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Julkort från Nääs slott

    nön ligger vit på åkrarna och isen på sjön är frusen. Det ryker 
ur bakstugans skorsten. Här bakas de klassiska rågkakorna från 
trakten och i juletid vita pepparkakor efter gammalt recept. Vi 
passerar stenbron som tagit besökare över till Nääs slott sedan 
början av 1800-talet. I allén lyser marschallerna upp vår väg. Där 
på slottsplan tronar julgranen framför den vita nyrenässansfasa-
den, och genom fönstren anas en viss aktivitet. Sedan det första 
huset byggdes på platsen i början av 1600-talet har familjerna 
Ulfsparre, Göthenstierna, von Utfall, Berg och Abrahamson firat 
sina jular här med släkt och vänner. 

Dörren öppnas till den stora entrén, och slottsbesökare går 
nerför den stora stentrappan. Gästerna på trappan har gått den 
guidade turen genom August Abrahamsons hem och sett den 
vackra granen stå pyntad i entrén och matsalen där det är dukat 
till julmiddag. Den slingrande skaran människor fortsätter till 
slottets kök. 

Kryssvalven från 1600-talet vittnar om att detta är den äldst 
bevarade delen av huset. Med en kopp varm glögg i handen kan 
vi insupa atmosfären från en svunnen tid. När så den råkalla luf-
ten i köket gör sig påmind, beger vi oss en efter en ner till Nääs 
Wärdshus. Här serveras julbord med vilttema i skenet från den 
öppna spisen. Viltköttbullarna tillagas av älgfärs, grädde och vilt-
kryddor. Nästa år kanske köksmästare Åkessons älgköttbullar blir 
en favorit att prova därhemma till ert eget julbord. 

Från julgosse till grosshandlare 
Nääs slotts siste ägare, Karlskronagossen August Abrahamson, 
ser dagens ljus i juletid den 29 december 1817. Han växer upp 
i ett judiskt hem med fem syskon. När August är 14 år avli-
der fadern, och han tar över ett stort ansvar för familjeförsörj-
ningen. Efter en lyckad tid som bodbiträde i Göteborg, öppnar 

På en halvö, ett näs, i sjön Sävelången ligger Nääs slott. 
Godsets siste ägare var grosshandlaren, jordbrukaren och slöjdmecenaten August Abrahamson. 
Egendomen köptes år 1868 och testamenterades till staten vid hans död år 1898. 
Nääs slott har idag en av Nordens bäst bevarade sena 1800-tals inredningar. 
Marie Hjalmarsson Engelke hälsar välkommen in till den Abrahamsonska familjen i juletid.

S
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Abrahamson år 1840 egen firma. Hos Aug Abrahamson & Co 
kan man i 80 år framöver inhandla korta varor, det vill säga 
kragar, kalsonger och specialiteten knappar. Abrahamson blir 
med tiden en av Göteborgs rikaste män, och grunden till denna 
förmögenhet är således kalsongerna!

Abrahamson köper på 1850-talet en tomt på Stora 
Nygatan där han uppför ett hus. Historien säger att 
stadens herrar räknat fel, att det fanns två tomter men 
bara ett nummer. Adressen blir därför något annorlunda 
– nämligen Stora Nygatan 171/2.

August Abrahamson gifter sig år 1859 med den lovordade 
operasångerskan Euphrosyne Leman från Stockholm. Paret 
bosätter sig i huset på Stora Nygatan, granne med Göteborgs 
synagoga och med en bedårande utsikt över den nyanlagda 
Trädgårdsföreningen. Från paradvåningens fönster kan herr-
skapet vintertid se göteborgare åka skridskor och roa sig på den 
blankfrusna isen. 

Jul på Stora Nygatan
Judarna i Sverige är vid denna tid reglerade enligt ett så kall-
lat Judereglemente. Detta innebär att de endast är tillåtna att bo 
på fem platser: Marstrand, Göteborg, Stockholm, Norrköping 
och Karlskrona. Vid denna tid finns ett 50-tal judiska familjer i 
Göteborg, en sammansvetsad grupp, som uppmärksammar de 
traditionella judiska högtiderna. Judarna assimilerar sig snabbt i 
det svenska samhället. Många firar även den kristna svenska ju-
len med gran och klappar, något som stundtals förbryllar rabbi-
nen i den judiska församlingen. Hemma hos paret Abrahamson 
firas samtliga högtider.

Fru Euphrosyne för noggrant kassabok på inköpen till hus-
hållet under åren på Stora Nygatan. Den vittnar om ett liv med 
stora middagsbjudningar och pampigt julfirande i salongerna på 
Stora Nygatan 171/2. Julen år 1863 inhandlas: hummer, ostron, 
lax, skorpor, julbröd, ägg, hummer, jordärtskockor, gäss, 
orrar, sockerdricka, öl, vin och granris. 

Inköpen i kassaboken ger oss en bild av vad som åts och 
dracks vid dessa bjudningar. År efter år på självaste julafton 
köps granar för att smycka hemmet. Tjänstefolket erhåller sär-
skild ”julpenning” av frun som har ett gott hjärta för de som har 
det sämre ställt i samhället. Den 24 december år 1864 är det 
många namn i kolumnen ”utgifter” i fruns kassabok. Vi anar att 
det inte bara är Abrahamsons eget tjänstefolk eller hjälpfruar 
som Euphrosyne Abrahamson betalar:

”Hanna 10 rdl
Olsson 12 rdl
Lina 20 rdl
Sophie 20 rdl
Johanna 10 rdl
Christina 15 rdl
Maria 5 rdl
Adeles pigor och Bengtsson 30 rdl
Fanny 3 rdl
 pigor 15 rdl” 

Det är stora summor, och frun betalar även för andras hjälp och 
utlägg. Den 9 och 10 december år 1864 noteras även två stora 
inköp av leksaker, men om dessa är julklappar till syskonbarn 
eller gåvor till välgörenhet må vara osagt. 

Fru Euphrosyne är en kvinna som värnar om de behövande, 
men inte bara i juletid. Flertalet fattiga familjer får stöd ur 
fruns kassa för att klara liv och uppehälle, eller hjälp att skaffa 
sig en anställning. Fru Abrahamson låter även inrätta en skola 
för fattiga barn i sitt sommarhem Vänhem i Gamlestan utanför 
Göteborg. 

Abrahamson på Nääs slott 
Efter närmare tio jular på Stora Nygatan köper makarna Ab-
rahamson Nääs slott utanför Floda år 1868. Herrn har över-
låtit sin framgångsrika kortvarufirma till två av sina bröder. 
Fru Euphrosyne har sviktande hälsa och makarna söker lugn 
och ro utanför staden. Nääs slott rustas både invändigt och 
utvändigt. Här läggs stor vikt vid att få ett för tiden super-
modernt hem med det senaste från Världsutställningen i Paris 
blandat med de svenska oskarianska idealen. Frun beställer 
så kallade frottéhanddukar, en nyhet för tiden. Handdukarna 
broderas med herrskapets initialer. Dukar, gardiner och mat-
tor beställs maskintillverkade per postorder i den intågande 
industrialismens anda.

Fru Euphrosynes hälsa försämras ytterligare och den 7 feb-
ruari år 1869 avlider hon endast 33 år gammal. Frun hinner 
aldrig flytta in i sitt nyinredda hem på Nääs slott och en för-
krossad August Abrahamson har mist sin hustru. 

På Nääs får Abrahamson sällskap av systersonen Otto 
Salomon med familj, som bosätter sig i eget hus på egendo-
men. Släktingarna blir ett stöd för Abrahamson, hjälper honom 
att skingra sin ensamhet och komma på andra tankar. 
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tackar för ”vackra och nyttiga” julklappar dagarna efter jul. 
Samtidigt passar de även på att gratulera till den stundande 
födelsedagen, och hoppas att ”farbror får uppleva många födel-
sedagar och bli mycket gammal”. Från August Abrahamsons 
bekanta i Kilanda sänds årligen tackkort. Vad som var i pake-
ten framkommer inte alltid. Maria von Schéele tackar julen år 
1894 för en present som får plats i resväskan, något som den 
unga damen verkar ha nytta av då hon ofta är på resande fot. 
Fröken von Schéele gläder sin farbror med att var gång hon ser 
eller använder tingesten ska sända en tanke till sin farbror.

Hennes syster Ida skriver samma år: ”Den charmant vackra 
julklapp fröjdar mina ögon med sina gnistrande kristaller”. Idag 
blir dessa beskrivningar på nytt som julgåvor för läsaren, då vi 

med vår fantasi kan ana vad som egentligen fanns i paketen. 
Ett smycke kanske? Med tanke på den unga damens glädje och 
tacksamhet inför detta, verkar Abrahamson ha haft god smak. 
Även i Landskrona år 1891 gläds en dam åt ett kors hon fått 
i julgåva av August Abrahamson, som hon skriver ska bli ”ett 
nöje att bära”.

Selma Lagerlöf på Nääs
Systersonsonen Otto skriver till Abrahamson och tackar för de 
pengar han har fått i julgåva. Han berättar att hans far, Otto 
Salomon, har tagit hand om dem och lagt i ett kuvert. Pojken 
vet nämligen vad pengarna ska gå till, så snart det blir tillfälle 
ska han köpa frimärken för dessa. Detta är troligtvis något han 

Tillsammans grundar August och Otto ett slöjdlärarsemi-
narium, där fru Euphrosynes idé med skola för fattiga lägger 
grunden till den sedermera världsberömda slöjdskolan. Hit 
kom lärare från ett 40-tal länder för utbildning i träslöjd, 
syslöjd, metallslöjd och kurser i lek och trädgårdsskötsel. 
Nääspedagogiken som undervisningsidé spreds snabbt över 
hela världen.

Julkort och klappar
Julen på Nääs firas med släkt och vänner. Många var de som 
fick njuta av den goda maten, konfekten och julstämningen i 
salongerna. Runt middagsbordet fanns sannolikt August ogifta 
syster Selly, systern Henriette med barnen Sophie Elkan, Otto 

Salomon och Elise, den konstnärliga brodern Anthony Ruben 
Montalba med döttrar, bröderna Leopold och Gabriel med fa-
miljer. Julbestyren sammanfaller ju med herrns födelsedag och 
ofta är födelsedagskort och julkort desamma. 

Kartongvis av dessa kort finns bevarade, och de påvisar 
Abrahamsons stora umgänge. I listorna på utskickade kort kring 
jul och nyår finns hundratals adresser till vänner och bekanta 
i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien och Amerika. Det 
är allt från kort sända till närliggande Floda som till Nürnberg 
och London.

Många av tackkorten dagarna efter jul vittnar om de många 
julklappar som Abrahamson skickade till nära och kära. 
Syskonbarnen skriver till farbror August Abrahamson och 
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Nääs bakstugas hvita pepparkakor
3 deciliter vispad sötgrädde
2 strukna teskedar hjorthornssalt
3 vispade ägg
850 gram/10 deciliter strösocker
75 gram rört smör eller margarin
1 matsked ingefära
1 tesked nejlikor
1,3 kilogram vetemjöl

Sötgrädden slås i ett fat och deri röras hjorthornssalt, ägg, 
strösocker och smör. Blanda ingefära och nejlika i vetemjölet. 
Rör därefter ner i smeten. Degen bör stå en à två dagar inn-
an den bakas. Man kaflar deraf litet i sänder så tjockt som ett  
2-kronorsmynt. Uttages med mått, lägges på plåt och penslas 
med vatten. Gräddas i ugn tills de är svagt ljusbruna i 175 gra-
der. Förvaras torrt.

Nääs wärdshus viltköttbullar
1 kilogram älgfärs
1 deciliter ströbröd
3 ägg från frigående höns
1 deciliter grädde
3 matskedar viltfond
1 matsked viltkrydda (bestående av krossade enbär, timjan, 
salvia, rosmarin, lagerblad)
salt och peppar efter tycke och smak

Blanda alla ingredienserna utom färsen till en jämn smet. Blan-
da i älgfärsen. Forma till små köttbullar och bryn i smör på 
medelvärme i en stekpanna av gjutjärn.

önskat och något herr Abrahamson lyssnat på. 
Men inte alla i den Abrahamsonska familjen är lika upp-

fyllda av glädje och julstämning när slutet av december nalkas. 
Abrahamsons systerdotter, Sophie, förlorar under julhelgen år 
1879 sin man Nathan Elkan och deras tvååriga dotter Kerstin 
i tuberkulos. Sophie Elkan blir änka redan vid 26 års ålder 
och varje jul därefter blir en påminnelse om hennes saknade 
familj. Vid ett flertal tillfällen väljer Sophie att resa utomlands 
i december. Julen år 1891 och 1895 tillbringar Sophie Elkan i 
Rom. Det framkommer i brev att hon tycker det känns ”kon-
stigt att inte vara på Nääs” när det är jul. Dock är hon inte 
bortglömd. Släkten var viktig i den Abrahamsonska familjen, 
och julklappar sänds till och med utomlands. Sophie tackar för 
de tillsända ”julklapparna, alla på vers”. 

Sophie träffar en ny livskamrat på en nyårsfest år 1894, den 
unga folkskollärarinnan Selma Lagerlöf. Mellan dessa två kvin-
nor uppstår en livslång vänskap bestående av bland annat resor 

och författande. Nääs låg de båda kvinnorna varmt om hjärtat 
och den södra slottsflygeln kom att bli deras gemensamma 
sommarbostad under 25 år. Selma Lagerlöf beskiver Nääs i Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige år 1906:

”Slottet, där den gamle herrn bodde, lågt högt på en kulle 
som var nära nog kringslutet av en slingrande sjö och förbands 
med land genom en vacker stenbro.” Och mycket är sig ju likt 
även idag, hundra år senare.

August Abrahamson avlider på Nääs slott den 6 maj år 1898. 
Fem år tidigare skrev han sitt testamente där hela egendomen 
doneras till staten. Abrahamson är begravd i Nääs slottspark 
tillsammans med sin systerson Otto Salomon, så han är sitt 
Nääs fortfarande trogen. På gravstenen står att läsa: ”Den gode 
är en makt även i graven”. 

Källor: August Abrahamsons stiftelses arkiv, Landsarkivet i 
Göteborg.

JULBOKEN INLAGA 8 augusti BILLES86-87   86-87 07-08-09   10.03.08


