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1896 Axel Edward Anders (Andreas) Jangö (då Johansson) föds 
den 25 juni i Sotargården, med adressen Fredsgatan 8 i Sala. 
Moder Anna Jansson (f. 3 mars 1872), fader Axel Johansson 
(f. 10 maj 1872). 

 När Edward var i femårsåldern flyttade familjen till Malmö 
och bodde sedan en kort period i Lund. Föräldrarna skildes. 

1903 Modern Anna tog hand om barnen Edward och Bror (f. 1898) 
och flyttade till Möklinta. 

 Modern reste omkring och sålde konsthantverk av egen 
tillverkning och pojkarna växte upp hos hennes morbror 
Janne (Jonas Magnus) Norman i Forneby, Möklinta. Edward var smådräng och vallpojke på gården 
Ol-Ers i Forneby. Edward började första året i Norrvads skola, Möklinta, men fortsatte skolgången i 
Sala. En lärarinna som såg hans tecknartalang betydde mycket för honom.  

1910 Edward sålde sina första konstnärliga alster på torget i Sala. Snedsågade björkkubbar med jägare, 
stugor och blommor på. 

1912 Modern Anna dör den 6 februari. Edward anställs vid Sala Elektricitetsverk som montörsbiträde men 
flyttar under året vidare till Malmö för att bli elinstallatör.  

1913 Arbetar som hjälpmontör i Skåne. 

1915 Beger sig till Tyskland där han praktiserade några månader i Stettin och Berlin under krigsåren. 

1916 Värnplikt i Revingehed och Lund. Arbetar därefter som elinstallatör. 

1917 Besöker Sala och mormor Anna Jansson, f. Norman, som bor inackorderad i en familj med en ung 
dotter, Ellen (f. 13 juli 1901). Ellen är anställd på Sala Allehandas kontor. 

1918 Startar egen elfirma i Glemmingebro. 

1920 Återvänder till Sala och arbetar med elektrifieringen i Vittinge. Ellen och Edward gifter sig i 
november. Edward J blev bland 53 sökande antagen som elektriker och montör på Stockholms slott 
och började där sin tjänst i november. Tillsammans med hustrun Ellen installerade de sig i 
Kommendantflygeln på slottet. 

1921 Sonen Jan föds den 13 mars. 

1922 Tecknar kroki hos Carl Wilhelmson 1922-1923. 

1923 Kom in i mästarklassen på krokikvällarna på Konstakademin, efter rekommendationer från Carl 
Wilhelmson. Edward deltar i krokikvällarna under fem år.  

1924 Dottern Ulla föds den 24 februari.  

1927-1928 Tillbringade två somrar med familjen i sommarstugan i Lilla Björknäs (Aron Jerndahl bodde i 
Björknäs, Tveta socken, utanför Södertälje – är det samma Björknäs som Edward Jangös Lilla 
Björknäs?) 

1929 Utställning på Västerås museum med bl. a. porträtt av Sigfrid Siwertz’ dotter Margit, ”Mina barn” 
och landskapsbilder.  

1930 Utställning på våren i Lilla Utställningen på Blasieholmen som bland andra besöktes av prins Carl och 
prinsessan Ingrid. Tiderna var dåliga, bara åtta målningar såldes och Jangö blev skuldsatt ”för åtskillig 
tid framöver”. 

1930-talet Somrarna måste bli billigare och familjen tillbringade tio somrar i rad hos Karl Fornstedt i Forneby, 
Möklinta. Jangö målade många tavlor i Möklinta som såldes i bygden för att förbättra familjens 
ekonomi.  

1934 Edward J målar ett porträtt i olja av Möklintasonen och konstnären Aron Jerndahl. Aron J i sin tur gör 
två pasteller (1934 resp. 1935) med interiörer från Edward Jangös hem. 

1940-talet Möklintasomrarna följdes av en Ölandsperiod i Köpingsvik och kungafamiljens Solliden ”där han 
åtnjuter prinsessan Sibyllas förtroende att röra sig fritt”. Familjen tog in på ett pensionat ”utan ett 
öre på fickan”. Edward målade sig igenom somrarna, sålde på plats och fick bra överskott i kassan. 

1942 Utställning på Stadshotellet i Sala. 
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1943 Axel Munthe kommer som gäst till Stockholms slott och bodde där fram till sin död 1949. Han fick 

”montören”, Edward Jangö, som sin bästa vän. Edward målade ett porträtt i olja av Munthe och 
tecknade honom ett par gånger. Porträttet finns numera på Svenska Institutet i Rom ”donerad dit av 
en anonym kunglighet”.  

 Utställningar i Eskilstuna och Sala. 

1946 Edward Johansson byter namn till Jangö. På hemsidan jango.se finns en teori om namnet:  

 Enligt en del historieskrivning så är själva urkällan till namnet Jangö sjön Jangen i Värmland. I den 
sjön så finns det flera öar och någon av dessa borde då vara själva ur-Jangön. 

 Enligt vanligtvis välunderrättade källor är det dock inte alls på det viset, det är en efterkonstruktion, 
ingen dålig efterkonstruktion alls men likväl ett falsarium.  

 - - - -  

 Snarare är det på det viset att Ellen och Edwards son Jan var anfäktad av ett uttrycksbehov och 
kände att han ville publicera sina texter redan i tidig ålder genom att göra en skoltidning. Att då 
uppträda under namnet Jan Johansson kände han sig inte trakterad av utan uppfann pseudonymen 
Sjango. Sedan gav det ena det andra och hela familjen, där både Ellen och Edward var födda 
Johansson, bytte namn till Jangö. 

 Sålunda begynner historien med icke mindre än fyra Jangöar, Ellen, Edward och deras barn Jan och 
Ulla-Brita. 

1949 Axel Munthe avlider och Edvard Jangö ”slöt hans ögon för sista gången och tecknade hans 
dödsmask”. 

1951 Vänskapen med Axel Munthe öppnade vägen till San Michele på Capri. Edward reste dit ensam 
första gången 1951och arbetade där i sex veckor. Pengarna tog slut och familjen fick sända kontanter 
till San Michele och Edward fick ytterligare 5 mark av en tysk familj i Hamburg för att klara 
återstoden avresan till Stockholm.   

1953 Nytt besök på San Michele. 

1955 Motiven i måleriet 1955-1966 är oftast från västkusten. Familjen, nu tillsammans med Jan och Ullas 
egna familjer, tillbringade somrarna i Fjällbacka, Bohus-Malmön och på Koster. ”På Koster 
upprepades succén från Ölandspensionatet och vi alla mötte upp där sju år på rad och begick 70-
årsdagen med stort räkkalas”. 

1957 Slutade sin tjänst som elektriker på Stockholms slott och flyttade till Farsta. 

1958 Utställning i Möklinta. 

1961 Åter till San Michele. 

1963 Sista besöket på San Michele. 

1967 ”Familjemötet” på somrarna har nu flyttat till Loftahammar, Tjusts skärgård, Västerviks kommun. 

1970 Edward Jangö ställer ut i skolan i Loftahammar och träffar ”helt apropå en medlem i Sala 
konstförenings styrelse”, vilket resulterade i utställningen i Sala följande år. 

1971 Jubileumsutställning 24 jan – 3 feb, Edward Jangö 75 år, på Aguélimuseet i Sala. Det äldsta 
konstverket var från 1920 och föreställde Ekeby kvarn. 427 besökare och målningar såldes för 8.850 
kr.  

1982 Edward Jangö avlider 3 januari 1982 på Rosenlunds sjukhus efter en kortare sjukhusvistelse. Makan 
Ellen avlider 24 maj samma år. 

 

Citaten hämtade från tidningsartiklar i Sala Allehanda 26 nov 1970 och sonen Jan Jangös artikel 23 jan 1971. 
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Biografi sammanställd av dottern Ulla-Brita och sonen Jan: 
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Brev från Jan Jangö till Lennart Parknäs omkring 2009. Kartongen som omnämns är biografin ovan som 

sammanställts av dottern Ulla-Brita och sonen Jan: 
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Maj-Britt Norman, f. 1924, berättar den 6 oktober 2014:  

Min make Unos farfars far var bror till Janne Norman som tog hand om Edward när han var liten.  

Edward åkte när han var i övre tonåren till Tyskland för att utbilda sig inom det elektriska. När han kom 

hem träffade han tant Ellen, som var från Labacken i Ransta och tjänstgjorde på Sala Allehanda. Hon 

såg annonsen i tidningen om att de sökte en montör på slottet i Stockholm och Edward fick det jobbet! 

De flyttade in i Kommendantsflygeln och det måste ha varit himmelskt för barnen Jan och Ulla, som jag 

är jämnårig med, att bo där med två stora rum och ett lika stort kök med ingång dels emot Storkyrkan 

och köksingång mot yttre borggården. I jämförelse med oss andra ungar i Gamla stan, jag bodde som 

liten där och på Söder, som hade ett litet kyffe på ett rum och kök, ved och vatten på gården och dass på 

gården eller på vinden. 

De bodde slottslikt och tant Ellen tog emot alla barn och alla ungdomar med varm hand. Senare fick 

också Edward använda prins Vilhelms kök som ateljé! 

Edward var väldigt ödmjuk i sitt uppträdande, men samtidigt väldigt stolt både över sitt tekniska 

kunnande och sitt måleri. Han gick på Wilhelmsons målarskola och han sa att ”Dom ville skicka mig till 

Paris men jag hade ju Ellen och barnen”. Han målade lätt med tunna färger och mjuk pensel landskap, 

stilleben och porträtt. Han var stolt också när han berättade att han målat av Margit Rosengren, 

operettprimadonnan.  

Det finns en stor tavla av Ellen där hon sitter och syr på ett kläde. Den finns troligtvis hos dottern Ulla 

idag. Jag minns också en stor tavla med utsikt från deras fönster där man ser Storkyrkan nattetid. Den 

tavlan skulle dottern Ulla vilja att slottet placerade i det rum där de bott och som numera är shop. 

Edward var också stolt över sina goda kontakter med Aron Jerndahl och doktor Axel Munthe, drottning 

Viktorias livmedikus. 

Min mamma var skild och jag hamnade ett tag på barnhem. Mamma träffade Anders Fornstedt och de 

gifte sig. Anders var son till Alma (Kalle Fornstedts första hustru som avled 1926) och Kalle Fornstedt.  

Sommaren 1931 var jag några dagar i Möklinta hos Hilda, Kalles dåvarande fru, och Kalle Fornstedt 

som ville ha mig kvar och jag bodde hos dem från det jag var sju till dess jag blev 20 år.  Jag gick i 

kyrkskolan i Möklinta. 

Samma sommar, 1931, kom Edward Jangö med familj och vänner åkande i bil till Möklinta för att hälsa 

på hos Ol-Ers. Där jag bodde hos Fornstedts fanns en stuga precis utefter vägen som hette Lillsammels. 

Den revs sedan under kriget. Edward med familj kom att bo där om somrarna under hela 30-talet. 

Samma dag som barnen slutade skola kom de ut till Möklinta och de stannade till dagen före innan 

skolan skulle börja. Edward kom ut över helgerna och under ett par semesterveckor.  

Alla somrarna hade han sitt målarskrin med sig och lyckades på så sätt betala nån liten summa i hyra. 

Jag kommer ihåg att han målade en väldigt fin tavla där gubben Ekström satt på en stång efter vägen. 

Sonen Sven Ekström hade hönseri i en av granngårdarna. 

Edward var ju väldigt stolt över sitt tekniska kunnande och var experimentlysten. Han byggde en drake 

– fyrkantig med tygkanter – som vi flög med på ängarna ner mot Storsjön. På den monterade han en 

vanlig lådkamera med någon typ av utlösningsanordning så vi fick flygfoton!  

Ulla och jag var lekkamrater under somrarna och har hållit ihop hela livet. Det var roligt att Ulla och 

Jangös kom ut under somrarna, för annars hade det för min del varit mest hö, mygg, broms och arbete.  

Ulla, som annars var morrontrött, gick gärna upp tidigt när hon närmade sig tonåren för att gå med när 

grannarna vallade sina kor förbi hos oss. Hon brydde sig inte så mycket om korna men hon var väldigt 

förtjust i alla drängarna!  

Jag minns att måleriet inte var speciellt uppskattat i byn – det var inget arbete. Musiker och musik var 

mera uppskattat. 
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Tant Ellen tog med oss till Storsjön för bad och vi metade kräftor i Kilsån och hade väldigt roligt. Ån 

går från Vadsbro och ända till Hallaren. 

Jag besökte Jangös första gången på slottet 1946, när Kalle Fornstedt och jag åkte tåg till Stockholm för 

att uppvakta Edward på 50-årsdagen. Samma år flyttade jag till Stockholm och då blev det ofta besök 

hos Ulla och familjen Jangö.  

 

Edward med den stora draken tillsammans med grannflickan Deris Johansson, dottern Ulla  

och jag, Maj-Britt. Huset till höger är Kalle Fornstedts. 

 

 

 

Eva Jangö, Jan Jangös dotter, text 2014-10-09 från http://www.jango.se/Evas/farfar.html:  

Farfar var född vid midsommartid 1896 i Sala och dog på nyåret 1982 i Stockholm. Jag minns honom 

som en äldre man som målade tavlor, rökte cigarrer och som hörde illa - och som hade värderingar som 

formats i en annan tid än den jag växte upp i.  

Han drömde om att ge ut sina memoarer och började flera gånger att skriva ner sina minnen. Någon bok blev det 

aldrig, men de bevarade anteckningarna gör att jag idag vet betydligt mer om hans liv än jag annars skulle ha 

gjort. Jag tror att han skulle ha blivit glad över att de fått spela en roll i den här släktkrönikan som nu blir 

tillgänglig för alla via Internet.  

När Edward föddes bodde föräldrarna i Sala i Västmanland. Där föddes också Edwards två år yngre bror - som 

för övrigt hette just Bror. När Edward var i femårsåldern gick dock flyttlasset hela vägen till Skåne och Södra 

Förstadsgatan 96 i Malmö. Men föräldrarnas förhållande knakade. Det kom in en annan kvinna i bilden. Efter ett 

kort mellanspel i Lund separerade makarna. Modern, Edward och brodern återvände till Västmanland 1903.  

Modern hade tidigare varit fosterbarn hos sin morbror Johan Magnus Norman i Möklinta nordost om Sala. Där 

fick barnen till att börja med bo medan modern försörjde sig som gårdfarihandlerska. Edward började i småskolan 

i Möklinta. På loven fick han hjälpa till som vallpojke och lilldräng. Så småningom flyttade han till modern i Sala 

och gick i folkskolan där.  

http://www.jango.se/Evas/farfar.html
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Erfarenheterna från skolgången var blandade om man får tro memoarerna. Den första lärarinnan i folkskolan var 

sträng och behandlade honom illa. Nästa lärarinna upptäckte hans tecknartalang. Henne blev han nästan kär i. I 

avgångsbetyget från folkskolan står det "Med beröm godkänd" i de flesta ämnena.  

Livet ställdes på huvudet för den unge pojken när moderns hälsa försämrades och hon avled i februari 1912. Det 

var naturligtvis ett hårt slag. Som tur var rådde hans förmyndare honom att skaffa sig ett ordentligt yrke och att 

söka plats som montörsbiträde vid Sala Elektricitetsverk. Edward var ju tekniskt intresserad och elektrifieringen 

av Sverige var i det här skedet långt ifrån fullbordad.  

Något år senare hörde han ifrån fadern. Det ledde till att han flyttade ner till Malmö. Förhållandet till fadern 

verkar dock aldrig ha blivit särskilt hjärtligt. Edward arbetade som hjälpmontör på olika platser i Skåne 1913-

1915 och gav sig sedan iväg på en äventyrlig resa till Tyskland mitt under brinnande krig 1915. Efter några 

månaders praktik i Stettin och Berlin kom han emellertid hem igen 1916 och gjorde värnplikt på Revingehed och 

i Lund.  

De följande tre åren arbetade han som elinstallatör i Skåne, från 1918 med egen rörelse i Glemmingebro. Edward 

var dock aldrig någon stor affärsman och passade väl inte riktigt som egen företagare. 1920 flyttade han tillbaka 

till Sala och arbetade en period med elektrifieringen i Vittinge i Hebytrakten.  

I silverstaden hade han kvar sin mormor, som bodde inackorderad i en familj med en ung dotter. Dottern var min 

farmor Ellen. Tycke uppstod och när hösten kom stod det klart att det var bråttom att finna en stadigvarande 

inkomst så att de tu kunde gifta sig och Edward försörja en familj. Ellen som arbetade på kontor hjälpte Edward 

med ansökningshandlingar och betygskopior.  

Jag tror knappast att någon av dem skulle ha kunnat gissa i förväg att jobbsökandet skulle leda till en tjänst som 

elmontör på Kungliga Slottet i Stockholm, och att de skulle komma att leva en stor del av sina liv där. Men så 

blev det i alla fall. I november 1920 gifte de sig, i december flyttade de in i Kommendantsflygeln vid yttre 

borggården, och i mars 1921 föddes min pappa. I februari 1924 föddes min faster.  

Farfar arbetade som elektriker på slottet ända fram till sin pensionering 1957. Han var bland annat med vid 

omläggningen av den allra första elinstallationen på slottet och förnyade elinstallationerna vid 

Drottningsholmsteatern, på Ulriksdal och i Hovstallet. 1944 bytte familjen namn från Johansson till Jangö.  

Parallellt med arbetet utvecklade Edward sina ambitioner som konstnär. Han gick i professor Wilhelmssons 

målarskola. 1930 höll han sin debututställning, som dock blev en ett tungt ekonomiskt bakslag. Ändå är det hans 

teckningar och målningar från 1920- och 30-talen som vi släktingar alltid hållit för farfars bästa. Han fortsatte att 

måla livet igenom, mest i olja, och hade flera mindre utställningar. Prins Wilhelm uppmuntrade honom genom att 

ställa lokal på slottet till förfogande som ateljé. Jag har själv svaga minnen av den sista ateljén i Oxenstiernska 

huset. Motiven var ofta från sommarsemestrarna i Möklinta, på Öland och på senare år från Västkusten och från 

Loftahammar i Tjusts skärgård. I Loftahammar bodde vi på somrarna när jag var barn och flera av tavlorna 

därifrån hänger nu här hemma.  

Farfar blev också vän med den märklige doktor Axel Munthe under dennes sista levnadsår. Det ledde till att han 

fyra gånger besökte San Michele på Capri. Det första besöket skedde 1951, det sista i början av 60-talet.  

Från pensioneringen till sin död bodde farmor och farfar på Forshagagatan 49 i Farsta. Jag var ofta där som barn. 

Farfar hade en eka i sjön Magelungen och brukade gå ner till sjön och fiska. Han fortsatte att måla tavlor långt 

upp i åren och var mycket stolt över att ha blivit så gammal - det hade ingen tidigare blivit i hans släkt. Till slut 

tog dock åren ut sin rätt. Han tacklade av hösten 1981 och avled den 3 januari 1982 på Rosenlunds sjukhus efter 

en kortare sjukhusvistelse. Han ligger begravd på Skogskyrkogården halvvägs mellan Gamla stan där slottet 

ligger och Farsta där han bodde under hela sin pensionärstid. 
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Ann-Britt Bjurling, f. 1940, berättar den 11 oktober 2014:  

Edward, som växte upp i Forneby, och min morfar Teodor Eriksson, f 1885, var goda vänner sedan barnsben. 

Teodors syster Anna, Anna Persson som gift, som var född samma år som Edward berättade att hon och Edward 

vallade korna ute på mossarna. Då bodde Edward hos Janne Norman hos Sundbergs mitt emot Åkerfeldts. 

 

 

Edward Jangö Ann-Britt  

Oljemålning på pannå omkr. 1944, 35 x 27 cm 

Målningen av mig när jag satt i sandlådan. Jag var väl ungefär 4 år. 

 

 

 

 
Edward Jangö, oljemålning på duk 1958, 38 x 55 cm 

 

Målningen av Möklinta med Rydmarks affär till vänster. Min mamma Anna fick den här tavlan av Edward när 

han hade en utställning – kanske var det utställningen i Möklinta 1958 eftersom tavlan är målad det året. Mamma 

tyckte inte om den för ”det är så rött, det är så rött”. Men när jag satte på en ram blev den mera neutral. 
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Oljemålning på duk 1968, 33 x 46 cm 

Storsjön där har han suttit uppe vid landsvägen bredvid våran stora bod 1968. Det är högvatten och det är vår. 

 

Edward Jangö Till Teodor 13/10 1945, Ellen o Edward 

Oljemålning på duk, 47 x 34 cm 

Teodor Eriksson var min morfar och han fick ett blomsterstilleben av Ellen och Edvard Jangö på sin 60-årsdag 

den 13 oktober 1945. 
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Edward Jangö Mattses i Forneby 

Oljemålning på duk 1937, 32 x 40 cm. 

Det här är hemma vid vår bondgård, Mattses, Den tycker jag mycket om, med hönsen och vattentunnan.  

 

 

 

 

Edward Jangö, akvarell 1924 ca 25x19. 

Sala kommuns samlingar. 
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Edward Jangö, blyertsteckning 1924, 28 x 20 cm. 

Maj-Lis och Arne Engström, Jakobsdalsgatan 3, Sala, 15 maj 2015: Det här är min, Arnes, morfars mor. Vi är 

släkt med Jangös på min mors sida.  
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Edward Jangö, teckning 19 x 27 cm.  

Text i nederkanten: Original av Edw Johansson  Jubileumsutställningen i Sala   Entrén till Hantverks och Industriutst. 

 

 

 

Edward Jangö Flickan på båten 
Litografi 1926 44x31 

 

Maj-Britt Norman: Min make Uno och jag fick litografin av Edward med hälsningen ”Flickan på båten  Till Maj-Britt 

och Uno från litografen med familj”. Litografin gjordes 1926, men exemplaret med hälsningen på fick vi långt senare, 

kanske på 1960-talet. 
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Edward Jangö Mina barn (1929) 

Tillhörighet och foto Västerås konstmuseum 

 

 

Edward Jangö 

Akvarell 1929, 30x21 cm 

Maj-Britt Norman: Akvarellen med krokimodellen fick jag av sonen Jan – troligtvis när jag fyllde 60 år. 
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Edward Jangö Mot Viljan  

Oljemålning 1931, 32 x 40 cm, Sala konstförenings samlingar. 

 

 

Edward Jangö Porträtt av hustrun Ellen 

Akvarell på pergament. Tillhör barnbarnet Eva Jangö. 
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               Gustav Larsson, oljemålning på duk, 45 x 56 cm.                             Edward Jangö Landskapsbild från Möklinta (1931) 

                                                                                                                                        Tillhörighet och foto Västerås konstmuseum 

 

Agneta Andersson, f. Åkerfeldt, den 12 december 2016: Gustav Larsson, frisör i Sala, och hans fru umgicks med 
min morfar och mormor. Och under de åren var även Edward Jangö med familj här i Forneby, Möklinta, varje 
sommar. Så det är möjligt att Edward och Gustav satt här vid vägkanten och målade av samma motiv. Det är en 
smedja till höger och ett s.k. spruthus till vänster – byns brandskydd!  

Inhägnaden av trä var också lindad med taggtråd. Längre till vänster uppe på en kulle övergick trästaketet till en 
gärdsgård. Jangös hyrde en vit stuga, andra huset bortom Betania när man kommer söderifrån och åker in på 
gamla vägen, Grimkärrsvägen. Det huset ägdes av Vilhelm Appelkvist, men är ombyggt och brunt idag. 

 

 

 

Edward Jangö, oljemålning på duk 1931, 24 x 51 cm. 
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Edward Jangö Fnysbo 
Baksidestext Till Kalle och Hilda med tack för sommaren 1931  

Oljemålning på pannå 1931, 33x41 cm 
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Edvard Jangö, oljemålning på duk 1932, 33 x 41 cm. 

Maj-Britt Norman: Den här tavlan hängde hos Fornstedts på ena sidan om klockan.  På andra sidan 

klockan hängde korna i Fnysbo (föregående tavla). 

Motivet är från landsvägen med utsikt mot öster. Lillsammels stuga, mitt emot Sven Ekströms, låg till 

höger utanför bild och revs under kriget. Stenmuren lutade ner efter åsen och var väldigt hög längst ner. 

Uppe på den fick vi ungar inte vara, men det var vi förstås ändå. Stenmuren var uppbyggd av Kalle 

Fornstedt när han byggde huset som finns till vänster om bilden. Utefter kanten av stenmuren fanns en 

list med tomater och en stig längs muren ner mot uthusen, som ligger till höger utanför bilden. På den 

lutande odlingsyta till höger hitom muren fanns fruktträd. Närmaste gärdet var Fornstedts. Gärdet till 

vänster var fattiggårdens, eller som det senare kallades försörjningshemmet och efter det 

ålderdomshemmet. Smedjan mitt i bilden tillhörde fattiggården och ligger i hörnet av deras kalvhage. 

Full av vitsippor på vårarna. Rakt bakom smedjan bort mot skogen låg vår hage, Fnysbo. Jag cyklade dit 

på en gammal cykel utan broms. Vi kallade cykeln för ”mjölkkärran” – oanvändbar till annat. Man 

hängde mjölkflaskorna över styret, svängde ner efter vägen mot Hillersbo till höger utanför bilden. 

Sedan tog man av till vänster in på en liten trespårig körväg – två hjulspår och en häststig i mitten. 

När man steg in i hagen fanns en plats dit korna kom för att bli mjölkade. Lösa eller ibland bundna vid 

ett träd. I skogsbrynet låg en fin källa som Kalle F försåg med en cementring. Korna gick fritt på 

skogsstigarna fram till ’mellantäppan’ inne i skogen där som betade, vilade och idisslade hela 

sommaren. Två av korna var Majros, mamman, och Gullros. När de längtade hem krokade Majros av 

haken på grinden och så gick de hem.  

Ladan uppe till vänster tillhörde troligen Berglunds, den enda gården mot skogen. 

Under hässjorna hittade Ulla och jag skära råttungar. Vi tog dem i svansen till Ullas mamma, Ellen, som 

inte tyckte om det utan gav sig iväg med långa ben. 

Vid komministergården fanns en ek. Det var ovanligt på den tiden. Vi tog med tre ekollon hem. 

Gräsmattan till vänster var nyanlagd och vi fick inte gå där, men jag grävde ner tre ekollon. En tog sig 

men blev illa tilltygad: Ekstöms mor råkade trampa ner plantan, sedan åt skräddare Larssons gäss av 

plantan men den tog sig i alla fall. Kalle Fornstedt skötte om ekplantan under sin tid och det växte upp 

till ett förtjusande vackert träd. Men det är numera borttaget på grund av utbyggnader. 



Edward Jangö 

 
En annan historia är när vi letade efter en skatt på Prästön i Storsjön. Bernhards i prästgården körde 

kvigor till Prästön på somrarna för att gå där och beta.  

Edvard berättade att hans morfar hade grävt ner eller i vilket fall talat om en skatt som skulle vara 

nergrävd på Prästön. Ellen, Edvard, Ulla, Jan och jag packade matsäck, tog med spett och spadar och 

rodde ut till Prästön. Tant Ellen fick se en tjur komma mot oss! Spadar & spett slängde vi kvar och 

flydde med båten. Men det visade sig att det inte var någon tjur – det fanns bara små kvigor på Prästön.  

       

Maj-Britt Normans tecknade kåserier i Sala Allehanda 19 resp. 20 april 1994. 
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Edward Jangö 1934, oljemålning på duk 1934,32 x 40 cm. 

 

 

Edward Jangö 1934, oljemålning på duk 1934, 74 x 134 cm. 
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Edward Jangö Bastu vid Storsjön, oljemålning på pannå 1937, 34 x 40 cm, Möklintagården. 

 

Edward Jangö, oljemålning på pannå 1942, 43 x 48 cm. 
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Edward Jangö, oljemålning på pannå 1944, 44x59 cm. 

 

 

 

Edward Jangö, oljemålning på pannå 1945, 11,5x10,5 cm. 

Baksidestext Till Maj-Britt från farbror Edvard 
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Edward Jangö, oljemålning på pannå 1946, 52 x 66 cm. 
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Edward Jangö, oljemålning på duk 1949, 26 x 34 cm. 

 

 

Edward Jangö, Agneta, akvarell 34 x 27 cm. 
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Edward Jangö Torre di Damecuta Anacapri 

Till Familjen Engelbertsson  

med tack för all vänlighet 

Edw Jangö 

Pastell. Foto 11 nov 2009 hos Bob Engelbertsson. 

 

Axel Munthes förkärlek för gamla torn och borgar på Capri mynnar ut i att han även köpte Torre di Damecuta som ligger på Capris 

allra nordvästligaste del. Tornet ingick i vad som fått namnet "Villa Imperiale Romana di Damecuta" och som i dag är lämningar efter 

ett 2000-årigt romerskt fort på Capri. 

Det började med att Axel Munthe skrev ett 10-årigt hyreskontrakt med Salvadore Farace om Villa Damecuta den sjätte augusti 1889 
och fick betala 100 lire per år. Ca tio år senare, ungefär samtidigt som han köpte Torre di Materita, lär han ha tillskansat sig 
Damekutaanläggningen. I ett odaterat brev till en Miss Warden i början av 1900-talet skriver Munthe: "...Down at "Damecuta" I am 
also putting in order an old tower and lots of valuable marbles have appered there - my wineyards there covers the ruins of a very 
large roman villa....". Om Munthe verkligen har haft en vingård i området kan man undra, men i vilket fall skrev han så till Miss 
Warden. 

I samband med 2000-årsfirandet av Kejsar Augustus 1937, donerar Axel Munte anläggningen till italienska staten. varpå den kände 
och välrenommerade arkeologen Amadeo Maiuri från Nationalmuséet i Neapel startar omfattande utgrävningar där. Under de två 
år som detta pågår bor Maiuri som gäst hos Axel Munthe i Villa San Mixhele.s Foresterian 

Av själva fortet finns inte mycket kvar, endast några ruingrunder som vittnar om att något stort funnits där.  

Vandrar man runt hela anläggningen som ligger placerad längst ute på klippavsatsen med ett bastant skyddande trästaket mot 
havssidan, får man se vad som är bäst och mest bevarat: Torre di Damecuta. Tornet ligger för övrigt ca 100 meter, nästan rakt 
ovanför ingången till Grotta Azzura. För övrigt ligger Capris nuvarande försvarsanläggning i området intill med helikopterplats och 
räddningstjänst.  

Anders Lindström 
http://kummelbyforlag.se/torre-di-damecuta.html (oktober 2014) 
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Edward Jangö Kåseberga, Skåne 
Oljemålning på duk 1956, 24x33 cm 

 

 

Edward Jangö, oljemålning på duk 1958, 62 x 80 cm, Möklintagårdens samlingar 
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Edward Jangö, pastell 1958, 28 x 33 cm. 

 

 
 

 

 

 

    
Edward Jangö, Hilmer och Anna Fredling, oljemålningar på duk 1958 resp. 1968, 45 x 37 cm. 
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Edward Jangö Torgdag, 60-talet Sala 

Oljemålning på duk, 46x61 cm  

Sala kommuns samlingar 

 

 

Edward Jangö, oljemålning på duk 1964, 33 x 46 cm. Gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap. 
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Edward Jangö Bergslagsgården  

Oljemålning 1970, 36 x 53 cm  

Sala kommuns samlingar 

Edwards mormor Anna Jansson, född Norman, arbetade på Bergslagsgården. Edward bodde hos sin mormor en tid omkring 1912 

och återvände till henne 1917 efter tiden i Berlin och Skåne. 

 

 

Edward Jangö Eva 4 år 

Till Ann-Britt och Dick 1970 fr. vännen Edw. Jangö 

Blyertsteckning, 40 x 29 cm 
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Utdrag ur boken Aron Jerndahl – vardagslivets skulptör av Lennart Parknäs 

 



Edward Jangö 

 
 

 

Edward Jangö Skulptören Aron Jerndahl (1934) 

Tillhörighet och foto Västerås konstmuseum 
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Foto från Agneta och Bo Andersson, Möklinta. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ev. illustration från samma tidningsartikel, 1 juli 1931. 
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 Sala Allehanda 26 november 1970 
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Sala Allehanda 26 november 1970, forts. 
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Sala Allehanda 26 november 1970, forts. 

 

 

 



Edward Jangö 

 

 

Edward Jangö omgiven av sin familj – dottern Ulla, hustrun Ellen och sonen Jan. 

 

 

Gustav VI Adolf och Edward Jangö (2a från höger) m.fl. Foto Lasse Jangö 1970 
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Utställningsfolder Aguélimuseet 1971: 
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Sala Allehanda 23 januari 1971: 

 



Edward Jangö 

 
Sala Allehanda 23 januari 1971, forts. 
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Sala Allehanda 25 januari 1971 
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Vestmanlands Läns Tidning 30 januari 1971 

 



Edward Jangö 

 
Vestmanlands Läns Tidning 30 januari 1971, forts. 
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Vestmanlands Läns Tidning 30 januari 1971, forts. 
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Sala Allehanda 24 juni 1971 
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Sala Allehanda 14 januari 1982: 
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Fotograferat hos Ulla Jangö 1978 av Uno och Maj-Britt Norman. 
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Fotograferat hos Ulla Jangö 1978 av Uno och Maj-Britt Norman. 

 

 


