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Text på minnesstenen: 

TILL  

HÅGKOMST 

 AV  

BISKOP  

ANDERS  

KALSENIUS  

DE  

SJUKES  

VÄLGÖRARE 

I slingan:  

STENEN • RESTES • VID • SÄTRA • 

BRUNNS • 200 • ÅRS • FEST • 

MIDSOMMAREN • 1900 • DÅ • S • E • 

HENSCHEN • VAR • INTENDENT • OCH • E 

• L • HENSCHEN • KAMRER •   • FHDEL• 

 

Vet någon vad sista bokstavskombinationen  

FHDEL betyder? FH skulle kunna stå för 

Folke Henchen, men DEL? 

 

 

Konstnär Formgiven av Folke Henschen (1881-1977),  

 huggen av Carl Gustaf Eriksson, Sala 

Titel Minnessten tillägnad biskop Anders Kalsenius 

År Invigd midsommardagen 1900 

Teknik Huggen sten  

Placering Sätra Brunn 

 

  

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B051'39.2%22N+16%C2%B026'55.4%22E/@59.8608997,16.4465233,518m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x465e6c66c3d07183:0x1a0bb0e7dcfecf8f!2zVMOkcm5hIEZvbGtow7Znc2tvbGE!8m2!3d59.8487719!4d16.6285104!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.8608974!4d16.4487118
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Wikipedia 2020-01-26: 

Andreas (Anders) Kalsenius, född 1 november 1688 i Söderbärkes prästgård i Dalarna, död 

24 december 1750 i Västerås, var en svensk biskop av Västerås stift, överhovpredikant, pastor 

primarius, donator och teolog.  

Andreas Kalsenius föräldrar var prosten och kyrkoherden Olof Kalsenius och Anna Rudbeck, 

dotter till biskopen Nils Rudbeckius. Vid nio års ålder sändes Kalsenius till universitetet i 

Uppsala, där han till en början idkade sina studier under ledning av ett par äldre kamrater, 

båda blivande biskopar, nämligen halvbrodern Nils Barchius och Andreas Olavi Rhyzelius.  

Promoverad till filosofie magister 1713 och prästvigd 1716, kallades han sistnämnda år till 

huspredikant hos riksrådet greve Gustaf Cronhjelm och befordrades till pastor vid 

Dalregementet samt bevistade såsom sådan kampanjen i Norge 1718. Från nämnda kår sökte 

och erhöll han 1720 transport såsom andre pastor vid livdrabanterna och utnämndes 1722 

till extra ordinarie hovpredikant. Den personliga beröring som han genom det sistnämnda 

kallet kom med kung Fredrik I, påskyndade hans befordringar. 1725 förordnades han till 

preses i hovkonsistorium och blev 1728 efter halvbrodern Barchius kungens 

överhovpredikant, 1730 pastor primarius vid Storkyrkan i Stockholm efter Erik Alstrin och 

ordförande i stadskonsistorium samt 1733 biskop i Västerås.  

Redan tre år förut hade han nämnts till teologie doktor av universitetet i Greifswald. Hans 

avundsmän påstod att det inte var Kalsenius utmärkthet som präst utan helt andra meriter 

som framkallade denna hastiga lycka, nämligen hans egenskap av säker skytt och glad 

deltagare i kungens jaktpartier och ännu mer hans eftergivenhet för kungens passion 

beträffande Hedvig Taube. Av andra framställes han dock som både en samvetsgrann och 

aktningsvärd man. Hans lärdom och nit som stiftsstyresman har inte ens hans ovänner sökt 

förneka.  

Mot Uppsala universitet visade han en stor frikostighet, då han där inrättade den teologiska 

profession för "teologiska prenotioner och theologia polemica", som ännu bär hans namn, 

den kalsenianska professuren. För detta ändamål skänkte han till akademiens disposition 

Sätra brunn i Västmanland och 20 000 daler k:mt, det senare dock med förbehåll av 

underhåll åt några fattiga. Västerås gymnasium förärades hans vackra och dyrbara 

myntsamling. Vid riksdagarna tillhörde han Hattpartiet. Gift med Elisabeth Le Moine.  

 

      

Carl Gustaf Eriksson (1866-1905) var murare och byggnadsingenjör och farfar till läraren 

Birgitta Ward. Fotot är från hans fotoalbum. Minnessten i Sätra Brunn är huggen av Carl 

Gustaf Eriksson. I höger nederkant kan man se hans initialer CGE. Mera om 

muraren/stenhuggaren Carl Gustaf Eriksson, Sala, finns på www.salakonst.se/konstnarer  

  

http://www.salakonst.se/konstnarer
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Stenen utanför Societetshuset restes till minne av Pehrsparkens anläggande 1799-1800 och är 

äldst av minnesstenarna. Text: 

ÅREN 

1799 OCH 1800 

DÅ PAFZELIUS VAR 

BRUNNSINTENDENT 

GIORDES 

ANLÄGGNINGARNE 

HÄROMKRING 

 

MÅTTE DE TRIFVAS 

VÅRDAS OCH UTVIDGAS 
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Minnessten för Uno von Troil på Sätra Brunn med texten  

"Till denna park gränsar den boning der ärkebiskopen Uno von Troil upphörde att skåda dagen.  

Wandringsman låt ej minnet af hans förgängelse störa ditt sinnes fred,  

ty hans sista stund war lugn och hans sista blickar woro hoppets" 

Stenen restes 1804 av Överste Per Reinhold Tersmeden (1751-1842), Ramnäs bruk. 
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Wikipedia 2020-01-26: 

Uno von Troil föddes som Uno Troilius och var tredje barnet till dåvarande hovpredikanten 

Samuel Troilius, senare biskop i Västerås stift och sist ärkebiskop, och faderns första hustru, 

brukspatrondottern från Vikmanshyttan Anna Elisabeth Angerstein. Han fick fyra helsyskon 

innan modern avled 1750. Fadern gifte om sig året därpå med den adliga Brita Silfverstolpe, 

och Uno fick ytterligare sex syskon i det äktenskapet. Han och hans syskon adlades den 9 

november 1756 för faderns förtjänster med namnet von Troil, men Uno och hans bröder 

introducerades först år 1776.  

Uno von Troil blev student vid Uppsala universitet 1757, filosofie magister primus 1770, 

prästvigdes i Västerås 1773 och blev regementspastor samma år. von Troil blev ordinarie 

hovpredikant 1775, överhovpredikant 1777, pastor primarius 1778, biskop i Linköping 1780 

och slutligen ärkebiskop 1786. Han utnämndes till teologie doktor 1779.  

Under sin studietid i Uppsala synes von Troil ha tagit starkast intryck av Johan Ihre, som han 

disputerade för 1769. von Troil hade emellertid, dessutom i närvaro av hela hovet, redan 1767 

disputerat på ämnet: "om menniskorne kunnat vara lycklige utan konster och vetenskaper" för 

professor Carl Fredrik Georgii i historia. Där framlade han så starka uttryck för liberala 

tankesätt, att drottningen retade upp sig, men han ansågs redan då vara en av sin generations 

kunnigaste och lärdaste män. 

Omedelbart efter sin examen 1770 företog han en vidsträckt utländsk resa, under vilken han 

besökte en stor mängd högskolor och stiftade bekantskap med dåtidens lärda män. Särskilt 

dröjde han i Göttingen, där han studerade under Michaelis, Köhler, Walch och Hamberger. 

Från Tyskland fortsatte han till Frankrike, där han trädde i förbindelse med upplysningstidens 

främsta män, Rousseau, Denis Diderot och Jean d’Alembert.  

Under sin vistelse i London beslöt han att i sällskap med sir Joseph Banks och sin berömde 

landsman Solander att företa en resa till Island. Denna skildrade han sedan mästerligt i Bref 

rörande en resa till Island (1777, också utgiven i tyska, engelska och franska upplagor). Den 

utförliga journal som von Troil förde under sin utrikes resa förvaras i Uppsala 

universitetsbibliotek.  

Vid hemkomsten valde han den prästerliga banan, och gjorde där en sällsynt snabb karriär. 

Förklaringen till det är att söka i att Gustav III hade en förkärlek för upplysta prelater med 

starkt intresse för andlig odling och att han gynnade adliga vid befordran inom kyrkan.  

Man gör dock von Troil orätt om man anser honom vara en servil lycksökare utan intresse för 

de kyrkliga uppgifterna. Han hade tagit starka intryck av tidsandan men saknade ingalunda 

personlig religion. Dock var hans intressen ursprungligen mera lärda och allmänt 

humanistiska.  

På grund av sin ämbetsställning deltog Troil i det politiska livet som en man i främsta ledet. 

Han började som varm anhängare till Gustav III, och kungen hade i honom en skicklig 

förespråkare vid 1786 års riksdag, då han i ärkebiskop Mennanders frånvaro fungerade som 

prästeståndets talman, en omständighet som utan tvivel bidrog till hans utnämning till 

ärkebiskop samma år. Han var 1781 preses i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Den 20 

mars 1786 blev Troil hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien. 

Rojalist var han 1789, men som adelsman delade han dock de adliga farhågorna och 

sympatierna och ägde ej heller sitt stånds fulla förtroende. Förgäves sökte kungen övertala 

honom att stödja genomförandet av den så kallade Förenings- och säkerhetsakten. Han 

begärde dock, och fick kungens tillstånd, att vid det avgörande ögonblicket anmäla sig sjuk, 

och J.A. Lindholm trädde i hans ställe. Så skedde också vid aktens undertecknande. Efteråt 

gjorde han fåfänga försök att återfå den forna kungliga gunsten. Han var emellertid 

närvarande vid Gustav III:s dödsbädd och höll sedermera likpredikan över honom. I egenskap 

av ärkebiskop vigde han och krönte Gustav IV Adolf och Fredrika av Baden, samt döpte deras 

tre första barn, kronprins Gustav, prinsessan Sofia och storfursten av Finland, Karl Gustav.  

Uno von Troil ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård. 
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I brunnskyrkan och brunnshuset finns flera intressanta målningar som du kan se när 

lokalerna är öppna: 

 

 

Ecce Homo 

 

 

 

Korsfästelsen  

en altartavla som sannolikt vare uppsatt i den gamla 1700-talskyrkan. 
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Biskop Anders Kalsenius 

som donerade Sätra Brunn till Uppsala universitet. 

 

 

   

Den märkliga treenighetstavlan som skiftar motiv beroende på hur den betraktas. 
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Glädjande budskap på Bukowskis hemsida 2 juni 2020: 

 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2021 

Sätra Brunn, minnesstenar & målningar 
 

P4 Västmanland 1 juni 2020: 

 

Janne Forsmark, delägare och styrelsemedlem i Sätra brunn. Foto: Terje 

Lund/Sveriges Radio, Privat  

SÄTRA BRUNN  

Kulturarv inte längre ute på 
auktion 
Publicerat måndag 1 juni kl 17.08  

 Den så kallade Trefaldighetsmålningen hade hängt i flera 

hundra år på Sätra Brunn, tills man lade ut den på auktion. 

 Nu backar Sätra Brunns styrelse – under ett möte på måndagen 

bestämde man sig för att istället sälja tavlan till Västmanlands 

kulturmiljöförening. 

 "Nu har vi gjort vårt bidrag till att rädda en 300-årig konstskatt", 

säger Janne Forsmark, delägare och styrelsemedlem i Sätra 

Brunn. 
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Olof Grau, Beskrifning över Wästmanland, 1754, sid.439-440: 
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Ur Kyrkorna i Västmanlands län, utgiven av Västmanlands Nyheter 1982:  
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