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Familien Nystrøms triste skjebne 

 

Ved folketellingen i 1875 ble det registrert 25 personer på Rambekkmoen. Fem 

av disse bodde på Nedre Rambekkmoen. Familien Nystrøm bodde på det som da 

var «øvre» og besto av Peder Johan Abraham Nystrøm, f. 1839 i Stockholm, 

Andrine Haavelsdatter Nystrøm, f. 1839 på Biri og sønnen Karl August, f. 1872 

på Biri. Andrine og Peder giftet seg på 

Biri i 1871. Bruden var datter av Haavel 

Engebretsen Myhre mens Peders far var 

byggmester Abraham Benedictus 

Nystrøm. Peder var blikkenslager og 

bodde på Fremstad. De fikk sønnen Karl 

August i 1872 og flyttet til Rambekk-

moen i 1875.  

 

Sammen med familien Nystrøm bodde 

fem mann som ble betegnet som «tjener 

og blikkenslager». Husverten var 

gardbruker og selveier Peder Johannes-

sen fra Østre Toten. Med sine blikken-

slagere drev Peder Nystrøm en betydelig 

virksomhet. Men i 1882 rammet ulykken 

første gang idet Carl August døde av 

tæring. Familien bodde da på nabo-

garden Viken. Andrine døde 28. mai 

1890 av hjerneslag og etterlot seg 

ektemannen og datteren Helga som var 

født i 1878. Denne vinteren hadde Peder 

Nystrøm planlagt å skaffe virksomheten 

et nytt ben å stå på. I mars 1890 

 
           Blikkenslager Peder Johan Abraham Nystrøm var medlem av byggekomitéen for Gjøvik  

           Arbeidersamfund. Leder av komitéen var Aksel Fahlstrøm.  

 
Annonse i Samhold 27.03.1890 
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annonserte han for «Excelsior-Kjøkken». Dette var et kokeapparat basert på 

parafin som brensel. Blikkenslageren hadde fått enerett på salget i mjøsdistriktet.  

 

Peder og Helga bodde på Viken i 1891 og Nystrøms stab besto fortsatt av fem 

blikkenslagere. Det er ukjent hvordan salget av kokeapparater og øvrig  

forretningsdrift gikk. Uansett fikk ikke Peder Nystrøm langvarig glede av noe av 

det idet han døde av «hjertefeil og vatersot» 16. mars1893, bare 54 år gammel. 

Allerede 12. mai ble det avholdt auksjon over verktøy og ferdigvarer etter 

blikkenslageren. 

 

Han fikk en vakker omtale i avisen Samhold som skrev at Nystrøm ville bli savnet 

av mange og at han hadde vært en vel kjent avholdsmann: «Han deltog gjennem 

en lang rekke af aar med iver i 

afholdsarbeidet, var med i bestyrelsen 

for Kristian amts kreds af det norske 

totalafholdsselskab og holdt jevnlig 

foredrag om afholdssagen». Han var 

også et trofast medlem av Gjøvik 

arbeidersamfunn, var en av stifterne og 

hadde også fungert som formann. 

 

Sluttkapittelet om familien Nystrøm 

ble skrevet to år senere. Helga fortsatte 

å bo på Viken men døde i 1895 av 

hjertefeil,17 år gammel. 

 

 

 

Annonse i Samhold 10.05.1893 


