjorde 35,000 kr. Slottet, något öfver 30 år gammalt, är 
uppfördt af sten i fyra våningar.  
Källarvåningen är särdeles solid med cementerade golf och murade hvalf till tak. Bottenvåningen 
består af 8 rum — alla med egen ingång — belägna kring en rymlig nedre hall, hvarifrån en gjuten 
järntrappa leder upp till öfre hallen.  
Kring densamma ligga återigen 8 stora och ljusa rum, hvaraf flera med 3 á 4 fönster. 
Vindsvåningen innehåller 5 vackra sofrum. I alla fyra våningarna är vattenledning inledd från ett 
starkt källsprång uppe vid skogshöjden.  
Utom slottet ingå i köpet följande byggnader: flygel om 7 rum och kök, tvättstuga med 2 
boningsrum, vaktstuga med 2 dito, alldeles nytt badhus, 2 drifhus samt stora stallar och vagnbod.  
Den vackra parken, alldeles kringfluten af sjön Vindormen, jämte den väl upparbetade trädgården 
omfatta en areal af 25 ½tunnland. 
Den alltid offervilliga allmänheten har med varmt intresse omfattat företaget, så att genom 
teckningslistor influtit något öfver 31,000 kr. De värdefulla naturabidragen: byggnadsmateriel, 
porslin, glas, linne, nysilfver, köks- och husgerådssaker m. m. värderas till ungefär 15,000 kr.  



 
 
En mindre restaurering af tapeter och målning samt uppförande af några mellanväggar beräknas 
komma att kosta omkring 4,000 kr.  
Vården om hemmets angelägenheter tillkommer dels fullmäktige, hvilka såsom öfverstyrelse skola 
öfvervaka hemmets förvaltning, dels en förvaltande styrelse.  

 
Till fullmäktige har utsetts:  

Professor C. Y. Sahlin, fröken B. Hörnström, v. häradshöfding John Loden, fröken M. Lindfeldt, 
fröken A. Bottiger, arkitekt R. S. Enblom, rektor Natanael Beskow, doktorinnan Eug. Steimetz, 
rektor L. Lindroth, pastor Ernst Klefbeck, professorskan John Berg, fröken C. Wahrolin, fru Hilda 
Hirseh, justitierådet Ernst Trygger, fru Hilda Martin, v. häradshöfding Hj. v. Sydow, fru Anna 
Broms, fru Louise Danielsen, häradshöfding Alb. Nordström, fröken Louise Stackelberg och 
konsulinnan Inez Versteegh.  

 
Styrelsen består af följande personer:  

V. häradshöfdingarna Hj. v. Sydow och John Liden, arkitekt R. S. Enblom, samt fröknarna Anna 
Bottiger och Berta Hörnström. Styrelsesuppleanter: Rektor L. Lindroth och fröken Maria Lindfeldt.  
Revisorer äro: 

Rektor Sten Lagergren och rektor Eugen Schwartz.  
 
Genom generallöjtnant Otto Taubes död förlorade företaget ett af sina kraftiga stöd. Ett varmt tack 
för hans verksamhet samt en vördnadens och saknadens gärd ägnades hans minne af prof. C. Y. 
Sahlin vid sammanträdet den 4 april 1906.  

En del ansökningar, åtföljda af präst-, läkare-och tjänstgöringsbetyg, ha redan influtit. 
Förfrågningar rörande hemmet besvaras af företagets sekreterare fröken Berta Hörnström u n der 
adress: Villa Dagny, Djursholm.  
 
Då nu detta företag, börjadt för tre år sedan och tillkommet genom allmänhetens offervillighet, 
närmar sig sin fullbordan, ställes en varm bön till alla, som framdeles komma att nås af 
cirkulerande listor:  

Lämna en gåfva, större eller mindre, till det vackra ändamålet, på det att "Ålderdomshemmet för 
f.d. familjelärarinnor" måtte kunna öppnas för många gamla hemlösa ju förr dess hellre! 
 
 
  



 
 

 
JDUN HAR förut ett par gånger, senast i n:r 35 af föregående årgång, varit i tillfälle återge 
uppgifter rörande det i rubriken angifna företaget Då man nu hunnit så långt, att det för 
ändamålet inköpta slottet Hägerstad redan i sommar tänker öppna sina porlar för de första 
pensionärerna, vilja vi åter fästa uppmärksamheten på detta hem — en vacker tanke realiserad 
genom samverkan af allmänhetens offervillighet och enskildas intresse. 
 

 
ÅLDERDOMSHEMMETS STYRELSE. FRÅN VÄNSTER: FRÖKEN BERTHA HÖRNSTRÖM, 
SEKRETERARE OCH KASSAFÖRVALTARE; HÄRADSHÖFDING J. LODEN, HÄRADSHÖVDING 
HJ. V. SYDOW, ORDFÖRANDE; FRÖKEN ANNA BOTTIGER, PROFESSOR Y. SAHLIN. F. D. 
ORDFÖRANDE, OCH ARKITEKTEN R. S. ENBLOM. 



 
 
EFTER TRE OCH ett halft års förarbete framlägges härmed den plan, enligt hvilken det nya 
lärarinnehemmet anses kunna gagna de därtill berättigade. Obehöfligt påpeka, att hemlärarinnornas 
arbete såväl som hvarje annan lärarinnas förtjänar erkännande såtillvida, att det bör tillförsäkra 
henne en tryggad ekonomisk ställning, då krafterna aftagit och i och med detsamma utsikten för den 
framtida verksamheten omöjliggjorts.  

Som namnet anger, mottagas hufvud-akligast familjelärarinnor, eller sådana lärarinnor, hvilka 
enligt paragraf 2 af stadgarna minst tio år ägnat sig åt undervisning i familj, oafsedt om dessa 
sedermera öfvergått till tjänstgöring inom privat- eller elementarläroverk.  

Till en början finnes plats för tjugu pensionärer, af hvilka hvar och en disponerar ensamt sofrum, 
till hvilket egna möbler medföras, om så önskas. I annat fall stå fullt möblerade sofrum till 
pensionärernas förfogande.  

De rymliga öfre och nedre hallarna samt den en trappa upp belägna salongen utgöra tillräckliga 
och tidsenliga sällskapsrum. Emedan frågan framställts af flere aspiranter, för hvilka det tyckes vara 
en lifssak att ej utestängas från en del andliga njutningar, kan upplysas, att i salongen kommer ett 
präktigt pianino att få hedersplatsen. Dessutom finnas till salongens möblering: antik spegel med 
spegelbord, som medföljde köpet, en stoppad möbel, gåfva från Myrstedt och Stern, ljuskronor från 
Böhlmark m. m.  

Matsalen, belägen i undre våningen, har af fabrikör Karl Asp i Motala försetts med 
fönsterdraperier och borddukar af vackert kläde. Grefve Göran Posse på Almnäs har till öfre hallen 
erbjudit en möbel i romersk stil, hvilken grupp kommer att upplysas af en präktig krona af gjutet 
järn. Framför denna grupp öfverskådas, genom de öppna balkongdörrarna, gårdsplanen med sin 
höga flaggstång, till hvilken Albrektssons flaggfabrik i Göteborg öfverlämnat en fem meter lång 
flagga Servisen tyckes bli både vacker och värdefull. Från Rörstrand har Hemmet fått mottaga en 
bordsservis i purpur och guld, Gustafsberg har lämnat kaffe- och téservis i samma stil jämte 
lavoaruppsatser m. m. 

Sjöstrands Nysilfver-A.-B. har försett Hemmet med flere dussin matgafflar, smörgåsgafflar och 
fruktknifvar, hotjuvelerare K. Anderson med tillräcklig mängd matskedar, dessertskedar och 
kaffeskedar. Köksdepartementet har äfven tillgodosetts af Huskvarna, Ankarsrum, Norrahammar, 
Eskilstuna m. fl.  

Bifogade vyer öfver Hägerstad återge troget den för sin naturskönhet vidtberyktade platsen. 
Vårtiden, då den vidsträckta parken öfversvämmas af de kraftigaste liljekonvaljer, anses vara 
glanspunkten i dess vackra saga.  

F. n. pågår ett intensivt arbete med iordningställande af trädgården, röjning i parken m. m. De tre 
växthusen ha redan i år producerat härliga rosor, och vinkasten företer en vacker anblick. 
Trädgårdsredskap af prima kvalitet ha öfversändts från Vedevågs bruk och Julius Slöör.  

Naturligtvis förekommer vid startandet af ett så stort företag, att en del föremål, som felas, måste 
anskaffas, och allmänheten ombedes varmt att icke tröttna vid fullföljandet af det vackra verk, 
hvilket snart föreligger afslutadt, och hvilket kommer att fortlefva som ett äreminne för vårt land.  

En del ansökningar äro redan inlämnade, men som siffran ännu ej öfvertecknats, uppmanas de, 
hvilka ämna söka inträde, att ofördröjligen insända ansökan med bifogade präst-, läkare-och 
tjänstgöringsbetyg till styrelsen under adress: Fröken Bertha Hörnström, Villa Dagny, Djursholm.  

En tablå öfver hemmets räkenskaper under hela den tid revisionen omfattar ger vid handen, att 
inkomsterna varit 37,668:92 kronor. Kostnaderna för insamlingen jämte lagfart å Hägerstad, 
aflöningar m. m. ha uppgått till 2,108:12 kr. Tillgångar voro den 31 januari 1906 50,580 kronor och 
skulder inteckning i Hägerstad å 15,000 kr. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, samtidigt tackande 
fröken Hörnström för det utmärkta sätt, hvarpå hon skött Hemmets affärer. 
  



 
 

 
1. HÄGERSTADS SLOTT FRÅN PARKSIDAN. 

 
 

 
2. SLOTTET OCH TVÄTTSTUGAN FRÅN SJÖSIDAN.  3. UTSIKT FRÅN PARKEN. 

 
 
  



 
 

Lärarinnehemmet i Hägerstad. 
 
BLAND ALLA vackra slott och gårdar i det för sin skönhet och sitt angenäma klimat berömda 
Tjust intager Hägerstad slott vid sjön Vindomen i Hannäs socken en framstående plats. Och ändå 
ligger dess förnämsta behag ej i dessa yttre egenskaper, utan i den känsla af hemtrefnad, komfort 
och ro, som möter hvarje besökare af detta hems inre. 

Själfva ordet hem har ju toner, hvilka beröra våra djupaste känslor, som draga och locka! Och 
Hägerstad vill locka, vill bjuda ett hem åt den, som intet dylikt har, men som kanske saknar det så 
mycket mer, emedan lyckliga hems hägn och trefnad icke äro henne okända från en tid, då hemmets 
största skatt varit lämnad i hennes vård, då genom henne de känsliga barnasjälarne fått kunskapens 
näring samman med mången god och rik väckelse. 

Föräldrar och barn i lyckliga hem hafva nu i sin tur börjat bjuda hemtrefnad och hvila åt dessa 
barnens och hemmens vänner. 

I n:r 20 af Idun för 1907 finnes en noggrann redogörelse för den verkligen ståtliga utrustningen 
af Hägerstad slott med trädgård och park, liksom fotografier af de tjusande omgifningarne, där man 
på andra sidan den lilla viken har kyrka, prästgård, poststation m. m. 

Jag öfverhoppar således nu beskrifningen på all tidsenlig komfort och rekreationsmedel, för att 
blott nämna att allt detta, hvarpå så rikligen bjudes, har kostat så mycket, att hemmets fonder starkt 
medtagits. Ännu en tid måste därför den allmänna offervilligheten och intresset för hemmet anlitas, 
då det nu ånyo går att under en ny husmoder öppna sina portar nästa 1 maj. Pensionärer ur 
hemlärarinnornas led mottagas till ett antal af 10 eller 15 mot en afgift af omkring 40 i månaden. I 
mån af utrymme emottagas äfven, dock endast under sommaren, inackorderingar till något högre 
pris. Genom öfverenskommelse kan ju sedermera inackorderingen, om så önskas, förlängas. 
Höstarne i våra trakter bruka vara milda och angenäma, inbjudande äfven de till friluftslif. 

Styrelsens adress är Hägerstad, Solfvesta, eller Tjustad, Storsjö, och dit kunna skrifvelser i ämnet 
och ansökningar adresseras. 

TJUSTBO. 
 

  



 
 

 

 
 

 

En nyskapelse och dess upphof. 
 
ETT PAR gånger förut — senast 1907 — har Idun, som alltid med vaksamt intresse följer alla 
vinningar på den s. k. spinnsidan, i bild och text framställt slottet Hägerstad under dess omdanande 
till Ålderdomshem för f. d. familjlärarinnor. Däremot har den heroiska lilla kvinna, som med 
mirakulös energi förmått realisera sin djärfva idé att skapa hem åt förut obeaktade hemlösa, icke 
förut här blifvit presenterad för allmänheten.  
  



 
 

Då nu det förtjusande Hägerstad, uppfördt af Hugo Beijer och hans  hustru, född grefvinna Posse till 
Björnö, redan är fix och färdig tillflykt för rådlösa hemlärarinnor på ålderdomens tröskel och ter  
sig på en gång så ståtligt, angenämt och hemlikt — som fotografierna utvisa — så frågar man 
ovillkorligt: hur har detta gått till? Hvilken donator har tänkt på de gamla guvernanterna?  

Svaret måste gifvas på någon liten spalt. Det handlar icke om några donationer, blott om en 
kvinnas mod och uthållighet och kärlek till en stor tanke. Personer med erfarenhet af de tomma 
händernas vanskliga makt skola mellan dessa rader kunna läsa en hel verklighetsroman. Många 
andra skola icke ens närmelsevis inse, hvad alla dessa af en kvinna på billigt maner utförda färder 
genom Sveriges städer och industrisamhällen och alla de sökande stegen eller cykelturerna mellan 
gårdar och herrgårdar innebära af mod, slit och försakelse. Att be folk om pengar — gifs det någon 
svårare uppgift! Fröken Bertha Hörnström har haft erforderligt mod till detta och fullföljt den stora 
planen under en rad af år.  

De, som uträttat något i humanitetens intresse, ha ofta själfva fått gå lifvets väg med törnen i 
skorna. Men så ha de också fått blicken skärpt för alla medvandrare, de möta.  

 

 
STIFTARINNAN I SITT RUM. 

 
Bertha Hörnström växte upp i en talrik familj med mycket begränsade tillgångar. Redan vid 17 års 
ålder hade hon börjat kampen för tillvaron. Sedan hon genomgått åttaklassigt läroverk i Sverige, 
insåg hon snart, att vidgade kunskaper utgjorde enda och raka vägen att komma framåt, och hon 
fullbordade sin utbildning genom studier på fransk och engelsk botten. Efter aflagda offentliga 
examina i Paris erhöll hon anställning vid franska normalskolor i Troyes och Beauvais. Såväl från 
dessa platser som från de engelska skolor, där fröken H. sedan verkade som språklärarinna, har hon 
hemfört de amplaste intyg om utmärkta förtjänster både som undervisare och personlighet.  

Hennes arbete förde henne ju helt naturligt i direkt beröring med hela serier af kvinnor, 
arbetande på undervisningens fält. Alla kunde ej vara unga.  



 
 

Hos många hade redan kindens ros bleknat och arbetsoket böjt skuldran. Åtskilliga saknade hem 
lika fullständigt som kapital. Hvad väntade dem? Detsamma som de redan pröfvat någon tid: 
försakelse, svält. — Under studietiden i Frankrike hade särskildt en privatlärarinnas attraktivt 
smärtfyllda blick gifvit fröken H. en chock. Kamraterna brukade skrattande kalla denna dam "M:lle 
Skelett". Men den unga svenskan kunde aldrig instämma i löjet. Hon mötte inom kort en svensk 
m:lle Skelett, och hon började redan förstå att öfverallt, i utlandet såväl som hemma i Sverige, var 
guvernantens lott på ålderdomen rätt ofta ren tragik. 

Återkommen till hemlandet hade hon alltså blicken vidöppen för hvad som gömdes bakom dessa 
hemlösas försynta tystnad. Somliga kunde icke gå ut vid dagsljus, emedan deras kläder voro för 
slitna. Somliga hade blott då och då råd till ett varmt middagsmål. Det fanns sådana som hade 2 
grader kallt i sitt sofrum, ja, sådana som i fattighus funnit det tak, de ej kunde undvara.  

Under en längre sjukdomstid mognade slutligen hos fröken H. planen till ett lifsarbete: att skapa 
hem för dessa, som åt det ena hemmet efter det andra gifvit sin personlighet för att slutligen själfva 
stå utan hem.  

Våren är ju de stora förhoppningarnas tid par préférence. Den 15 maj 1903 , en något frostig 
vårmorgon, företog Bertha Hörnström sin första vandring för uppnående af det föresätta målet, en 
vandring på 7 km. och beräknad att räcka några timmar. Hon ville bedja kontraktsprosten 
Enhörning i Ljusnarsberg om en skriftlig rekommendation. Månne icke fröken H:s tro på den goda 
saken fick brinna med klar låga, för att hon så där med en gång skulle kunna stämma en logikens 
man till förmån för det drömda företaget? Prosten skref en rekommendation, den första. 
Bruksägaren P. Carlberg, Stjernfors, skref den andra, och bruksägaren D. C. Keiller, Wedevig, den 
tredje. Med dessa dokument på fickan äfventyrade sig fröken H. utan gepäck från trakt till trakt, till 
fots mil efter mil. Färden utsträcktes till 14 dagar och resultatet var en penningsumma, grundplåten 
till det blifvande hemmet. Så företogs den ena färden efter den andra. En velociped fick framdeles 
underlätta mödorna och dessemellan järnvägen.  

 

 
ÖFRE GALLERIET   MATSALEN 

 
Händelsevis träffade den, som skrifver dessa rader, på fröken H. i en större stad, där hon som bäst 
gick omkring, talade, bad och bönföll. Hur går det i det här samhället? var min fråga. "Vore jag inte 
en dam, kom jag kanske ut litet för fort från somliga kontor," svarade fröken H. småleende, "men så 
är man dess mer förstående och vänlig på andra."  

Då fonden stigit till 10,000 kr., försökte fröken H. intressera några framstående personer för 
företaget. Professor O. E. Lindberg skref då ett upprop till allmänheten. Nu aflidne generallöjtnant 
Taube var den förste, som insatte sitt namn, och han följde sedan med varmt intresse företagets 
utveckling. Hans exempel följdes af landshöfding Palmstierna (nu afliden), professor C. Y. Sahlin 
m. fl. Med sådana namn under uppropet blefvo bidragen större. På listan syntes stora siffror bredvid 
de vanliga "listnamnen": Ekman, Dickson, Björnstierna, Francke, Frasnckel, v. Hallwy], Sachs, 
Hifsch, Wallenberg m. fl.  



 
 

Pressen omnämnde saken med sympati. Möten anordnades, hvarvid fröken H. fick utveckla sakens 
betydelse, dess vunna framgång o. s. v. Så förgingo åren under fortsatt ihärdigt arbete.  

Den 25 augusti 1906 inköptes Hägerstads slott för ett pris af 35,000 kr., ett belopp, insamladt af 
fröken H. på de föregående tre åren. Köpekontraktet undertecknades af häradshöfdingarna Hjalmar 
von Sydow och John Loden, arkitekten R. S. Enblom, fröknarna Maria Lindfeldt och Bertha 
Hörnström.  

Fröken H. startade 1903 med två tomma händer. 1906 är den djärfva planen realiserad och i en 
oanadt präktig form. Härigenom bevisas tillvaron af tvenne mäktiga faktorer: sällsynt energi å ena 
sidan och å andra en aldrig tröttnande offervillighet hos en vällottad allmänhet. Med denna 
nyskapelse har återigen en af lifvets skärande dissonanser jämnats ut i ett mildt ackord.  

Slottet undergick sedermera delvis restaurering, hvarvid fröken H. för att spara hemmets kassa 
stundom måste utföra en hjälpmadams grofgöromål.  

Utom de präktiga sällskapsrummen innehåller slottet omkring 20 sofrum och en storartad 
köksafdelning i bottenvåningen.  

Trädgård och park utgöra tillsammans en areal af 27 ½tunnland. 
Man förstår att i detta välinrättade hem ingenting fattas för vinterkvällarnes ombonade ro, och att 

sommarens friluftslif här bjuder på vågens och lundernas svalka, på fågelkvitter, blomsterprakt och 
bekväma promenadvägar, som kanske fortsätta in i den drömmande skogen.  

Materiellt blir pensionär å Hägerstad välförsedd i den stora matsalen. Också fylles hela slottet 
sommartiden af resande gäster, som föra med sig fläktar från den värld, där man ännu äflas, till de 
tröttnade här, som stilla meditera det framfarna. Men i det trygga medvetandet af att nu vara 
hemma.  

Denna vetskap måste för Bertha Hörnström utgöra en fullständig belöning för de årslånga 
mödorna med deras oro och jäkt mellan fruktan och hopp.  GERTRUD RUNCRANTZ. 

 
 

 
MUSIKSALONGEN   ETT PENSIONÄRSRUM 


