
 

 

Bruzelius  
 
Småländsk prästsläkt vars äldste kände stamfar är Lars Nilsson, bonde på Brusås, Hångers 
socken utanför Värnamo, död 1670. Han var gift med Ingrid Bengtsdotter från hemmanet 
Lilla Kyet i samma socken. Släktnamnet Bruzelius antogs efter födelsegården av hans son 
Nils Larsson, född den 12 juni 1669, kyrkoherde i Huaröd och Svenköp i Skåne, död den 5 
september 1737, gift 1702 med prostdottern i Kimito i Finland, Catharina Pryss, död 1736. 
De hade sönerna Nils, född 1709 och Jonas, född 1714, prost, död 1787, gift med Dorothea 
Marit Sture, född 1719, död 1803. Från Jonas utgår den s k Västeråsgrenen. 
 
På 1600-talet och i början av 1700-talet fanns flera präster inom Växjö och Linköpings stift 
med namnet Bruzelius, såsom Sveno Petri Bruzelius i Hjortsberga, Hemming Gudmundi 
Bruzelius i Kråkshult, Johannes Bruzelius i Flisby och dennes son Nicolaus Bruzelius i 
Bellö. I Skogs pastorat i Hälsingland fanns en kyrkoherde med namnet Nicolaus Bruzelius. 
Ingen av dessa tillhörde släkten Bruzelius från Hångers socken; endast den förstnämnde, 
Sveno Bruzelius, lär på mödernet varit släkt med släktens stamfar.  
 
 

  
 
Nils Bruzelius sigill och signatur. Sin trohetsed till drottning Elenora 1719 (Riksarkivets samling, 
Kunglm Maj:ts kansli, Eder, volym 32) undertecknade han Nicolaus Bruzelius, Pastor in Hufweröd 

et Swenskiöp och satte dit sitt sigill innehållande initialerna NLB (L:et för hans patronymikon 
Laurentii) över tre rosor på stjälkar uppväxande från ett treberg. Hans valspråk utgick, som brukligt 
var, från dessa initialer: Numen labori benedictat; Må Gud välsigna arbetet! 

                            
 
 



 

 

               
  
T v: Häradsprosten Nils Bruzelius (1709-1788). T h: Dennes sigill.  
 

Häradsprosten Nils Bruzelius var född i Wiborg den 14 februari 1709, och dog i Trelleborg 
den 12 mars 1788. Han var gift med Hedvig Juliana Sture*, född 1721, död 1772. De hade 
sönerna Nils och Johannes, född 1751, skolföreståndare, död 1787, gift med Maria Christina 
Schalén, född 1760, död 1815. Från Johannes utgår den s k Stockholmsgrenen (varav en del 
fortlever i USA).  
Nils Bruzelius fullföljde sina studier till magistergraden och blev efter prästvigningen 
faderns medhjälpare i Huaröd och efter dennes död hans efterträdare som kyrkoherde. Han 
daterade sin trohetsed 1743 och satte dit sitt sigill. Sköldemärket i hans sigill kan beskrivas 
som en herde stående på mark, bärande ett lamm över sina axlar och hållande en stav i höger 
hand. Herden är avbildad med långt skägg, utan huvudbonad och klädd i axellång 
sidklädnad. Över och på vardera sidan av skölden syns en pyramid stående på tre kulor och 
krönt av en sexuddig stjärna. Ägarinitialerna är NB (N:et är av misstag spegelvänt) och hans 
valspråk: Herrens herde. I omkring ett årtionde verkade han i Huaröd. Han sökte sig sedan 
ett något bättre pastorat än denna fattiga socken och fick 1749 kunglig fullmakt på 
Trelleborg. 
Han beskrivs som en duglig man, men också som en, åtminstone i ungdomen, ganska 
självsäker, hetlevrad och bråkig herre. Nils Bruzelius anklagades för, men frikändes ifrån, 
att 1749 tillsammans med sitt sällskap skällt ut och pryglat gästgivaren i Klörup, Anders 
Lundsten. Den ende i det festande sällskapet som åkte fast var drängen, som dömdes till 
böter.  
Ett år efter Hedvig Juliana Stures död gifte den då 64-årige Nils Bruzelius om sig med den 
20-åriga Catharina Maria Mayer, tygvaktardotter från Stralsund, som blev mor till 2 pojkar, 
som den gamle fadern gav de symboliska namnen Vespertin efter aftonstjärnan och 
Occidentin efter den nedgående solen. Trots att Nils Bruzelius drog fram 10 barn lämnade 
han efter sig en betydande förmögenhet, enligt bouppteckningen var behållningen 27 000 
dlr.  
 
*den skånska prästsläkten Sture stammar från rådman Hans Rasmussen i Köpenhamn, vars son, Kongl 
konfessionarius Petrus Sture av någon anledning tagit namnet Sture. Någon som helst anknytning till de vid 
denna tid utdöda adelssläkter som funnits på Jylland och i Holstein har inte kunnat spåras, än mindre till de 
svenska Sturarna (Gunnar Carlquist: Släkten Bruzelius prästerliga medlemmar i Lunds stift). Hedvig Stures 
farfars morfar var Jensen Ware, häradsprost i Harlösa, död 1648 och stamfader till släkten Schartau. Namnet 
Sture går sedan igen som förnamn i släkten Bruzelius, t ex hos Arvid Sture Bruzelius, se nedan. 
 



 

 

Äldste sonen till denne Nils Bruzelius, hette också Nils Bruzelius, kyrkoherde i Västra 
Tommarp och så småningom häradsprost, född den 8 januari 1742, död den 20 januari 1823 
och gift med Johanna Charlotta Sommar, född den 22 april 1765, död den 8 december 1847 
(se Appendix, släkten Sommar). De fick 15 barn, 8 söner och 7 döttrar, av vilka 11 nådde 
vuxen ålder. Nils Bruzelius levde i samförstånd med sina församlingsbor och han beskrivs 
som en betydligt mindre kolerisk och lynnig person än sin far (och sina farbröder). Vid 
biskopsvalet 1811 var Nils Bruzelius biskopskandidaten Wilhelm Faxes största stöd och 
enligt Schönbeck var Nils Bruzelius stöd det största skälet till att Faxe blev vald. Nils 
Bruzelius beskrivs också som mycket intresserad av fornminnen; han hade själv en stor 
samling. På äldre dagar var han en fryntlig och munter gubbe som var förtjust i att ordna 
kalas i prästgården. Hans och hans hustrus gravhög med en upprest bautasten kringgärdad 
av stenar med en stenkedja, vittnar om ett storvulet drag i hans personlighet.  
 

                       
 
T v: Nils Bruzelius (1742-1823) och Johanna Charlotta Sommars (1765-1847) gravplats i Västra 
Tommarp. T h: Ungdomsporträtt av Andreas Bruzelius (1788-1851). 
     
                                                                                               

          
 

T v: Andreas Bruzelius (1788-1851), bilden till höger av honom är hämtad från släkttavlan  
som målades 1847 (se nedan). T h: Prästgården i Norra Vram.  
 
Sonen Andreas Bruzelius var kyrkoherde i Ottarp och sedermera prost i Norra Vram. Han 
föddes den 25 december 1788 i Västra Tommarp, och dog i Lund den 18 mars 1851. Han 
var fjärde son och det sjunde barnet till Nils och Johanna Charlotta Bruzelius.  
 



 

 

 
 

 
 
Denna oljemålning gjordes 1847 av konstnären Kilian Zoll och den föreställer prosten Andreas 
Bruzelius och hans stora familj i Norra Vrams prästgårds stora sal. I tavlans mitt sitter prosten 
Andreas Bruzelius, här 59 år gammal, omgiven av de 14 av sina 17 barn som uppnådde vuxen ålder. 
Han beskrivs som ”en omtänksam familjefar, en god hushållare och lantbrukare (trots sju söner vid 
universitetet blev han med tiden välbärgad), en utpräglad ordningsmänniska och hjälpsam mot 
församlingens fattiga”. Han deltog i samhällsdebatten och skrev insändare; understundom i hätsk 
polemik mot signaturerna ”Hatare af Ocker” och ”Frågwis” försvarade han under den egna 
signaturen ”Ärlig Swensk”, privatbankernas agerande. Henrik Schönbeck har tecknat ett delvis 
kärvare porträtt och kritiserar honom för att ha fört en egennyttig familjepolitik och på ett 
oberäkneligt sätt intrigerat i kyrkopolitiken. 
En yngre bror till Andreas Bruzelius var Arvid Sture Bruzelius, professor i kirurgi, som kom att 
operera Andreas Bruzelius flera gånger för njursten. Ytterligare en bror var Thure Bruzelius. Dennes 
yngsta dotter var Victoria Bruzelius (1850-1888), sedermera författarinna.  
Prostinnan Jeanette Bruzelius (1798-1875) var officiellt dotter till klockaren i Ottarp, hovkamreraren 
Ola Magnus Hendberg och hans hustru Ingeborg. I själva verket var fadern friherren Otto Ludvig 
Bennet (se Appendix, släkten Bennet); ägare till Beltesberga sätesgård i Ottarps pastorat. Bennet 
förordade att om Jeanette gifte sig med en präst, skulle denne få Ottarps pastorat. Så skedde således 
också när Jeanette 1816 gifte sig med Andreas Bruzelius. Stolarna som prostparet sitter på ovan ingår 
i den s k ”Benetta-möbeln,” vilken var en gåva från Otto Bennet. Möbeln finns fortfarande kvar i 
släkten. Tavlan, som tidigare gick i arv som fideikommiss, ägs numera av den Bruzelianska 
släktföreningen.    
 
Personerna på tavlan är stående från vänster: 1) bataljons- och sedermera provinsialläkaren Edvard 
Ström, g m Julie Bruzelius, nr 16. 2) Charlotte Bruzelius, g m prosten 3) kh J H Carlström i Ottarp, 
4) Alfred Bruzelius, sedermera kh i Näsum, 5) Andreas Bruzelius, sedermera kh i Österlöv, 
kontraktsprost i Villands härad, 6) Carl Bruzelius, sedermera pastor i Vallby, 7) Otto Ludvig 
Bruzelius, sedermera bataljons- och fängelseläkare i Landskrona, 8) Jeanette Bruzelius, g m 9) 
handlanden J Engelbrecht Kock, Trelleborg, 10) Hjalmar Bruzelius, sedermera kyrkoherden i 
Igelösa, g m 11) Beata Augusta Bruzelius, f Söderberg, 12) Arvid Bruzelius, sedermera syssloman 
vid fattigvården i Söderköping, 13) Jöns Sommar Bruzelius, sedermera fil dr, vice häradshövding 
och slutligen kronofogde i Klippan, 14) Cornelia Hedvig Bruzelius, 15) Helena Bruzelius.  



 

 

Sittande från vänster: 16) Julie Bruzelius (vid pianot), g m 1) Edvard Ström, 17) prosten Andreas 
Bruzelius, 18) prostinnan Jeanette Bruzelius. 
Fortsättning fg sida: Knästående (framför taxen Jäger): 19) Jacob Bruzelius, sedermera kapten vid 
Norra Skånska Infanteriregementet och bevakningschef, 20) Hulda Bruzelius. 
 
 

          

 

T v: Jeanette Bruzelius, född Hendberg, född i Ottarp den 6 januari 1798, död på Enegården i Bjuv  
den 5 maj 1875. T h: Tillkännagivande av Andreas Bruzelius död.  
 
 

 
Victoria Maria Benedictsson, född Bruzelius född den 3 juni 1850 i Fru Alstad, Malmöhus län, död 
den 22 juli 1888 i Köpenhamn. Hon gifte sig 21 år gammal med den 49-årige postmästaren i Hörby 
Christian Benedictsson. Skrifter: Från Skåne (1884), Fru Marianne (1887), Folklif och småberättlser 
(1887), Modern (1888) och Den bergtagna (utgiven av vännen A. Lundegård 1890). 
Efter en olycklig och kortvarig kärleksaffär med litteraturkritikern George Brandes begick hon 
självmord. Hon var brorsdotter till prosten i Ottarp och Norra Vram, Andreas Bruzelius. Hennes 
föräldrar var Thure, dvs en bror till Andreas Bruzelius, och Helena Sophia Bruzelius, född Finérus. 
I sin skildring av sin barndom skriver Victoria Benedictsson om sin fader att han var mest stolt över 
sin armstyrka, sin vackra figur och sina små fötter. Han satt dessutom väl till häst och kunde berätta 
historier med oemotståndlig smittande humor. Detta i motsats till modern som var kylig och sträng. 
”Vad hon borde ha passat till abbedissa i ett kloster” skriver Victoria Benedictsson som vuxen i ett 
brev. Från första stund var hon ”fars pojke” – inte hans flicka; fram till den där ridturen, som hon 
långt senare har skildrat i novellen Ur mörkret: Hon och fadern är ute och rider. Fadern rider före 
och hoppar över en bred grav. Victoria kommer efter. Hon är åtta år, klädd som en pojke och rider i 
karlsadel. När hon når graven tvekar hon, vågar inte språnget. Det är då hennes far fäller orden som 
får deras samhörighet att rämna. I hans röst finns både förakt, sorg och ilska: - Du är rädd!  
På Hotel Leopold i Köpenhamn tog hon sitt liv en julinatt 1888 genom att skära halsen av sig med 
en rakkniv, efter att Georg Brandes underkänt hennes roman Fru Marianne. 



 

 

I avdelning tre, längs rad 27, på Vestre kirkegården i Köpenhamn, halvgömd bakom träd och buskar 
står hennes gravsten. Gravstenen är endast märkt med författarpseudonymen ”Ernst Ahlgren” och så 
två ord längst ner: Implora Pace: ”Jag ber om frid.” Förmodligen deltog varken hennes man eller 
något av barnen vid begravningen som hölls i Helligåndskirken på Ströget. 
 
 
 

                               
 
T v: Arvid Sture Bruzelius (1799-1865). Med tillstånd av Nationalmuseum. T h: Ragnar Bruzelius 
sommarhus i Stockholms skärgård.  
 

Arvid Sture Bruzelius föddes i västra Tommarp den 9 mars 1799. Han blev student i Lund 
1816 och filosofie magister 1823. Följande år blev han docent i botanik, efter avlagda 
medicinska examina överfördes docenturen till obstetrik 1829. Han promoverades samma år 
till medicine doktor och han blev 1831 adjunkt i obstetrik samt kirurgie magister. Under 19 
terminer förestod han professuren i kirurgi och obstetrik i Lund och var 1847-58 professor 
häri. Från 1844 var han dessutom lärare vid Lunds undervisningsanstalt för barnmorskor. 
Han erhöll 1847 Dannebrogs Orden, Nordestjerne Orden. Den 21 maj 1833 gifte han sig 
med Fredrica Maria Borg, född 1815. Arvid Sture Bruzelius dog på sin egendom i Stora 
Råby den 28 januari 1865.   
 
En brorson till Andreas Bruzelius och Arvid Sture Bruzelius var, Magnus Ragnar Bruzelius, 
född den 4 juni 1832. Han intogs vid Lunds Katedralskola 1845, blev 1853 fil doktor och 
1855 docent i zoologi vid Lunds Universitet och 1860 medicine kandidat. Vidare blev han 
medicine doktor vid Lunds Universitet 1864, sedan han föregående år utnämnts till docent i 
medicin vid Carolinska Institutet och 1877 utnämndes han till professor i medicin vid 
Serafimerlasarettet. 1880 blev han Oscar II: s livläkare. 1871 gifte han sig med Christina 
Helena Kempe, född den 10 juli 1845, dotter till bruksägaren Johan Carl Kempe och hans 
andra hustru Anna Fransiska Franzén.   
 
 



 

 

          
 
T v: Med cand Otto Ludvig Bruzelius, 30 år. Otto var född i Ottarp den 8 februari 1829 som son till 
kyrkoherden i Ottarp, Andreas Bruzelius och hans hustru Jeanette Hendberg. Han var det tionde av 
deras sjutton barn och den sjunde sonen. Fotografiet till vänster är taget på en fotoatelje i Stockholm. 
Den 14 december 1858 hade han blivit medicine kandidat och reste sedan efter nyår upp till 
Stockholm. I ett brev den 13 februari 1859 beskriver han den 16 dagar långa resan dit upp till en 
tjänstgöring på Serafimerlasarettet. Han gifte sig den 9 november 1864 med Alma Carlsson. Så 
småningom blev han fält- och fängelseläkare vid Kungliga Wendes Artilleriregemente i Landskrona. 
I mitten: Otto Ludvigs son Otto Bruzelius i 40-årsåldern. T h: Fotografiet bör vara från 1880-talet 
och visar honom i 50-årsåldern. 
 
Alma Carlsson föddes i Helsingborg den 21 april 1844 som dotter till handlanden Peter 
Carlsson (1805-1875) och Helena Odéen (1811-1859). Hon växte upp i Helsingborg under 
välbärgade förhållanden tillsammans med den sex år äldre brodern August, som kom att bli 
militär. Vid 15 års ålder förlorade hon sin mor. Modern Helena dog vid 48 års ålder, enligt 
dödsattesten i ”Sockersjuka och Hestik.” Hon hade förgäves varit på kurort i Tyskland för 
att söka bot.  
 

                            
 
T v: Fotografiet är från omkring år 1860, då Alma var 16 år. Hon är svartklädd och bär troligen sorg 
efter sin mor. Till höger ses hon i något högre ålder. 
 



 

 

Den 24 juni 1862 träffades hon och Otto Ludvig Bruzelius för första gången. Tiden 23 juni-
26 augusti det året var han t f stadsläkare i Helsingborg. Brev från februari 1863 visar att de 
var nyförlovade och att Otto flyttat till Landskrona och avlagt legimitetseden inför 
Magistraten den 13 februari. I slutet av mars for han till Helsingborg med ångbåten för att 
hälsa på Alma. ”Ej järnvägsförbindelse då.” I ett brev till Cornelia skrev Alma den 14 maj 
1864: ”Idag på morgonen avreste Otto till Köpenhamn för att fortsätta söderut.” Han hade 
fått ett resestipendium och besökte Wien, Prag och Berlin. Hennes far hade ”medgivit 
lysning så snart Otto återvände.” De gifte sig sedan i Helsingborg, då hon var 20 år och han 
35 år och de bosatte sig i Landskrona. 1875 dog hennes 70-årige far, Peter Carlsson, inne i 
Köpenhamn. Dit hade han flyttat 1868. Med jämna mellanrum hade hon rest över med båt 
för att titta till honom.  
 
År 1875 var hon 31 år gammal. Hon hade då varit gift med sin Otto i elva år och verkar ha 
funnit sig väl tillrätta i Landskrona. Största delen av tiden har de bott i huset på Kungsgatan. 
Hon har vid denna tid fött sju barn, men två av barnen är döda. Clara dog 6 månader gammal 
1871 och Sture 1873, vid 1 år och 5 månader. År 1875 var Petter 10 år, Gerda 9 år, Otto 8 
år, Sommar 6 år och Oscar 1 år. År 1879 fick hon sitt åttonde och sista barn, Richard. 
 
 

    
 
T v och i mitten: Handelsmannen Peter Carlsson (1805-1875). T h: Elisabeth Helena Odéen (1811-
1859).  
 
Handelsmannen Peter Carlsson, Otto Ludvig Bruzelius svärfar, föddes i Holtsljunga den 1 
februari 1805 och dog i Köpenhamn den 12 mars 1875. Han var son till Carl Bengtsson, född 
den 18 juli 1762, och Johanna Britta Pehrsdotter, född den 2 februari 1786. Arton år gammal 
tog han tjänst i Göteborg och var sedan handelsbetjänt i Ängelholm åren 1824-1833. I april 
1833 blev han bokhållare hos handlanden Nils Fredrik Hedström och år 1834 hos handlanden 
O D Krook, bägge i Helsingborg. Han kom att bli befryndad med bägge sina arbetsgivare. 
Först gifte sig han med Hedströms styvdotter och senare kom deras son August att gifta sig 
med Krooks dotter.  
Peter Carlsson fick burskap som handlande i Helsingborg den 4 april 1838. Han var mycket 
framgångsrik som handelsman, och bouppteckningen efter hustrun visar en behållning på 
191 149 riksdaler riksmynt. Han förvärvade två fastigheter vid Norra Storgatan, nr 38 och 
nr 43 (det gamla Engeströmska huset, som nu står på Fredriksdal). På båda fastigheterna 
gjorde Peter Carlsson flera ombyggnader och 1859 taxerades de till 24 500 riksdaler 
silvermynt. 
 



 

 

Peter Carlsons och Elisabeth Helena Odéens gravplats är bevarad i nordvästra delen av 
Helsingborgs Gamla Begravningsplats. Peter Carlsson gifte sig i Helsingborg den 4 juni 
1838 med Elisabeth Helena Odéen, född i Söderköping den 2 april 1811, dotter till 
handlanden Gustaf Odéen och Else Elisabeth Bager (se Appendix släkten Bager). Efter en 
skilsmässa 1824 gifte Else Elisabeth Bager om sig den 14 februari 1825 med handlanden i 
Helsingborg Nils Fredrik Hedström, där barnen ur första äktenskapet växte upp. 
 
Peter Carlsson och Helena Odéen fick barnen August Emanuel, född den 9 oktober 1838  
(med tiden major), Alma Maria Henrika, född den 21 april 1844  (gift med dr Otto Ludvig 
Bruzelius).        
 

              
      
T v: Majoren August Emanuel Carlsson, född den 9 oktober 1838 i Helsingborg, död i Lands- 
krona. T h: Syskonen Bruzelius, cirka år 1879. Stående från vänster: Petter 14 år och Sommar 10  
år och sittande Gerda 13 år, Oscar 5 år och Otto 11 år. 1879 föddes ytterligare en bror Richard.  
1889 skulle Petter komma att dö i tuberkulos, 24 år gammal. Richard Sture, kallad Sture, föddes  
på sommaren 1872 och dog året därpå. När den yngste brodern föddes 1879 döptes också han till  
Richard Sture. I ett brev till Cornelia skrev modern Alma: ”Den lille skall kallas för Richard, ej  
Sture. Det våga vi ej med tanke på den Sture som dog.” 
 
 

             
 



 

 

”Hälsning från de hemmavarande i november 1885”. Fotografiet till vänster på fg sida visar 
föräldrarna Otto Ludvig 56 år och Alma 41 år med från vänster räknat Sommar 16 år, Rickard 6 år 
och Otto 17 år. Längst fram sitter Oscar 11 år. Otto och Sommar kom hem till Mårten 1885. 
”Trakterades med sina favoriträtter.” Ett fotografi togs av hela den hemmavarande familjen och 
skickades till ”utlänningarna”, dvs till Petter och Gerda som var utomlands. Gerda var i pension i 
Schweiz ”för att fullborda sin uppfostran” (hon skulle bli 19 år i december) och Petter arbetade i 
Cadiz i Spanien sedan 1882 för att försöka bota sin TBC (han hade fyllt 20 år i september). De kom 
bägge hem igen till Landskrona i maj 1886, men Peter återvände till Cadiz. Fotografiet till höger på 
fg sida visar huset på Kungsgatan i Landskrona. Föräldrarhemmet ”Brusås” på Kungsgatan 17 i 
Landskrona var byggt 1754-60. Det köptes av doktor Otto Ludvig Bruzelius 1872. Då han dog 1891 
övertogs det av Änkefru Alma Bruzelius, därefter av sterbhuset och av sonen tullkontrollör Otto 
Bruzelius. Sedan han dött ägdes det en kort tid av änkefru Signe Bruzelius.   
 

Alma Bruzelius liv på 1880-talet:  
Otto Ludvig hade fått en hjärnblödning våren 1882, då han var 53 år. Därmed försämrades 
både hans hälsa och familjens ekonomi betydligt. I september 1882 ”skötte han sin plats på 
Slottet, har mycket litet praktik, men reser ej på landet”. Den 19 maj fick han avsked från 
Förste Bataljonsläkaretjänsten och dog sedan 1891 i sin andra hjärnblödning. Den äldste 
sonen Petter kom hem döende från Spanien i juni 1889. Han dog av sin TBC samma höst. 
Sonen Otto var då 23 år, Sommar 22 år, Oscar 17 år och Richard 12 år. Den 25-åriga Gerda 
gifte sig sedan 1893 och flyttade och flyttade till Karlskrona. Alma bodde kvar i huset på 
Kungsgatan fram till sin död 1907 vid 63 års ålder. Hon var sjuklig och ensam när till sist 
alla barnen flyttat hemifrån. Tillsammans med mannen Otto och sönerna Petter och Richard 
ligger hon begravd på Landskrona Nya Begravningsplats (kv 4).  
Den 24 juni 1892 skrev hon till Faster Cornelia: ”I går 3 år sedan Petter hemkom med döden 
i hjärtat - mitt mest älskade barn. I dag 30 år sedan jag första gången träffade min käre Otto. 
Så länge han levde genomlevde vi i tankarna alltid detsamma och delade trofast sorg och 
glädje. Outsägligt tomt att få bära det ensam.” 

 

         
 
T v: ”Segervinnare vid kapprodden i Köpenhamn den 3 juli 1887.” Roddarlaget från 1887 är uppställt 
hos fotografen med medaljer och pokal. I bakre raden till vänster står en av bröderna Bruzelius. Det 
är troligen Otto, som i ett brev från Alma till Cornelia den 14 februari 1887, omtalas som medlem i 
Roddklubben. Sommar var också med i klubben, men det är oklart när. I augusti 1889 ”reste Otto 
och Sommar till Stockholm till kapprodd där Landskrona vann. Sommar var endast reserv den 
gången. På föräldrarnas silverbröllop år 1889 bar fadern Otto Ludvig och hans bror Jöns sina 
Vasaordnar och Otto och Sommar ”sina roddmedaljer”. En av Sommars medaljer är bevarad, men 



 

 

saknar datering. Sommar hade – åtminstone på äldre dagar – detta fotografi i sitt sovrum. Han 
påpekade gärna att han i sin ungdom tävlingsrodde för Landskronaklubben, och att det var mycket 
roligt. Ännu i slutet på 1990-talet fanns klubben kvar, men klubbhuset i Landskrona Nyhamnsområde 
ersattes på 1970-talet med ett nytt på samma plats. På bilden ovan kan man på roddarnas bröst ana 
bokstäverna ”L R K” – Landskrona RoddKlubb. T h på fg sida: Ungdoms-porträtt av Sommar 
Bruzelius.  
 
Sedan Sommar Bruzelius tagit sin mogenhetsexamen i Helsingborg 1887 tog han den 16 
september samma år studentexamen Lund och började sina studier vid Lunds Universitet. 
Han avlade juridisk-filosofisk preliminärexamen den 31 maj 1888. Samtidigt deltog han 
livligt i studentlivet. Han var studentsångare, hade uppgifter inom Skånska nationen och 
sedan i Helsingborg-Landskrona nation, och var med i “Gerda”, det första Lundaspexet i 
rollen som Susanna. 
Åren 1887-89 var hans adress Magle Lilla Kyrkogata 2 och 1890 bodde han på Krafts torg 
4. Sin hovrättsexamen avlade han den 31 januari 1891. Han behöll banden till Lund och var 
med på Studentsångarnas sångarfärd till Amerika år 1904 under ”Fader Bergs” ledning. 

 
 

  
 
Sommar Bruzelius levde ett glatt stundentliv. Bilden visar ett muntert sällskap herrar bakom  
ett antal buteljer. Sommar sitter som fjärde man från höger i halmhatt. Bordet är dukat i trädgården  
bakom hans föräldrahem vid Kungsgatan i Landskrona. Fotografiet är från omkring 1890.  
 
 

             



 

 

T v på fg sida: Susanna och Saxo i spexet Gerda. Sommar Bruzelius i rollen som Susanna på 
rollporträttet, som han sparade hela sitt liv. T h: Sommar Bruzelius bror Oscars egendom Österby 
gård, nära Sigtuna. 
 
 
 

              
 
Barnen Bruzelius är samlade - troligen i samband med modern Almas död 1907. Stående från vänster: 
Oscar 33 år, Otto 39 år, Henning Schultz 43 år (gift med Gerda; deras dotter Märta kom att bli 
legendarisk lärarinna på Stagneliusskolan i Kalmar), Sommar 38 år. Sittande från vänster: Signe 
(född Fritsch, gift med Otto) 32 år, Gerda 41 år och Rickard 28 år. 
 
  

          
 

T v: Brusås i Österslöv. Huset uppfördes 1907-10 av stadsläkaren i Kristianstad Andreas Bruzelius  
(1865-1964), som var uppvuxen på prästgården i Österslöv. Brusås fungerar i dag som släktgård.  
T h: Stadsläkaren Andreas Bruzelius. 
 
 

 

 



 

 

                      
 
T v: Otto är här 3½ år och Elisa 1 år. Deras far Sommar kommer att fylla 50 år den 4 augusti. Han är 
änkling sedan i januari då barnens mor Karen dog i spanska sjukan. I det tal han höll vid Elisas 
bröllop 1936 sade han: "För 19 år sedan dog Elisas mor och lämnade mig så oändligt ensam - ensam 
med de små barnen. De blevo sedan målet för mitt liv och min strävan, och så är det än."  Han blev 
en mycket god far för sina barn.  T h: På stranden i Ljunghusen 1920. Elisa är här 2 år och Otto 4½ 
år. Deras far köpte sommarvillan i Ljunghusen och flyttade dit ner med barnen varje sommar. Själv 
kom han ner med tåg till Ljunghusens station varje dag. Från stationen åkte han med en hästdragen 
passagerarvagn och barnen brukade komma och möta honom vid ändhållplatsen. 

 
      

    

 
T v: Fotot från vårvintern 1919 visar Sommar Bruzelius stående framför villan vid Stjärnplan i 
Limhamn. Den hade köpts hösten 1918 och tillträdet var satt till den 1 mars 1919. Han blev tvungen 
att flytta dit ensam med de små barnen. Brusås blev sedan en fast och viktig punkt för familjen. Otto 
och Elisa växte upp där och Sommar bodde där resten av livet. I slutet på 1920-talet gjordes en 
tillbyggnad mot baksidan. 
T h: Brusås i början av 1970-talet. 



 

 

     
 
T v: Hilda Karlsson läser en saga för Otto 6 år och Elisa 4 år i soffan i övre hallen på Brusås. Hilda 
måste då ha börjat på Brusås helt nyligen, eftersom hon saknas på tidigare bilder. Hon kom att höra 
samman med familjen ända fram till sin död 1972 (hon var född 1888). Hon bar nästan alltid sitt vita 
förkläde. T h: Elisa 5 år och Otto 7 år i Brusås trädgård, sommaren 1923. 
 

 

                                                                        
 
T v: Otto Bruzelius, omkring 7 år gammal. T h: Sommaren 1924 i Ljunghusen; Mor Signe (1875-
1942) med styvbarnen Elisa 6 år och Otto 8 år. 

 
Sommar Bruzelius gifte om sig med sin svägerska Signe Bruzelius, född Fritsch, den 26 april 
1924. Hon hade varit gift med hans äldre bror Otto Ludvig, som dött 1920. Hon var också 
barnens favoritfaster, och Elisa har berättat att hon till en början var mycket glad över att få 
en styvmor. 
Elisa talade senare om henne som "Mor Signe" till skillnad från ”Mor Karen”. Hon hade 
inga egna barn och var 49 år då hon gifte om sig. Kanske var det därför hon och Elisa aldrig 
kom riktigt bra överens. I samband med giftermålet förlorade Elisa också sin älskade 
barnsköterska, Syster Alfa, som hon sedan alltid höll kontakt med. Däremot kom Otto och 
Mor Signe mycket bra överens.  
Det var ett resonemangsparti, som inte slog väl ut. De hade bägge lyckliga äktenskap bakom 
sig. Sommar var trött på allt trassel med tjänstefolk och Signe trodde att hon skulle leva ett 
liv fullt av fester och representation.  Livet igenom fick hon tårar i ögonen då hon talade om 
”min förste man”, och hon ligger på egen begäran begravd vid sidan om Otto Ludvig på 
Landskrona kyrkogård. 
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