
Elof Andrén, kommunalkamrer i Stigtomta, skrev 1986 i sitt bildarkiv följande: 

 

Bild 164 
Fröken Edvardina Hansson en vinddriven f d cirkusartist (lindanserska). Hennes far hade 

haft något slags tivoli, som uppträtt i Stigtomta. Av någon anledning, som jag inte känner till, 

blev hon kvar i Stigtomta. Hon hade släktskap med cirkusfamiljen Altenburg, vilket hon ofta 

framhöll. Hon bodde en lång tid vid Brunnstugan och en tid på ålderdomshemmet, där hon 

dock inte passade samt i en stuga vid Skillra. Hon var ett original. 

 

 
 

Notering: Hon kallades i dagligt tal ”Fröken Pingel”. Bilden är tagen vid den gamla 

fattigstugan Brunnstugan på vägen till Alen vid slutet av samhället mot Vrena. Så här skrev 

Elof Andrén om Brunnstugan.  

Edvardina föddes 1880 i Katarina församling i Stockholm och dog 1967 på Parkudden. 



Bild 35 och 125 i Andréns fotosamling 

Under 1700-talet blev det högst modernt att dricka brunn och källor med järnhaltigt vatten 

ansågs särskilt hälsobringande. Vid Brunnstugan på vägen till Ahlen fanns en källa med 

sådant vatten och medicinalrådet Tingstadius på Wik, som även ägde Rogsta, skänkte stugan 

till socknen med villkor att där skulle finnas en brunnsöserska. Detta skedde på 1820-talet. 

Hur länge verksamheten pågick är osäkert men vid en stämma 1859 beslöts att stugan skulle 

hållas fri från fattighjon under tiden 4 juni till 16 augusti varje år då brunnsdrickning pågick. 

Enligt uppgift pågick verksamheten ända in på 1900-talet. Det blev dock inget Medevi eller 

Ramlösa. 

 

 
 

 
 

Brunnstugan är numera riven och Stigtomtaortens Hembygdsförening har satt upp en skylt. 

 

Sammanställt 2013-12-11 av Eva Sandström, Hembygdsföreningen. 



 
 

Birgitta Johansson berättar att fröken Pingel bott vid Lilla Fäbro, då det fortfarande var gamla 

huset kvar med stampat jordgolv. Hon kom på senare år till Birgittas mamma, Märta 

Andersson vid Björkbacken, för att få hjälp att skriva brev. 

 

Bilden föreställer Lilla Fäbro omkring 1920. 

Enligt Bergshammars hembygdsförening, som lämnat fotot, är personerna på kortet Ingeborg 

Jansson född 1912, systern Frideborg Jansson född 1914 och morbrodern Karl Edvard född 

1866 vid Olstorp i Bergshammar. Längst till höger står ”moster” okänt namn men kusin till 

Karl Edvard. 

 

 


