
”Frank Heller och Rosenlund”. Jönköping den 20 augusti 2017 
 
Hans Aili: Sara Elisabeth Lindman. 
 
1. Källor. HA:s kommentarer står inom klammer [ ] och ingår inte i den citerade texten. 
 
Signe Rydsjö, f. Serner: ”J. N. Serner. En levnadsteckning av Fru Signe Rydsjö”, i Lunds 
stifts julbok 1935, Malmö 1935, s. 1-12. 
 
Frank Heller [pseudonym för Gunnar Serner]: På detta tidens smala näs. Funderingar över 
ett liv. Stockholm 1940. Självbiografi. 
 
Elsi Rydsjö: Kavalkad, Stockholm 1963. Roman. 
 
Elsi Rydsjö: Kärlekens ansikten, Stockholm 1991. Roman. 
 
 
2. Om Sophie och Elisabeth  
 
Sophie Lindman. Elsi Rydsjö, Kärlekens ansikten sid. 119: [Lisabet, romanens huvudperson 
(= Elsi), minns] Hon kom att tänka på vad hon en gång läst i en av sin mormors engelska 
böcker — mormor som skickats till mamsell Fryxells pension för unga flickor i Kalmar och 
haft infödda lärare i språk. 
 
 
Elisabeth Serner f. Lindman år 1909 
 

 



 
Elisabeth Lindman. Signe Rydsjö sid. 7: På grund av sina forcerade studier kände far sig 
trött och nere — nästan enda gången i sitt liv, tror jag! — och reste därför på sommaren till 
Mössebergs vattenkuranstalt. Och här råkade han sitt livs kära ledsagarinna, Elisabeth 
Lindman. Hon var dotter till grosshandlare Salomon Lindman i Jönköping och hans hustru 
Sophie, född Wennberg. Dessa tillhörde de troendes krets i Jönköping och voro nära vänner 
till doktor Fjellstedt och fröknarna Ramsey på Wilhelmsro. — Elisabeth Lindman hade, så 
ung hon var, sin egen bibelklass samt undervisade dessutom i söndagsskolan. Men hennes 
religiositet låg, liksom hos far, icke på ytan, utan som en skatt i hjärtats djup. Far var 
outsägligt lycklig, då han fick hennes ja-ord. — Förr än de vågat hoppas, kunde de också 
sätta eget bo. 
 
Elisabeth Lindman. Frank Heller, På detta tidens smala näs, första avsnittet, 2: Min mor . . . 
 Jag läste en gång en irriterad artikel av en dansk författarinna, vari det stod: 
”Alla män inbillar sig, Gud hjälpe mig, att deras mödrar varit helgon!” Och meningen var, att 
eftersom dessa mödrars döttrar långtifrån voro några helgon, så borde männen begripa 
vilken falsk madonnakult de hängåvo sig åt. 
 Det är ju möjligt, att den danska författarinnan har rätt. Men jag framhärdar inte 
desto mindre i en ologisk och otidsenlig dyrkan av min mor. Låt så vara, att hon hade ytterst 
jordiska sidor och var så helt kvinna som någon kunde begära, det stod i alla fall en sådan 
atmosfär av fromhet, av blidhet, av hjärtegodhet, av omsorg för andra, av förståelse och 
förlåtelse kring henne, att hon i sina närmastes minne måste komma att stå med något av 
helgongloria kring sig. [...] 
 Mor var en helt ung flicka ur ett burget hem i Jönköping, då hon mötte far, som 
predikat i staden och som införts i hemmet. På samtida fotografier ser man ett förtjusande, 
vekt och drömmande flickansikte med djupa, milda ögon och håret uppsatt i chinjong efter 
tidens sed. Ansiktet förändrades förvånande litet under årens lopp, bilden ur de bruna 
ögonen, vilka skulle fälla så många tårar, förblev lika mild och klar, tills den brast en gång i 
efterkrigshösten 1921. Men den kunde också spela av humor. Mor var en född 
sällskapsmänniska, och det är min fasta övertygelse att hon skulle ha levt mycket längre än 
hon gjorde, om det ej varit för den stundom fruktansvärda ensamheten på svenska 
landsbygden. 
 
Elisabeth Lindman. Elsi Rydsjö, Kavalkad, sid 232: Nu var det litet mer än ett år sedan 
Sophie och han hållit bröllop för sin dotter Elisabeth och kyrkoherde Jöns Steiner [Serner]. 
Svärsonen hade fått pastorat borta i Blekinge. Två församlingars herde skulle han vara. 
Salomon mindes hur han sett på sin dotter, då hon stod framför altaret och lovade att älska 
i nöd och lust. Så ung hon såg ut bredvid den långe, grovbyggde Steiner! Men det var en 
tröst för en far att lämna sin dotter i en god mans händer! Svärsonen ingav lugn och 
förtroende. 
 
 
3. Spöktrappan på Rosenlund. Ann Björkhem [mejl till HA, mer detaljerat än HA:s egen 
minnesbild]:  Betr den vita trappan […] — trappan var mammas grej, hon hade hört att det 
hänt ngt hemskt/stod en obehaglig utstrålning kring/spökade i en trappa, men tyckte att 
stora innetrappan på Rosenlund var det ju ingenting med. Sen sa morbror Gustav att nej, 
nej, det var den där andra vita lilla trappan i ett rum/trapprum på gaveln som inte användes 
som var otäck. Har för mig att det var en spiraltrappa, kan nästan se den för mig, både den 
och den stackaren som halkade/blev knuffad nedför den och bröt nacken av sig. 
 
 
 
 



 
4. Förnamn i fem generationer Sernerättlingar	
	
Generation	1.	Lindman:	Sara	Elisabeth	Ulrika	Serner	f.	Lindman	
	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Nils†	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Elsa†	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Martin	Gunnar		
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Signe	Elisabeth	Rydsjö	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Johan	Arvid	(Uncas)	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Olof	Harald	
Generation	2.	Serner.	Elisabeth:	Astrid	Sofia	Elisabeth	Wärle	
	
Generation	3.	Serner.	Gunnar.	
Generation	3	.	Rydsjö.	Signe:	John	Lennart	
Generation	3.	Rydsjö.	Signe:	Maj	Elisabeth	Aili	
Generation	3.	Rydsjö.	Signe:	Elsi	Elisabeth	Fröier	/	Rydsjö	
Generation	3.	Serner.	Uncas:	Mårten	(Uncas	d	y)	Harald	
Generation	3.	Serner.	Uncas:	John	Gunnar	Håkan	
Generation	3.	Serner.	Harald:	Birgit	Ingeborg	Elisabet	
Generation	3.	Wärle.	Astrid:	Gunilla	Elisabeth	
	
Generation	4.	Rydsjö.	Lennart:	Ninni	Elisabeth	
Generation	4.	Rydsjö.	Lennart:	Kerstin	Elisabeth	
Generation	4.	Rydsjö.	Lennart:	Bengt	Henning	Daniel	
Generation	4.	Rydsjö.	Lennart:	Lena	Elisabeth	
Generation	4.	Aili.	Maj:	Anna	Elisabeth†	
Generation	4.	Aili.	Maj:	Mats	Karl	Daniel	
Generation	4.	Aili.	Maj:	Hans	Lennart	Gunnar	
Generation	4.	Aili.	Maj:	Karl	Anders	Arvid	
Generation	4.	Fröier.	Elsi:	Gertrud	Hildur	Elisabeth	Bern	
Generation	4.	Fröier.	Elsi:	Erik	Arthur	Daniel	Fröier	
Generation	4.	Fröier.	Elsi:	Marianne	(Ann)	Signe	Elisabeth	Björkhem	
Generation	4.	Serner.	Uncas	d	y:	Malin	
Generation	4.	Serner.	Uncas	d	y:	Anna	
Generation	4.	Serner.	Håkan:	Johan	
Generation	4.	Serner.	Håkan:	Martin	Daniel	
Generation	4.	Serner.	Håkan:	Manfred	
Generation	4.	Serner.	Birgit:	Charlotte	Ingeborg	Elisabeth	Bryhn	
Generation	4.	Serner.	Birgit:	Anders	Carl	Arne	Bryhn	
Generation	4.	Serner.	Birgit:	Christina	Gunnel	Elsie	Bryhn	
Generation	4.	Wärle.	Gunilla:	Ingela	Elisabeth	
	
Generation	5.	Rydsjö.	Ninni:	Mia	Kulle	
Generation	5.	Rydsjö.	Ninni:	Anton	Westholm	
Generation	5.	Rydsjö.	Kerstin:	Petter	
Generation	5.	Rydsjö.	Kerstin:	Olle	Mårten	



Generation	5.	Rydsjö.	Bengt:	Isa	Karlung	Rydsjö	
Generation	5.	Rydsjö.	Lena:	Signe	Anna	Sofia	
Generation	5.	Rydsjö.	Lena:	Nils	Oscar	John	
Generation	5.	Aili.	Mats:	Hedvig	Maria	Elisabeth		
Generation	5.	Aili.	Mats:	Anna-Karin	Margareta	
Generation	5.	Aili.	Mats:	Arvid		
Generation	5.	Aili.	Mats:	Emma	Katarina	
Generation	5.	Aili.	Hans:	Karl	Ragnar	Daniel		
Generation	5.	Aili.	Hans:	Hans	Gustav	Eric	
Generation	5.	Aili.	Anders:	Björn	Anton	Mikael	
Generation	5.	Aili.	Anders:	(Ia)	Anne	Britt	Elisabet	
Generation	5.	Aili.	Anders:	Björn	Karl	Anders	
Generation	5.	Fröier.	Gertrud:	Johan	Daniel	Bern	
Generation	5.	Fröier.	Gertrud:	Anders	Daniel	Bern	
Generation	5.	Fröier.	Erik:	Eva	Charlotta	(Lotta)	Elisabeth		
Generation	5.	Fröier.	Erik:	Bo	Jonas	Mikael	
Generation	5.	Fröier.	Ann:	Miriam	Elisabet	Björkhem	
Generation	5.	Fröier.	Ann:	Annika	Elisabet	Björkhem	
Generation	5.	Fröier.	Ann:	John-Daniel	James	Björkhem	
Generation	5.	Fröier.	Ann:	Minna	Monica	Marie	Örjansdotter	Björkhem	
Generation	5.	Serner.	Anna:	Emma	(?)	
Generation	5.	Serner.	Malin:	Harald	(?)	
Generation	5.	Bryhn.	Lotta:	Karin	
Generation	5.	Bryhn.	Lotta:	Gunnar	
Generation	5.	Bryhn.	Lotta:	Mattias	
Generation	5.	Bryhn:	Anders:	Karl	Axel	Olof	
Generation	5.	Wärle.	Ingela:	John	Albin	Gruvö-Wärle	
Generation	5.	Wärle.	Ingela:	Agnes	Julia	Gruvö-Wärle	
Generation	5.	Wärle.	Ingela:	Nils	Arvid	Gruvö-Wärle	
Generation	5.	Wärle.	Ingela:	Johan	Sixten	Gruvö-Wärle	
	
Generation	6.	Bern.	Anders:	Yrsa	Elisabeth	Eriksson		
Generation	6.	Björkhem.	John	Daniel:	Nova	Elisabeth	
	
I	generation	3	och	följande	grupperas	familjenamnen	efter	Elisabeth	Serners	fyra	barn	med	
avkomma:	Signe,	Uncas,	Harald	och	Astrid.	
I	varje	generation	dyker	det	upp	nya	familjenamn,	som	skrivs	med	rak	stil	(t	ex	Rydsjö	och	
Wärle	i	generation	2).	Dessa	familjenamn	används	för	grupperingen	i	nästa	generation,	nu	i	
fetstil.	Personnamn	står	i	rak	stil	första	gången	de	dyker	upp,	i	nästa	generation	står	de	
kursiverade	(som	föräldrar	till	de	barn	som	nämns	där).	Understrykning:	tilltalsnamn	(om	
känt).	
†	markerar	tidigt	avlidna	barn.	
MÄRK:	denna	information	är	inte	fullständig.	För	generation	6	(väldigt	många	barn)	nämns	
bara	de	två	Elisabeth.	


