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1879 – 1962 
  
 
1879 Nils Erik Jonssons föds den 25 juli i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. 

 Senare boende hos Nils Johan Jonsson, f. 1855, och dennes hustru Charlotta Wilhelmina, f. 1845, i Sala, 
antecknad som "barn av okända föräldrar".  

1898 Nils Johan Jonsson och hans hustru erkänner att de är föräldrar till pojken. Familjen var bosatt i 
Skolhuset vid Hyttan, där Nils Johan var folkskolelärare.  

1900  Nils Jonsson slutar sin tjänst och blir bankkassör. Han avanserar senare till bankrevisor. 

1902  Familjen flyttar till Östra kvarteret nr 10, där de hyr bostad av "Axel Mousquettes änka". 

1904 Vid Sala Sparbanks sammanträde med huvudmännen den 8 juni väljs fadern Nils Jonsson till revisor för 
1904 års räkenskaper. 

 Vid Sala Sparbanks styrelsemöte den 24 augusti håller ordföranden N.A.P. Rothén ett anförande riktat 
till bankdirektör Axel Rydin: ”Täckelset föll och visade ett vackert oljemålat porträtt i bröstbild af 
direktör Rydin, väl utfört av artisten Erik Jonsson härstädes.” 

1911 Familjen flyttar till Kungsholmen i Stockholm. Sonen Nils Erik står då antecknad som "artist".  

1926 Senaste noteringen är från 1926 då Nils Erik fortfarande bor kvar i Stockholm och är ogift.  

 

 

 

 

 

 

Av protokollet från huvudmännens sammanträde 8 juni 1904 framgår att Nils Jonsson, fadern till Erik 

Jonsson, utsågs till revisor för 1904 års räkenskaper. 

Vet du mera om Erik Jonsson eller känner du till konstverk av honom?  

Sänd mail till info@salakonst.se eller ring 076-106 82 20. 

http://salakonst.se/kontakta-oss/
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Utdrag ur Sala Sparbanks styrelseprotokoll 24 augusti 1904, med delar av ordföranden N.A.P. Rothéns 

långa tal till Axel Rydin med anledning av dennes driftiga ledning av bygget av sparbankshuset 1901-1902: 

- - - - -  

”Med tack härför och med den tillönskan för sparbanken, att den ännu i många år måtte få tillgodogöra 

sig Eder stora arbetsförmåga, Eder rika erfarenhet, Eder bepröfade duglighet samt Edert lifliga och varma 

intresse för dess angelägenheter, låta vi täckelset falla från bilden av vår vördade och värderade kamrer: 

Herr bankdirektör Rydin.” 

Täckelset föll och visade ett vackert oljemålat porträtt i bröstbild af direktör Rydin, väl utfört av artisten 

Erik Jonsson härstädes. 

 

I Sala Sparbanks minnesskrift 1828-1928 av Johan Näsmark, är tonen lite annorlunda på sidan 34: 
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På sidan 89 i Näsmarks minnesskrift finns ett foto av Axel Rydin. Artisten Erik Jonsson har troligen utgått 

från fotot vid framställningen av målningen. Kanske inte så märkligt om nu porträtet skulle vara en 

överraskning för Axel Rydin vid avtäckandet den 24 augusti 1904. 

Man kan gissningsvis dra slutsatsen att fadern och bankens revisor, Nils Jonsson, var den som förmedlade 

porträttuppdraget mellan banken och sonen.  
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Att en artist i 25-årsåldern under en treårsperiod ändrar sin signatur är kanske inte så märkligt. 

Det som möjligen också talar för att målningarna är gjorda av samma E Jonsson är att färgerna i 

båda målningarna är kraftigt krackelerade, d.v.s. gjorda med ett undermåligt färgmedium. 

Krackeleringen kan dröja flera år, varför det inte alltid är lätt att ’lära av sina misstag’.   

 

 

 


